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Läsanvisning
I texten förekommer hänvisningar till att objekt ska vara kontraste-
rande till omgivningen. För att mäta ljushetskontrast en ska man utgå 
från den Svenska standarden Natural color system, NCS. Enligt mini-
mikravet i Boverkets Byggregler, BBR, ska det vara en skillnad på 0,40 
enheter enligt NCS. Synskadades Riksförbund anser att man ska sträva 
efter så hög ljushetskontrast som möjligt för att kontrastmarkeringen 
ska ha en så bra funktionalitet som möjligt oavsett omgivningens ljus-
förhållanden etcetera.
   SRF hänvisar även till Boverkets författningssamling, BFS 2013:9 
HIN3 för allmänna råd och fördjupning.
   SRF hänvisar i vissa stycken i denna checklista även till vårt framtag-
na Policydokument om tillgänglig och
användbar närmiljö.

Anvisningar från Tekniska Specifikationer för Driftskom-
patibilitet
När det handlar om tillgänglighet och användbarhet vid järnvägsstatio-
ner/resecentras och plattformar samt plattformskanter, så ska man följa 
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, (TSD), som Gäller för 
konventionella tåg och höghastighetståg.
   Tillämpningsområden: Delsystem infrastruktur, rullande materiel, 
drift, (förfaranden som ligger till grund för den samordnade driften 
av delsystemen ”infrastruktur” och ”rullande materiel”), samt telema-
tikapplikationer för persontrafik, (det vill säga, system för visuell och 
akustisk passagerarinformation på stationer och i rullande materiel, 
system för bokning och betalning, bagagehantering och hantering av 
förbindelser mellan tåg och förbindelser mellan tåg och andra trans-
portslag). Avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-
ning.
   För mer detaljer för vad som gäller läs styckena i TSD:n definition för 
delsystemen: 2.1.1 Infrastruktur, 2.1.2 Rullande materiel, 2.1.3 Drift 
samt 2.1.4 Telematikapplikationer för persontrafik. 
   I denna checklista har vi inte berört kraven på tillgänglighet och an-
vändbarhet vad gäller rullande materiel eller ombord på tåg, varken uti-
från SRF:s krav eller utifrån kraven enligt TSD:n.
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Förtydliganden tagna från TSD:n
4.4.2 Delsystemet ”Rullande materiel”
Mot bakgrund av de väsentliga kraven i avsnitt 3, är de specifika drifts-
regler för delsystemet ”Rullande materiel” som avser tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlig-
het som följer:

Allmänt
Järnvägsföretaget ska ha en skriftlig policy som säkerställer tillgänglig-
heten till rullande materiel för persontrafik vid alla tidpunkter då den-
na är i drift, i enlighet med de tekniska kraven i denna TSD. Dessutom 
ska policyn vara förenlig med infrastrukturförvaltarens eller den sta-
tionsansvariges policy. (Se Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldig-
heter för tågresenärer, (EUTL 315, 3.12.2007,s. 14). 
   SRF anser att det är bra och viktigt att känna till att:
”TSD:n hindrar inte medlemsstaterna från att införa ytterligare åtgär-
der för att förbättra tillgängligheten under förutsättning att dessa åtgär-
der inte hindrar driftskompatibiliteten eller medför orimliga kostnader 
för järnvägsföretagen”.

Järnvägsstation/resecentra, busstation 
Vilken typ av byggnad? 
•	Järnvägsstation
•	Resecentra	
•	Busstation	

Kommunikationsvägar
•	Finns	busshållplats/er	inom	rimligt	avstånd?
•	Finns	gång-	och/eller	cykelväg	i	nära	anslutning	till	station?
•	Finns	det	övergångställen	i	närområdet,	vilken	typ?

Allmänt om övergångsställen
SRF delar upp övergångsställen i tre huvudtyper det är bevakade, 
obevakade samt gångpassager. Under respektive rubrik tar SRF upp 
viktiga punkter för att de ska uppfylla SRF:s krav på tillgängliga och 
användbara övergångställen och gångpassager vad beträffar säkerhet, 
trygghet och orienterbarhet.
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Bevakade övergångsställen
•	Är	övergångstället	så	kallat,	förskjuten? 

(Det vill säga att övergångsstället ska placeras en bit in ifrån kors-
ningen och utgå från en rak trottoarkant).

•	Är	övergångstället	ljud-	och	ljusreglerad? 
(Det vill säga trafikljus och möjlighet att aktivera akustisk övergångs-
signal)

•	Är	övergångsställets	beläggning	i	avvikande	struktur	och	i	hela	över-
gångsställets bredd?

•	Omfattar	övergångsstället	eventuell	cykelbana?
•	Är	det	god	allmän	belysning	vid	övergångsstället? 

(För att öka säkerheten, tryggheten för både fotgängaren och fordons-
föraren. Underlättar orienterbarheten för personer som är synsvaga)

•	Är	övergångsstället	utrustad	med	kantsten? 
(Kantstenen skall vara mellan 40 till 80 millimeter hög)

•	Är	övergångsstället	utformad	med	en	avfasad	kant	”nollkant”,	900	
millimeter bred?

•	Når	man	stolpen/pollaren	från	den	avfasade	delen	av	övergångsstäl-
let? 
(För att kunna aktivera akustisk övergångssignal och/eller läsa kar-
tillustrationen)

•	Är	trycknappslådan	utrustad	med	vibration?
•	Är	övergångssignalen	”tickljudet”	flexibel? 

(Ljudnivån ändras utifrån trafiktäthet)
•	Är	det	möjligt	att	förlänga	övergångstiden? 

(Det vill säga förlängd tid innan grönt växlar om till rött)
•	Finns	det	en	ljudindikation	som	signalerar	att	det	strax	växlar	om	

från grönt- till röttljus? 
•	Finns	det	en	taktil	kartillustration	på	tryckknappslådan	av	över-

gångsstället?
•	Är	kartillustrationen	placerad	på	ovansidan	av	tryckknappslådan	 

(Det vill säga placerad i horisontellt läge på ovansidan)
•	Vad	innehåller	kartillustrationen	vilka	symboler?
 * En pil som visar riktningen rakt över övergångsstället
 * Antalet körfält
	 *	Om	det	finns	en	korsande	cykelbana
	 *	Om	det	finns	en	refug
•	Är	refugen	utrustad	med	tryckknappslåda	för	akustisk	övergångssig-

nal?
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Obevakade övergångsställen
•	Är	övergångstället	så	kallat,	förskjuten? 

(Det vill säga att övergångsstället ska placeras en bit in ifrån kors-
ningen och utgå från en rak trottoarkant).

•	Är	övergångsstället	utrustad	med	här	går	man	skylt?
•	Är	övergångsstället	målad	med	vita	ränder,	”zebramålning”?
•	Är	övergångsställets	beläggning	i	avvikande	struktur	och	i	hela	över-

gångsställets bredd?
•	Är	övergångsstället	utrustad	med	runda	pollare?	
•	Är	pollarna	försedda	med	ljud	och	ljus
•	Omfattar	övergångsstället	eventuell	cykelbana?
•	Är	det	god	allmän	belysning	vid	övergångsstället? 

(För att öka säkerheten, tryggheten för både fotgängaren och fordons-
föraren. Underlättar orienterbarheten för personer som är synsvaga)

•	Är	övergångsstället	utrustad	med	kantsten? 
(Kantstenen skall vara mellan 40 till 80 millimeter hög)

•	Är	övergångsstället	utformad	med	en	avfasad	kant	”nollkant”,	900	
millimeter bred?

•	Når	man	pollaren	från	den	avfasade	delen	av	övergångsstället? 
(För att kunna läsa kartillustrationen)

•	Finns	det	en	taktil	kartillustration	på	pollaren	av	övergångsstället?
•	Är	kartillustrationen	placerad	på	ovansidan	av	pollaren? 

(Det vill säga placerad i horisontellt läge på ovansidan)
•	Vad	innehåller	kartillustrationen	vilka	symboler?
 * En pil som visar riktningen rakt över övergångsstället
 * Antalet körfält
	 *	Om	det	finns	en	korsande	cykelbana
	 *	Om	det	finns	en	refug
•	Är	refugen	utrustad	med	pollare	som	har	både	ljus	och	ljud? 

(Pollare utrustade med ljus och ljud underlättar orienterbarheten och 
lättare att ta ut riktningen för att gå rakt över övergångsstället)

Gångpassager
SRF förespråkar inte gångpassager. Där gångpassager trots allt existerar 
måste åtgärder vidtas som garanterar maximal säkerhet och trygghetför 
personer med synskada. 
•	Är	gångpassagen	så	kallat	förskjuten?
 (Det vill säga att gångpassagen ska placeras en bit in ifrån korsningen 

och utformas så att det blir en rak övergång).
•	Är	det	god	allmän	belysning	vid	gångpassagen?
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 (För att öka säkerheten, tryggheten för både fotgängaren och fordons-
föraren. Underlättar orienterbarheten för personer som är synsvaga)

•	Är	gångpassagens	beläggning	i	avvikande	struktur	och	i	hela	gång-
passagens bredd?

•	Hur	många	körfiler	passerar	gångpassagen	åt	vardera	håll?
 (SRF anser att ur säkerhetssynpunkt ska det endast vara ett körfält 

över gångpassagen åt vardera håll)
•	Är	körfälten	utrustade	med	farthinder	både	före	och	efter	gångpassa-

gen?
 (Farthindren placeras cirka 4 meter före och efter gångpassagen)
•	Är	gångpassagen	utrustad	med	fyrkantiga	pollare?
•	Är	pollarna	utrustade	med	både	ljus	och	ljud?
•	Är	pollarna	placerade	på	ett	enhetligt	sätt?
 (SRF anser att det underlättar orienteringen om pollare/stolpar place-

ras enhetligt inom kommun/närområdet)
•	Finns	det	en	taktil	kartillustration	på	pollaren	av	gångpassagen?
•	Är	kartillustrationen	placerad	på	ovansidan	av	pollaren?
 (Det vill säga placerad i horisontellt läge på ovansidan)
•	Vad	innehåller	kartillustrationen	vilka	symboler?
 * En pil som visar riktningen rakt över gångpassagen
 * Antalet körfält
	 *	Om	det	finns	en	korsande	cykelbana
	 *	Om	det	finns	en	refug
•	Är	refugen	utrustad	med	pollare	som	har	både	ljus	och	ljud?
 (Pollare utrustade med ljus och ljud underlättar orienterbarheten och 

lättare att ta ut riktningen för att gå rakt över gångpassagen)

Ledstråk, ledyta
•	Finns	det	naturliga	ledstråk	och/eller	konstgjorda	ledytor	som	under-

lättar orienteringen från busshållplats, övergångställen och från gång- 
och/eller cykelväg som leder till entrén vid station?

•	Hur	är	ledstråk/ledytan	utformad	vilken	typ?
 (Naturliga ledstråk: att med teknikkäpp, ljushetskontraster och/eller 

belysning, kunna följa en kant, räcke, intill husvägg etcetera.
•	Konstgjord	ledyta	bredd	70	centimeter,	valyta	90x90	centimeter	och	

varningsyta/stopplatta vid övergångställen 100 centimeter djup i 
gångriktning).

•	Är	ledstråken/ledytorna	taktila	för	att	kunna	uppfattas	med	teknik-
käpp och/eller kontrasterad mot omgivande markbeläggning?
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Angörningsplats parkering
•	Finns	angöringsplats	för	färdtjänst,	taxi?
 (max 25 meter från huvudingång).
•	Finns	handikapparkering	vid	huvudentrén?
 (Max 25 meter från entrén. Se Boverkets BFS 2013:9 HIN3 för mini-

mikrav på storlek på handikapparkering)

Mötesplats utomhus
•	Finns	mötesplats	för	ledsagning?	(Intill	huvudentrén).
•	Är	mötesplatsen	utrustad	med,	sittbänkar,	lutningsbänkar	och	regn-

skydd
•	Är	sittplatser	anpassade	antalsmässigt	till	stationens	storlek,	antal	re-

senärer eller dylikt? 
•	Är	sittbänkarna	försedda	med	armstöd?
•	Är	sittbänkar,	lutningsbänkar	i	kontrast	mot	omgivningen?
•	Finns	informationstavla	med	telefonnummer,	för	påkallande	av	

hjälp?
•	Är	informationstavlan	logiskt	placerad?	(det	vill	säga	i	rätt	höjd	över-

kant 140 till 160 centimeter över mark)
•	Kan	man	komma	intill	informationstavlan?
 (Så att personer med synnedsättning, rollator eller i rullstol kan läsa 

texten)
•	Har	texten	rätt	typsnitt	och	storlek,	taktilt	och	i	punktskrift?
 (texten minst 15 millimeter, raka bokstäver exempelvis typsnitt Arial)
•	Har	texten	tillräcklig	ljushetskontrast?	
•	Är	informationstavlan	väl	belyst	och	fri	från	reflexer?

Utemiljön vid stationsområdet
•	Är	det	jämn	och	bra	belysning	vid	stationsområdet	inga	mörka	parti-

er? 
 (Det vill säga vid angöringsplatsen, mötesplatsen, själva byggnaden 

etcetera)
 Observera: Se även stycken om trappor och ramper för att säkerställa 

tillgänglighet och användbarhet!
•	Kan	man	nå	byggnaden	utan	att	passera	trappa	eller	trappsteg?
•	Finns	ramp	vid	eventuell	trappa	eller	trappsteg	för	att	nå	byggnaden?
•	Kan	man	stiga	in	i	byggnaden	utan	att	passera	trappa	eller	trappsteg?
•	Finns	ramp	vid	eventuell	trappa	eller	trappsteg	för	att	komma	in	i	

byggnaden?
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Inomhus innemiljön
Dörrar
•	Är	dörrar	försedda	med	automatisk	dörröppnare?	
 (Entrédörrar, ut-/ingång till perronger, busshållplatser samt till andra 

kommunikationsutrymmen)
•	Använder	man	rotordörrar	till	entréer,	in-/utgångar	till	plattformar,	

busshållplatser samt till andra kommunikationsutrymmen?
•	Är	rotordörren	och/eller	glaspartierna	kontrastmarkerade	mot	omgiv-

ningen?
 (20 centimeter bred markering längst ned vid dörr ramen/listen, samt 

en bård 80 centimeter respektive 140 till 160 centimeter över golv)
•	Finns	det	tillgång	till	en	”vanlig	dörr”	med	automatisk	dörröppnare	

vid sidan om rotordörren? 
•	Finns	det	nerfällda	skrapgaller	eller	dörrmattor	som	är	tunga	att	rulla	

över eller med kanter som är svåra att passera? 
•	Är	dörrar	utan	tröskel	eller	med	avfasad	tröskel?	
•	Är	dörrar	med	dörrstängare	i	kommunikationsutrymmen	med	mera	

försedda med automatisk dörröppnare? 
•	Är	dörrhandtag	och	låsvred	lätta	att	hantera	och	greppa?	
 (till exempel med enhandsgrepp och stort vred) 
•	Är	handtag	och	vred	kontrastmarkerade	mot	omgivningen?	
•	Är	ytterdörrar,	hissdörrar	och	toalettdörrar	kontrastmarkerade?	
•	Är	svepytan	för	dörrar	med	öppnare	kontrastmarkerad	mot	omgiv-

ningen och taktilt på golvet?
•	Är	dörrar	med	automatiska	dörröppnare	försedda	med	säkerhetssen-

sorer? 

Manöverdon för dörrar 
(Kodlås, porttelefon, manöverdon för dörröppnare och ringklocka) 
•	Är	placeringen	av	manöverdon	lämplig	och	lätt	att	hitta?	
•	Kan	manöverdon	för	dörröppnare	nås	av	personer	i	rullstol	eller	med	

rollator utan att träffas av dörrbladet vid öppning?
 (Placering minst 70 centimeter helst 100 centimeter, från innerhörn 

eller dörrbladets framkant) 
•	Går	det	att	komma	intill	manöverdon	för	personer	i	rullstol	eller	med	

rollator? 
•	Är	manöverdon	för	dörröppnare	placerade	på	rätt	höjd?
 (Centrum 80 centimeter över golv eller mark) 
•	Är	manöverdon	kontrastmarkerat	mot	omgivningen?	
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•	Kan	knappar	avläsas	taktilt	och/eller	med	punktskrift?	
•	Är	femman	på	knappsatsen	taktilt	utmärkt?	
•	Är	viktig	textinformationen	tydlig	och	i	punktskrift?
 (Texten i acceptabel storlek, raka bokstäver till exempel typsnitt ”Ari-

al” eller liknande).

Övriga knappsatser och manöverdon med mera
(Notera vad för sorts manöverdon som avses samt vilket eller vilka om 
det	finns	flera)	
•	Är	placeringen	av	manöverdon	eller	knappsats	lämplig	och	lätt	att	

hitta?
•	Går	det	att	komma	intill	för	personer	i	rullstol	eller	med	rullator?
•	Är	placeringen	på	rätt	höjd?
 (Centrum knapp 80 centimeter över golv eller mark, för till exempel 

dörröppnare eller ringklocka ) 
•	Är	manöverdon	kontrastmarkerad	mot	omgivningen?
•	Kan	knappar	avläsas	taktilt	och/eller	med	punktskrift?	
•	Är	femman	på	knappsatsen	taktilt	utmärkt?	
•	Är	viktig	textinformationen	tydlig	och	i	punktskrift?
 (Texten i acceptabel storlek, raka bokstäver till exempel typsnitt ”Ari-

al” eller liknande).

Trappor
•	Kan	man	förflytta	sig	i	byggnaden	utan	att	passera	trappa	eller	trapp-

steg?
•	Finns	det	ramp	vid	eventuell	trappa	eller	trappsteg	för	att	kunna	för-

flytta	sig	i	byggnaden?
•	Är	trappan	kontrastmarkerad	(minst	70	millimeter	bred	markering)	

framkanten på nedersta plansteget och framkanten på trappavsatsen 
vid översta sättsteget och i varje trapplopp? 

•	Finns	varningsyta/stopplatta,	60	centimeter	före	första	nedåtgående	
trappa, trappsteg?

•	Finns	ledstänger	på	båda	sidor	om	trappan	på	två	nivåer,	översta	ni-
vån på en höjd mellan 85 och 100 centimeter och den nedre ledstång-
en på en höjd mellan 50 och 75 centimeter? 

•	Går	ledstängerna	30	centimeter	förbi	nedersta	planstegets	framkant	
och på trappavsatsen innan översta sättstegets framkant? 

•	Är	ledstängerna	sammanhängande	utan	avbrott?
	 (Även	om	det	förekommer	vilplan	mellan	flera	trapplopp).	
•	Är	ledstängerna	greppvänliga	och	utan	hindrande	infästningar?
•	Är	ledstängerna	kontrasterande	i	förhållande	till	omgivningen?
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Rulltrappor rullband
•	Finns	rulltrappor	och/eller	rullband	i	byggnaden?
•	Är	rulltrappans	och	rullbandets	ledstänger	kontrasterande	mot	om-

givningen? 
•	Är	början	och	slutet	av	rulltrappan	och	rullbandet	kontrasterande	

mot rulltrappans sättsteg eller rullbandet?
•	Finns	varningsyta/stopplatta,	60	centimeter	före	nedåtgående	rull-

trappa och rullband?
•	Finns	varningsyta/stopplatta,	minst	60	centimeter	före	uppåtgående	

rulltrappa och rullband)

Ramper 
•	Är	lutningen	högst	1:12,	(8	procent)?	
•	Kan	lutningen	göras	1:20,	(5	procent)?	
	 (SRF	anser	att	man	ska	sträva	efter	så	flack	lutning	som	möjligt)
 * ramper bör ha en höjdskillnad på högst 50 centimeter mellan 

vilplan som utformas minst 200 centimeter långa med en lutning på 
högst 1:50 (två procent)

•	Är	bredden	minst	130	centimeter,	kan	den	göras	bredare?	
•	Finns	avåkningsskydd	på	rampen?	
•	Är	rampens	beläggning	sådan	att	man	inte	riskerar	att	halka?	
•	Är	rampen	kontrastmarkerad	(minst	70	millimeter	bred	markering)i	

början och slutet av rampen?
•	Finns	trappa	som	komplement	till	ramp?	
•	Förekommer	så	kallade	barnvangsramp?
 (barnvangsramp två skenor som läggs på trappor som oftast består av 

några trappsteg)

Ledstänger för ramper
Allmänt
Kraven på utformning av ledstänger ska utföras på samma sätt oavsett 
typ av ramp.
•	Finns	ledstänger	på	båda	sidor	om	rampen	på	två	nivåer	och	översta	

nivån på en höjd mellan 85 och 100 centimeter och den nedre led-
stången på en höjd mellan 50 och 75 centimeter? 

•	Går	ledstängerna	30	centimeter	förbi	rampens	båda	ändar	och	vid	
barnvangsramp 30 centimeter före översta sättstegets framkant och 
förbi nedersta planstegets framkant? 

•	Är	ledstängerna	sammanhängande	utan	avbrott,	även	om	det	före-
kommer vilplan? 
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•	Är	ledstängerna	greppvänliga	och	utan	hindrande	infästningar?	
•	Är	ledstängerna	kontrastmarkerade	mot	omgivningen?	

Hissar
(minimikraven på tillgänglighet och användbarhet för hissar är enligt 
standard SS-EN 81-70)
•	Är	hissdörren	kontrastmarkerad?	
•	Är	anropsknappen	utanför	hissen	nåbar	från	rullstol?	
 (Centrum knapp från 80 centimeter och max 120 centimeter över 

golv och minst 50 centimeter från hörn) 
•	Är	anropsknappen	kontrastmarkerad	mot	omgivningen?	
•	Kan	anropsknappen	avläsas	taktilt	och	i	punktskrift?	
•	Är	hissen	utrustad	med	tal?	
•	Är	hisskorgens	storlek	minst	110	gånger	140	centimeter?
•	Är	manöverpanelen	i	hissen	placerad	vågrät	och	utåtvinklad	45	gra-

der för att underlätta punktskriftsläsning och nåbar från rullstol? 
 (Centrum knappar 80 centimeter och max 120 centimeter över golv 

och minst 40 centimeter från hörn)
•	Kan	knapparna	på	manöverpanelen	i	hissen	avläsas	taktilt	och	med	

punktskrift? 
•	Skiljer	sig	entréplanets	knapp	taktilt,	punktskrift	och	visuellt	från	öv-

riga knappar? 
•	Är	entréplanets	knapp	kontrastmarkerad,	mot	omgivningen?	

Kundtjänst reception
•	Finns	det	bemannad	kundtjänst	i	byggnaden?
•	Är	placeringen	av	kundtjänst	lämplig	och	lätt	att	hitta?
 (Exempelvis i närheten av huvudentrén)
•	Är	kundtjänsten	placerad	i	ett	eget	rum	i	byggnaden?
 (Frågor rörande dörrar se stycket om dörrar)
•	Finns	det	ledstråk	från	huvudentrén	till	receptionsdisken?
•	Är	ledstråkets	bredd	minst	20	centimeter	och	kontrasterar	mot	övrig	

golvbeläggning? 
•	Är	ledstråket	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?
•	Är	receptionsdisken	kontrasterad	mot	omgivningen?
•	Är	receptionsdiskens	höjd	anpassad	för	personer	i	rullstol	eller	

kortvuxna?
•	Är	receptionen	inglasad?
 (Det vill säga glasvägg ”skyddsglas” ovanpå disken)
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•	Är	betjäningsluckan	kontrasterad	mot	omgivningen?
•	Är	det	övriga	glaspartiet	kontrastmarkerat	mot	omgivningen?	
 (Markering minst 20 centimeter på en höjd från 140 till 160 centime-

ter över golv)
•	Är	kundtjänsten	bemannad?
•	Är	kundtjänstens	öppettider	acceptabla?
 (Det vill säga, ur trygghets och säkerhets hänseende, för personer 

med funktionsnedsättning) 
•	Har	kundtjänsten	personlig	service?
 (exempel vid köp av biljetter, information, ledsagning med mera)
•	Är	området	vid	kundtjänst	utrustad	med	tekniskt	system	för	god	hör-

barhet?
 (till exempel hörselslinga eller motsvarande).

Kösystem biljettautomater
•	Används	automatiska	kösystem?
•	Är	kösystemet	försedd	med	automatiskt	tal?
 * om kölapps nummer?
 * om vilken kund som betjänas?
 * om vilken kassa?
•	Är	siffrorna	i	kölappen	och	könummerdisplayen	tydliga,	bra	teckens-

torlek	och	displayen	avger	inga	reflexer?
 (Siffrorna i displayen ska vara heldragna linjer ”inte uppbyggda med 

punkter”)
•	Är	könummerdisplayen	placerad	så	att	man	kan	komma	tätt	intill?
 (Höjd överkant 140 till 160 centimeter över golv)
•	Finns	det	biljettautomater?
•	Är	biljettautomaten	tillgänglig	och	användbar?
 * försedd med taktil knappsats?
 * har femman en taktilmärkning på knappen?
 * text och siffror tydliga och i punktskrift?
 * försedd med tal?
•	Förekommer	biljettkontroll/spärrar	(biljettvalidering),	längs	en	hin-

derfri gångväg?
•	Finns	det	”biljettvaliderare”,	ska	minst	en	av	dessa	ha	en	fri	passage-

väg med en minimibredd på 90 centimeter och den ska kunna passe-
ras av en person i rullstol med en rullstolslängd upp till 125 centime-
ter.

 (Undantag vid ombyggnad eller modernisering är en minimibredd på 
80 centimeter tillåten).
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•	Använder	man	så	kallade	vändkors	inom	stationsbyggnaden,	eller	
längsmed en hinderfri gångväg?

•	Finns	det	en	alternativ	passage	utan	vändkors	inom	stationsbyggna-
den eller längs en hinderfri gångväg?

Förtydligande ur TSD:n
(om vändkors används ska det finnas en alternativ passage utan vänd-

kors som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och 
personer med nedsatt rörlighet vid alla tidpunkter då stationen är i 
drift).

Mötesplats inomhus
•	Finns	mötesplats	för	ledsagning?
•	Är	mötesplatsens	placering	lämplig	och	lätt	att	hitta?
•	Finns	det	ledstråk/ledyta	från	huvudentrén	och	kundtjänst	till	mö-

tesplatsen?
•	Är	ledstråkets/ledytans	bredd	minst	20	centimeter	och	kontrasterar	

mot övrig golvbeläggning? 
•	Är	ledstråket/ledytan	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?
•	Är	mötesplatsen	utrustad	med	sittbänkar	och	lutningsbänkar?
•	Är	sittplatserna	anpassade	antalsmässigt	till	stationens	storlek,	antal	

resenärer eller dylikt?
•	Är	sittbänkar	och	lutningsbänkar	i	kontrast	mot	omgivningen?
•	Är	sittbänkarna	försedda	med	armstöd?
•	Finns	informationstavla	med	telefonnummer,	för	påkallande	av	

hjälp?
•	Är	informationstavlan	logiskt	placerad?	(det	vill	säga	i	rätt	höjd	över-

kant 140 till 160 centimeter över golv)
•	Kan	man	komma	intill	informationstavlan?
 (Så att personer med synnedsättning, rollator eller i rullstol kan läsa 

texten)
•	Har	texten	rätt	typsnitt	och	storlek,	taktilt	och	i	punktskrift?
 (texten i acceptabel storlek, raka bokstäver exempelvis typsnitt ”Arial” 

eller liknande).
•	Har	texten	tillräcklig	ljushetskontrast?	
•	Är	informationstavlan	väl	belyst	och	fri	från	reflexer?

Hygienrum
Hygienrum för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
(Placering, storlek, kontrastmarkering och funktion för beslag och ma-
növerdon) 
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•	Är	dörren	till	hygienrum	kontrastmarkerad	i	förhållande	till	omgiv-
ningen? 

•	Finns	det	skylt	som	visar	att	det	är	en	toalett	för	personer	med	funk-
tionsnedsättning?

 (personer som är rullstolsburna eller behov av rollator)
•	Är	skylten	placerad	på	vägg	vid	dörrars	handtagssida	och	på	en	höjd	

överkant 140 till 160 centimeter över golv?
•	Är	skylten	kontrasterande	mot	väggen?
•	Är	text	och	symbol	tydlig	och	kontrasterad	mot	skyltens	bakgrund?
•	Är	skyltens	symbol	och	text	taktil	och	med	punktskrift?
•	Är	tillträdet	till	hygienrum	avgiftsbelagd?	
•	Om	avgift	utgår,	på	vilket	sätt	ska	avgiften	betalas?
	 –	Är	det	genom	att	skicka	ett	SMS	för	att	få	en	kod?
 – Ska avgiften betalas med kontanter?
 (Det vill säga myntautomat).
 (För tillgängliga ”SMS-lås” eller myntautomat se även avsnittet för 

manöverdon och knappsatser)
•	Har	hygienrummet	en	storlek	på	220	gånger	220	centimeter?
•	Är	själva	hygienrummet	kontrasterad	för	att	få	en	rumsuppfattning,	

urskilja toalettstol, tvättställ, inredningsdetaljer etcetera?
•	Är	beslag	och	manöverdon	kontrastmarkerade	mot	omgivningen?	
•	Är	manöverdon	och	reglage	lätta	att	hantera?
 (Till exempel tvättställsblandare) 
•	Är	inredningsdetaljer	lämpligt	placerade	och	inom	räckhåll	från	rull-

stol eller rollator?
 (Tvålhållare, hållare för handdukar och muggar, spegel, klädkrok et-

cetera) 
•	Finns	armstöd	på	båda	sidor	om	toalettstol?	
•	Är	armstöd,	toalettlock	och	sittring	kontrasterande	mot	toalettstol?
•	Finns	och	är	toalettpappershållaren	kontrasterad	och	lätt	åtkomlig	

från toalettstol? 
•	Finns	fungerande	besökslarm?	
•	Är	alarmknappen	kontrasterad	mot	omgivning	samt	åtkomlig	från	

rullstol och för person som ligger på golvet? 
•	Kan	dövblinda,	döva	eller	hörselskadade	nås	av	brandlarm	eller	annat	

förekommande larm? 

Övriga hygienrum
•	Är	dörren	till	hygienrum	kontrastmarkerad	i	förhållande	till	omgiv-

ningen?
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•	Finns	det	skylt	som	visar	om	det	är	en	dam	eller	herr	toalett?
•	Är	skylten	placerad	på	vägg	vid	dörrars	handtagssida	och	på	en	höjd	

överkant 140 till 160 centimeter över golv?
•	Är	skylten	kontrasterande	mot	väggen?
•	Är	text	och	symbol	tydlig	och	kontrasterad	mot	skyltens	bakgrund?
•	Är	skyltens	symbol	och	text	taktil	och	med	punktskrift?
•	Är	tillträdet	till	hygienrum	avgiftsbelagd?	
•	Om	avgift	utgår,	på	vilket	sätt	ska	avgiften	betalas?
	 –	Är	det	genom	att	skicka	ett	SMS	för	att	få	en	kod?
 – Ska avgiften betalas med kontanter?
 (Det vill säga myntautomat).
 (För tillgängliga ”SMS-lås” eller myntautomat se även avsnittet för 

manöverdon och knappsatser)
•	Är	själva	hygienrummet	kontrasterad	för	att	få	en	rumsuppfattning,	

urskilja toalettstol, tvättställ, inredningsdetaljer etcetera?
•	Är	toalettlock	och	sittring	kontrasterande	mot	toalettstol?
•	Finns	och	är	toalettpappershållaren	kontrasterad	och	lätt	åtkomlig	

från toalettstol? 
•	Är	manöverdon	och	reglage	lätta	att	hantera?
 (Till exempel tvättställsblandare) 
•	Är	inredningsdetaljer	lämpligt	placerade	samt	kontrasterande	mot	

omgivningen?

Skötrum, skötplats
•	Finns	tillgång	till	skötrum/skötplats	i	byggnaden?
•	Är	dörren	till	skötrum/skötplats	kontrastmarkerad	i	förhållande	till	

omgivningen?
•	Finns	det	skylt	som	talar	om	att	det	är	skötrum/skötplats?
•	Är	skylten	placerad	på	vägg	vid	dörrars	handtagssida	och	på	en	höjd	

överkant 140 till 160 centimeter över golv?
•	Är	skylten	kontrasterande	mot	väggen?
•	Är	text	och	symbol	tydlig	och	kontrasterad	mot	skyltens	bakgrund?
•	Är	skyltens	symbol	och	text	taktil	och	med	punktskrift?
•	Är	skötrummet/skötplatsen	tillgänglig	för	män	och	kvinnor?
•	Är	själva	skötrummet	kontrasterad	för	att	få	en	rumsuppfattning,	ur-

skilja skötplats, tvättställ, pappershållare, inredningsdetaljer etcetera?
•	Är	skötplatsen	kontrasterad	mot	omgivningen?
•	Är	skötrummet/skötplatsen	tillgänglig	och	användbar	för	personer	i	

rullstol?
•	Är	skötplatsen	höj	och	sänkbar?
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•	Är	manöverdon	och	reglage	lätta	att	hantera?
 (Till exempel tvättställsblandare) 
•	Är	inredningsdetaljer	lämpligt	placerade	samt	kontrasterande	mot	

omgivningen?

Kontrast- och varningsmarkeringar 
Allmänt 
•	Har	kontrast-	och	varningsmarkeringar	en	ljushetskontrast	på	minst	

0,40 enligt NCS? (Natural Color System) 
•	Är	varningsmarkeringar	avkännbara	med	teknikkäpp?	

Strategiska punkter 
•	Är	strategiska	punkter	kontrastmarkerade?	
 * Entrédörrar, trapphus, hissdörrar 
 * Manöverdon för dörrar, hissar och larm 
 * Receptionsdiskar, mötesplatser och informationsställen 
 * Toalettdörrar, nödutgångar 
•	Finns	det	andra	strategiska	punkter	som	behöver	kontrastmarkeras?	

Ledstråk/ledyta
Utformning av ledstråk/ledyta inomhus och utomhus 
(Läs i SRF:s policy tillgänglig närmiljö för att få en tydligare beskriv-
ning över SRF:s krav på utformning av ledstråk inomhus och utomhus)
•	Är	logiska	ledstråk	markerade	mellan	strategiska	punkter	till	och	

inom byggnaden? (Till exempel entré, reception, mötesplatser, hiss 
och andra viktiga målpunkter) 

•	Är	ledstråket,	ledytan	kontrastmarkerad?	(20	centimeter	bred	marke-
ring)

•	Är	ledstråk/ledyta	möjliga	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Behövs	logisk	färgsättning	för	att	underlätta	orienteringen?	

Utstickande byggnads- och inredningsdelar 
•	Är	utstickande	byggnadsdelar	under	en	höjd	på	200	centimeter,	in-

omhus, varningsmarkerade och/eller inbyggda? 
 (Till exempel pelare, trappor, skyltar etcetera) 
•	Är	utstickande	inredningsdelar	under	220	centimeter,	utomhus,	var-

ningsmarkerade och/eller inbyggda? 
 (Till exempel markiser, informationsskyltar, monitorer, vimplar etce-

tera)
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 Oskyddade glasytor/väggar 
•	Är	oskyddade	glasytor	kontrastmarkerade,	minst	0,40	enheter	enligt	

NCS, lågt ner och i ögonhöjd för barn, rullstolsburna och stående 
personer? (20 centimeter bred markering vid sockeln/golvlist, samt en 
bård 80 centimeter respektive 140 till 160 centimeter över golv) 

•	Finns	skyddsräcken,	höjd	100	centimeter	över	golv,	framför	glasytor	
där det finns risk för fallolyckor?

•	Är	räcken	kontrasterande	mot	omgivningen?
•	Är	räcken	förankrade	i	golv	och	möjliga	att	känna	av	med	teknik-

käpp?

Skyltning information
(Informationsskyltar, orienteringstavlor, pratorer, monitorer, displayer 
etcetera).
•	Är	nödvändiga	informationsskyltar	logiskt	placerade?	
 (Till exempel på vägg vid dörrars handtagssida, intill mötesplatser, 

vid receptioner med mera) 
•	Är	skyltar	placerade	på	rätt	höjd	för	personer	med	synnedsättning	

och/eller rullstolsburen?
 (Överkant 140 till 160 centimeter över golv) 
•	Kan	man	komma	tätt	intill	viktiga	skyltar	för	att	läsa?	
•	Är	skyltar	väl	belysta	och	fria	från	reflexer?	
•	Är	textstorlek	och	typsnitt	tillräcklig	för	god	läsbarhet?
 (Raka bokstäver exempelvis typsnitt ”Arial” eller liknande). 
•	Har	texten	tillräcklig	ljushetskontrast?	
•	Är	textinformation	lättbegriplig?	
•	Finnskompletterande	text	i	relief	och	som	punktskrift?	
•	Finns	det	kompletterande	talad	information?	
•	Finns	kompletterande	symboler?	
 (Symbolerna ska vara logiska/pedagogiska samt att en teckenförkla-

ring placeras högst upp i vänstra hörnet på en orienteringstavla/taktil 
karta över byggnaden/stationsområdet)

Förutom SRF:s krav på information vid stationer samt plattformar, ska 
man uppfylla kraven i TSD:n, se styckena:
4.2.1.10 Visuell information: skyltar, piktogram, tryckt eller dynamisk 
information. Bland annat vilken information som ska tillhandahållas:
•	Säkerhetsinformation	och	säkerhetsinstruktioner.
•	Skyltar	för	varningar,	förbud	och	påbud.
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•	Information	rörande	tågavgångar,	(inklusive	destination,	mellanlig-
gande hållplatser, plattformsnummer och tid), ska finnas tillgänglig 
på en höjd av högst 160 centimeter på åtminstone en plats på statio-
nen. Detta krav gäller för all information oavsett om den tillhanda-
hålls i tryckt och/eller dynamisk form.

•	Identifiering	av	stationens	olika	resurser	och	tjänster,	i	den	utsträck-
ning sådana finns, och information om hur man kommer dit.

•	Skyltar	ska	tillhandahållas	på	alla	ställen	där	passagerare	måste	välja	
väg och med jämna mellanrum längs vägen. Skyltar, symboler och 
piktogram ska användas konsekvent längs hela vägen med mera, samt 
4.2.1.11 Talad information 

Stationsinformation via högtalare/pratorer
Utöver det som har tagits upp i stycket om skyltar och information, tar 
vi upp mer specifika krav på information via högtalare/pratorer för att 
öka tryggheten för personer med synnedsättning.
   För många personer med synskada oavsett synstatus är det mycket 
viktigt att få auditiv information via högtalare/pratorer och i realtid. 
Information via tal görs vanligtvis på två sätt. 
Manuella utrop, det vill säga en person som informerar bland annat 
om inkommande och avgående tåg eller buss, förseningar eller inställda 
turer.	Även	dessa	utrop	har	automatiserats	i	viss	utsträckning	och	görs	
då med syntetiskt tal. 
Automatiskt tal via så kallade pratorer bygger på att resenären måste 
vara aktiv och själv inhämta informationen via en terminal. Pratorer-
na hämtar informationen från databaser med samma information som 
visas	på	displayer	eller	monitorer.	Om	databasen	uppdateras	i	realtid	får	
man minutaktuell information, det vill säga väntande passagerare får 
besked om den verkliga avgångstiden. Uppgifterna baseras på rapporter 
om var fordonen befinner sig vid rapporteringsögonblicket, och inte på 
tidtabeller, uppskattningar eller liknande.
Pratorerna	kan	förses	med	flera	knappar	där	en	knapp	kan	användas	
till orienterande information om terminalen/stationen och de andra till 
turinformation för olika trafikslag.
•	Finns	det	utpekade	områden	för	informationsutrustning?
 (informationsskyltar, monitorer, displayer, pratorer med mera)
•	Är	informationsområdena	med	displayer,	monitorer	och	pratorer	lo-

giskt placerade, lätta att hitta och minst en på varje plattform eller 
busshållplats? (Antalet informationsplatser måste utgå från hur stort 
och	komplicerat	området	är.	Är	det	en	busshållplats,	perrong	eller	re-
secentra).
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•	Är	det	både	visuella	och	taktila	ledstråk/ledyta	till	displayerna,	moni-
torerna och pratorerna?

•	Är	utrustningen	placerad	så	att	man	kan	komma	tätt	intill	så	att	per-
soner som är synsvaga och/eller rullstolsburna kan läsa texten i dis-
playen, monitorn eller texten vid pratorns funktionsknappar?

•	Är	beskrivningstexten	till	pratorns	funktionsknappar	taktila	och	i	
punktskrift?

•	Är	pratorns	manöverpanel	vinklad	45	grader	för	bättre	läsbarhet?
•	Är	pratorer,	displayer	och	monitorer	kontrasterande	mot	omgivning-

en?
 (Det vill säga dels hårdvaran och dels texten enligt ovan stycket om 

skyltning och information för god läsbarhet).
•	Sker	information	i	realtid?
 (Minutaktuell information om exempelvis förseningar, byte av spår 

för inkommande tåg med mera
•	Är	det	manuella	utrop	på	samtlig	information	som	även	visas	på	mo-

nitorer, displayer?
•	Finns	det	manuella	utrop	angående	turinformation	för	olika	trafik-

slag?

Ljudmiljö 
•	Är	den	allmänna	ljudmiljön	acceptabel	för	byggnadens/lokalens	an-

vändning? 
•	Behövs	till	exempel	komplettering	med	ljudabsorbenter?	
•	Behöver	hörbarheten	för	någon	särskild	information	i	byggnaden/lo-

kalen förbättras? 
•	Behöver	telefon,	porttelefon	eller	larm	kompletteras	med	förstärkare?	
•	Behöver	telefon	eller	larm	kompletteras	med	optisk	signal?	

Belysning
•	Finns	det	bländande	dagsljus	som	behöver	skärmas	av?	
•	Är	den	fasta	belysningen	bländfri?	
•	Är	belysningen	i	förflyttningsvägar	tillräcklig	och	jämn?	
 (Inga mörka partier)
•	Finns	det	viktiga	skyltar	eller	informationsställen	som	behöver	bättre	

belysning? 

Fast inredning
•	Är	informationstavlor,	pratorer,	monitorer,	biljettautomater,	porttele-
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foner, receptionsdiskar, kapphängare och klädkrokar med mera pla-
cerade där de är enkla att hitta och komma åt? 

•	Är	dessa	anpassade	i	höjd	för	personer	i	rullstol?

Plattformar
Hänvisning
I denna del av checklistan om plattformar har SRF inte berört plattfor-
marnas höjder på grund av dess komplexitet och vilka tågmodeller som 
stannar vid plattformen.
   SRF menar att man följer ”minimikraven” i TSD:n och i dialog med 
ansvarig ställer krav på plant insteg, minimalt avstånd mellan platt-
formskant och tågvagn, (för att undvika att rullstolens eller rullatorns 
länkhjul fastnar eller far ner mellan plattform och tågvagn), eller att 
det finns fastmonterade hissar, ramper i tågvagn eller portabla platt-
formshissar eller ramper.
   SRF har inte heller berört alla typer av plankorsningar över spår eller 
mellan plattformar.
•	Vilken	typ	av	plattform?
 * är plattformen inomhus/under tak?
 * är plattformen fristående?
•	Finns	det	hinderfria	gångvägar	till	plattformen?
•	Finns	det	ledstänger	eller	väggar	inom	räckhåll	längs	den	hinderfria	

gångvägen till plattformen?
•	Är	de	försedda	med	kortfattad	information?
 (Till exempel plattformsnummer eller riktningsinformation), i 

punktskrift eller med upphöjda bokstäver eller siffror på ledstången 
eller på väggen på en höjd mellan 140 och 160 centimeter.

•	Är	de	hinderfria	gångvägarna	försedda	med	ledstråk/ledyta	både	tak-
tilt och visuellt?

 (Se SRF:s krav på utformning av ledstråk/ledyta inomhus/utomhus).
•	Finns	det	inne	i	stationsbyggnaden	ledstråk/ledyta	från	strategiska	

platser till plattformen, plattformarna?
•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	golv?	
 (Inomhus 20 centimeter bred markering)n
•	Är	ledstråk/ledytan	möjliga	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Kan	man	nå	plattformen,	plattformarna	från	strategiska	platser	från	

utsidan av stationsbyggnaden?
 (Till exempel från mötesplats, angöringsplats etcetera)
•	Går	man	under	plattformen	för	att	ta	sig	upp	på	plattformen?
•	Är	lutningen	till	uppgång	på	plattform	enligt	föreskrifterna	för	ram-

per?
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 * max lutning 1:12 (åtta procent)
	 *	en	lutning	på	1:20	(fem	procent)	eller	flackare	bör	eftersträvas
 * ramper bör ha en höjdskillnad på högst 50 centimeter mellan 

vilplan som utformas minst 200 centimeter långa med en lutning på 
högst 1:50 (två procent)

 För övrigt se stycken om ramper och räcken, för bedömning av till-
gänglighet och användbarhet! 

•	Finns	det	hiss	för	uppgång	till	plattform?
 Se stycket om hissar för bedömning av tillgänglighet och användbar-

het! 
•	Finns	det	trappa	för	uppgång	till	plattform?
 Se stycket om trappor vid bedömning av tillgänglighet och använd-

barhet!
•	Vilken	typ	av	ledstråk/ledyta?
 * naturligt ledstråk?
 (Följa en kant, räcke, nära stationsvägg eller dylikt)
 * konstgjord ledyta?
 (70 centimeter bred ledyta av exempelvis ”sinusplatta”, läs mer i SRF:s 

policy tillgänglig och användbar närmiljö) 
•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	markbeläggning?	
•	Är	ledstråket/ledytan	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Har	plattformen	ledstråk/ledyta	vilken	typ?
 * naturligt ledstråk?
 (Följa en kant, räcke, nära fasad eller dylikt)
 * konstgjord ledyta?
 (70 centimeter bred ledyta av exempelvis ”sinusplatta”, läs mer i SRF:s 

policy tillgänglig och användbar närmiljö, om konstgjorda ledytor)
•	Går	ledstråket/ledytan	till	strategiska	målpunkter	på	plattformen?
•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	markbeläggning?	
•	Är	ledstråket/ledytan	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?

Förflyttning mellan flera plattformar
•	Finns	det	flera	plattformar	inom	stationsområdet?
•	Hur	förflyttar	man	sig	mellan	plattformarna?
 * markplan via övergångställen?
 * under plattformarna?
•	Är	övergångställen	mellan	plattformarna	ljud-,	ljusreglerade	samt	

bommar?
•	Kan	man	ta	sig	över	järnvägsspåret	med	rullstol	eller	rollator?
•	Är	övergångstället	tydligt	markerad	med	kontraster	mot	omgivning-

en?
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•	Finns	det	hiss	när	förflyttning	sker	under	plattformarna	mellan	platt-
formarna?

 Se stycket om hissar för bedömning av tillgänglighet och användbar-
het! 

•	Finns	det	trappor	vid	förflyttning	under	plattformarna	mellan	platt-
formarna?

 Se stycket om trappor vid bedömning av tillgänglighet och använd-
barhet!

•	Finns	det	tydlig	information	om	vilken	plattform	man	befinner	sig	på	
och vilken man kommer till?

•	Är	plattformsinformationen	logiskt	placerad	och	lätt	att	hitta?
•	Är	plattformsinformationen	tydlig,	taktil	och	i	punktskrift?

Skyddszoner och säkerhet
•	Är	skyddszonen/varningsytan	på	plattformen	försedd	med	stopplat-

ta/kupolplatta?
	 (Bredden	på	skyddszonen	avgörs	av	vilken	hastighet	passerande	tåg	

har förbi plattformen)
•	Är	skyddszonen/varningsytan	närmast	plattformskanten	försedd	

med supervita plattor?
  (Underlättar orienteringen för personer som är synsvaga)
•	Är	plattformskanterna	för	tunnelbanor	och	pendeltåg,	som	inte	är	

integrerade/fastställda att passa med tågens dörrar för av- och påstig-
ning, inglasade eller försedda med staket? 

 (För att öka säkerheten och minimera risken att personer med syn-
skada faller ner på spåren)

•	Är	dessa	integrerade/fastlagda	öppningar	vid	plattformen,	för	av-	och	
påstigning, utrustade med dörrar eller grindar?

•	Är	skyddsglasväggen	eller	staketet	vid	plattformskant	kontrastmarke-
rad mot omgivningen?

 (20 centimeter bred markering nere vid sockeln, och från 140 till 160 
centimeter över perrong)

•	Är	plattformens	slut	säkrad	för	att	undvika	olycksfall?
 (Att slutet på plattformen ska antingen vara försett med en barriär 

som hindrar allmänhetens tillgång, eller visuella och taktila marke-
ringar på gångytan med stopplatta, kupolplatta som indikerar fara). 
Minst 100 centimeter djup markering längst med plattformen och 
över hela plattformsbredden.
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Klimatskydd med mera 
•	Är	fristående-,	oskyddade	plattformar	försedda	med	värmeslinga?
 (För att hålla undan snö och is samt eventuellt kunna använda och ha 

nytta	av	ledstråk/ledyta,	säkerhetszoner	etcetera	hela	året)
•	Är	fristående-,	oskyddade	plattformar	utrustade	med	väderskydd?
 (För bedömning av dörrar se styckena om dörrar och manöverdon)
•	Är	väderskydden	utrustade	med	värmekälla?
•	Har	väderskydden	kontraster	mot	omgivningen?	
•	Är	väderskydden	gjorda	av	glas?
•	Är	glaspartierna	kontrastmarkerade	mot	omgivningen?
 (20 centimeter bred markering nere vid sockeln och från 140 till 160 

centimeter)

Fasta inredningsdetaljer 
•	Finns	det	sittbänkar	med	armstöd	och	lutningsbänkar	på	plattformar	

som är inomhus eller under tak?
•	Har	sittbänkar	och	lutningsbänkar	kontraster	mot	omgivningen?
•	Har	väderskydden	på	fristående/oskyddade	plattformar	inretts	med	

eluppvärmda sittbänkar med armstöd och lutningsbänkar?
•	Har	sittbänkar	och	lutningsbänkar	kontraster	mot	omgivningen?

Busshållplatser
•	Var	finns	busshållplatserna?
•	Vid	resecentra?
•	Vid	busstation?
•	Fristående?
 (Det vill säga vid trottoarkant, vid bostadsområden, efter resväg)
•	Har	busslinjerna	fasta	hållplatser?
 (till exempel busslinje ett från och till hållplats A)
•	Hur	är	hållplatserna	placerade	i	förhållande	till	stationshus?
 * en bit från stationsbyggnaden och hållplatserna är placerade längs 

med färdriktningen?
 * hållplatserna är nära ut-, och ingång till stationshus?
•	Finns	det	inne	i	stationsbyggnaden	ledstråk/ledyta	från	strategiska	

platser till busshållplatserna?
•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	golv?	
 (Inomhus 20 centimeter bred markering)n
•	Är	ledstråk/ledytan	möjliga	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Kan	man	ta	sig	till	hållplatserna	från	strategiska	platser	från	utsidan	

av stationsbyggnaden?
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 (Till exempel från angöringsplats, gång- och cykelväg etcetera)
•	Vilken	typ	av	ledstråk/ledyta?
 * naturligt ledstråk?
 (Följa en kant, räcke, nära stationsvägg eller dylikt)
 * konstgjord ledyta?
 (70 centimeter bred ledyta av exempelvis ”sinusplatta”, läs mer i SRF:s 

policy tillgänglig och användbar närmiljö) 
•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	markbeläggning?	
•	Är	ledstråket/ledytan	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Hur	är	busshållplatserna	utformade?
 * med en plattform?
 * trottoar fungerar som hållplats?
 * enbart en stolpe? (endast avstigning)
•	Finns	det	ledstråk/ledyta	till	strategiska	målpunkter	på	plattformen?
•	Finns	det	ledstråk/ledyta	på	trottoaren	till	strategiska	målpunkter	

som utgör busshållplatsen?
•	Är	närmiljön	tillgänglig	och	användbar	vid	enbart	stolpe	som	utgör	

busshållplats? 
(Kan man ta sig vidare med hjälp av ledstråk, ledyta till viktiga mål-
punkter vid ”bostadsområdet”)

•	Är	ledstråket/ledytan	kontrasterad	mot	omgivande	markbeläggning?	
•	Är	ledstråket/ledytan	möjligt	att	följa	med	teknikkäpp?	
•	Är	plattformshållplats	försedd	med	ramp?
 * max lutning 1:12 (åtta procent)
	 *	en	lutning	på	1:20	(fem	procent)	eller	flackare	bör	eftersträvas?
För övrigt se stycken om ramper och räcken, för bedömning av till-
gänglighet och användbarhet! 

Säkerhetszoner
•	Är	busshållsplattformarna	försedda	med	räcken	vid	sidor	som	inte	an-

vänds vid av- och påstigning?
	 (Observera	att	för	låga	räcken	kan	bli	en	fara	i	sig	det	blir	en	fallrisk)
•	Är	framkanten	av	busshållplatsen	målad	med	supervit	färg?	
 (Det gäller både trottoarkant och plattformskant!)
•	Finns	det	en	60	centimeter	djup	och	70	centimeter	bred	markering	

med ”supervita” stopplatta/kupolplatta vid trottoar- eller plattforms-
kant där bussens framdörr befinner sig när bussen stannar?

•	Är	det	tryggt	och	säkert	att	förflytta	sig	mellan	olika	plattformar	vid	
stationsområdet?

	 (till	exempel	att	förflyttningsvägen	mellan	hållplatserna	har	separe-
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rats med räcke)
•	Är	hållplatserna	tydligt	märkta	taktilt	och	i	punktskrift	vid	förflytt-

ningsvägen?
 (Det vill säga busshållplats nummer och/eller bokstav)

Klimatskydd med mera 
•	Är	fristående-,	oskyddade	busshållplatser	försedda	med	värmeslinga?
 (För att hålla undan snö och is samt eventuellt kunna använda och ha 

nytta	av	ledstråk/ledyta,	säkerhetszoner	etcetera	hela	året)
•	Är	fristående-,	oskyddade	busshållplatser	utrustade	med	väderskydd?
 (För bedömning av dörrar se styckena om dörrar och manöverdon)
•	Är	väderskydden	utrustade	med	värmekälla?
•	Har	väderskydden	kontraster	mot	omgivningen?	
•	Är	väderskydden	gjorda	av	glas?
•	Är	glaspartierna	kontrastmarkerade	mot	omgivningen?
 (20 centimeter bred markering vid sockeln och från 140 till 160 cen-

timeter)

Fasta inredningsdetaljer 
•	Finns	det	sittbänkar	med	armstöd	och	lutningsbänkar	på	busshåll-

platser som är inomhus eller under tak?
•	Har	sittbänkar	och	lutningsbänkar	kontraster	mot	omgivningen?
•	Har	väderskydden	på	fristående/oskyddade	busshållplatser	inretts	

med eluppvärmda sittbänkar med armstöd och lutningsbänkar?
•	Har	sittbänkar	och	lutningsbänkar	kontraster	mot	omgivningen?

Utrymning, evakuering
•	Finns	det	framtagna	riktlinjer,	strategier	vid	nödsituation	utrymning	

eller evakuering?
•	Finns	det	framtagna	strategier	för	att	nå	ut	med	säkerhetsinformation	

som ska ges på förhand till resenärer för att veta hur man ska bete sig 
vid en nödsituation?

•	Finns	det	säkerhetsinstruktioner,	instruktioner	som	ska	ges	till	rese-
närerna i en nödsituation, så att resenärerna förstår vad de ska göra?

•	Finns	det	utrymningsplaner	på	strategiska	platser,	logiskt	placerade	
och lätta att hitta vid stationsbyggnader, plattformar?

•	Är	utrymningsplaner	tillgängliga	för	personer	med	funktionsnedsätt-
ning?

 (Det vill säga god läsbarhet, tydlig kontrast mot omgivningen, taktil, 
punktskrift och kompletterad med tal).
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•	Finns	det	nödbelysning?
•	Uppfyller	man	kraven	på	nödbelysning	enligt	TSD:n?	

Övrigt
Det finns även andra mycket viktiga faktorer och i vissa fall avgörande 
om och hur en järnvägsstation, busstation, resecentras, plattformar och 
busshållplatser ska upplevas som tillgängliga och användbara:
•	Finns	det	möjlighet	att	få	personlig	service?
•	Finns	det	antagna	policyn	riktlinjer	för	att	säkerställa	att	underhållet	

fungerar och görs på ett proffsigt sätt?
(Till exempel rengöring av ledytor/ledstråk, underhålla teknisk utrust-
ning, bra snöröjning etcetera)

SRF Rekommenderar följande dokument, publikationer 
Boverkets författningssamling, BFS 2013:9 HIN3
Hiss standard SS-EN 81-70
Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, (TSD). Kommissi-
onens Förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 samt 
tillhörande bilagor.
Fördjupningsblad framtagna av Myndigheten för delaktighet, (före det-
ta Handisam).
* Fördjupningsblad 373-toaletter 
* Fördjupningsblad om utrymning.
Frångänglighet 2013:
Brandskyddsföreningens rekommendation om
Utrymning för personer med funktionsnedsättning
SRF:s policy tillgänglig och användbar närmiljö.
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Stöd gärna vårt arbete. 
Pg 90 00 90-2

Antagen av förbundsstyrelsen april 2016.

Detta material finns i följande versioner: på papper i tryckt text,  
som punktskrift, som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 

Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00  
eller via e-post: kontorsservice@srf.nu
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