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Sammanfattning 

Den här rapporten syftar till att undersöka sju av Vägverkets rastplatser 
längs med E4 i området kring Värnamo och Ljungby. Undersökningen 
är inriktad på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Till grund för undersökningarna användes tidigare forskning om 
tillgänglighet och beläggningsmaterial. Som stöd till undersökningarna 
utformades ett protokoll med förankring i den teoretiska referensram 
som arbetet är uppbyggt efter. Undersökningarna behandlade gångar till 
sittplatser, toalett och parkeringsplatser som alla ska finnas anpassade 
för personer med rörelsehinder.  

Resultatet av inventeringarna visar att det finns många brister i 
tillgänglighetsarbetet på Vägverkets rastplatser i det utvalda området. 
Ingen av de punkter som togs upp i protokollet var enligt den 
teoretiska kunskap vi inhämtat godkända på samtliga undersökta 
rastplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 
This report aims to examine seven of Vägverkets rest areas along the E4 in the area 
around Värnamo and Ljungby. The investigation is focused on accessibility for 
disabled persons. The basis of the studies used previous research on the availability 
and ground covering materials. In support of the studies we designed a protocol based 
in the theoretical frame of reference this study is built around. Studies addressing the 
aisles to seats, toilet and parking facilities all of which should be adapted for the 
disabled. Results of the inventory shows that there are many shortcomings in 
accessibility work at Vägverket resting areas in the selected field. None of the points 
raised in the protocol was in accordance with the theoretical knowledge we have 
acquired approved in all investigated rest areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Den här rapporten handlar om tillgänglighet på rastplatser. Vi har 
granskat gångvägar och möbler på sju rastplatser med fokus på 
tillgänglighet för rörelsehindrade. I slutet av rapporten ger vi förslag på 
hur några av de brister vi upptäckt kan åtgärdas. 

Nyckelord 

Tillgänglighet, Rastplatser, Handikapp, Gångvägar 

 

 

This report is about accessibility at rest areas. We have examined the aisles and 
furniture of seven rest areas with a focus on accessibility for disabled persons. At the 
end of the report, we provide suggestions on how some of the weaknesses we have 
discovered can be addressed. 

Keywords 

Accessibility, Rest areas,  Disabilities, Walkways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Idén till den här rapporten utvecklades tillsammans med Svevia i Växjö. 
Våra tankar om uppsatsens omfattning förändrades i början av 
skrivprocessen till att endast beröra rörelsehindrade personer, för att vi 
ville koncentrera oss mer kring ett ämne istället för att skrapa ytligt på 
flera olika. 

Vi har lärt oss mycket under arbetets gång, både om hur en rapport 
som den här skrivs och om hur viktigt planeringsarbetet är för att 
resultatet ska bli bra.  

Vi vill särskilt tacka följande personer för hjälp och stöd under arbetets 
gång. 

 Louise Stamblock Svevia 

 Andreas Green  Vägverket 

 Mats Folkesson  Svevia 

 Per Reinholtz  Handledare 
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1. Introduktion 

Det här är ett examensarbete som handlar om tillgänglighet på rastplatser, skrivet av 
Per Lidby och Marcus Wiemer. Våren 2009 under vår sista termin som studenter inom 
byggteknik vid Växjö universitet startade arbetet med den här studien.  I samarbete 
med Svevia i Växjö utvecklade vi idén till arbetet. Från att vi först tänkte utforma ett 
förslag på en tillgänglig rastplats, till att handla om hur några av Vägverkets rastplatser 
ser ut idag, och vad som kan göras för att underlätta vardagen för personer med en 
nedsatt rörelseförmåga. På sju av Vägverkets rastplatser längs med E4. 

1.1 Bakgrund 

Vägverket är en statlig myndighet som arbetar för att det ska finnas goda möjligheter 
för Sveriges invånare att förflytta sig, och för företag att förflytta sitt gods längs landets 
vägar. I sitt arbete strävar Vägverket bland annat efter att skapa ett vägnät med en 
standard som gör att det är tillgängligt för alla samtidigt som det ska vara effektivt ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv (Vägverket 2009a).  

Årsskiftet 2008 till 2009 innebar flera förändringar, bland annat genomgick Vägverket 
produktion en omvandling till ett fristående, helägt statligt bolag med namnet Svevia. I 
På väg (2008:5) förklaras att bolagiseringen innebär att Svevia får en ökad 
handlingsfrihet, en tydligare spelplan och mindre påverkan av staten i de uppdrag de 
åtar sig. Dessutom får Svevia möjlighet att köpa andra bolag samt att konkurrera om 
arbeten utanför Sveriges gränser. I framtiden kommer dock Sverige fortfarande att 
utgöra huvudmarknaden. Det nya bolaget har cirka 2400 anställda och är det fjärde 
största väg – och anläggningsföretaget i Sverige. Svevia arbetar huvudsakligen med 
nybyggnation, underhåll och service av vägar och infrastruktur. Organisationen är 
uppdelad i fem affärsområden där drift är den enhet som sköter vägarna åt bland annat 
Vägverket och kommuner runt om i landet. Utöver det har affärsområde drift avtal 
om skötsel med hamnar, flygplatser, industrier och fastighetsägare (Svevia 2009a). 

Vägverket har bestämt att deras rastplatser ska erbjuda vissa grundfunktioner. De här 
funktionerna behöver vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga. Det innebär att parkeringsplatser, toaletter, bord med sittplatser, 
sopkärl, information och belysning bör vara tillgängliga för alla oavsett om personen är 
funktionshindrad eller inte och det här under vilken årstid eller tid på dygnet som helst 
(Vägverkets rastplatser förslag till åtgärder 2008:18). På rastplatsen ska det också finnas 
informationstavlor med enhetlig information om Vägverket och om platsen. Det ska 
också finnas information om vem som innehar skötselansvar, vilka krav som ställs på 
skötseln samt uppgifter om hur den ansvarige kan kontaktas (Vägverkets rastplatser 
förslag till åtgärder 2008:5). 

Svensson (2001:7-8) menar att handikapp inte är en egenskap hos en person utan det 
uppstår när en person med funktionshinder ställs inför en svårighet på grund av den 
byggda miljöns utformning. Vidare beskriver hon att färre människor är handikappade 
om omgivningen är tillgänglig. En tillgänglig miljö är viktig för oss alla skriver hon och 
förklarar att det inte bara är personer som har hinder av olika slag idag som har nytta 
av en tillgänglig miljö. Förr eller senare kommer många av oss att få funktionshinder. 
Det finns ungefär 500 000 personer med funktionshinder i Sverige. Av dem har cirka 
hälften svåra rörelsehinder och behöver hjälpmedel eller assistans för att kunna 
förflytta sig. Antalet rullstolsburna är ungefär 80 000. 
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Begreppet tillgänglighet är ett uttryck som används med flera olika betydelser. I Plan - 
och bygglagen omnämns det i samband med portalparagrafen där det talas om att 
stödja en utveckling av vårt samhälle med jämlika och bra förhållanden för 
medborgarna. (Boverket 2002:172) vidare beskrivs begreppet enligt följande 

”Fysisk tillgänglighet – att kunna ta sig fram i staden utan att stoppas av fysiska 
hinder. 
 
Psykisk tillgänglighet – att förstå, uppfatta och våga använda staden och dess möjligheter. 
 
Social tillgänglighet – att kunna träffa andra människor och att delta i stadens liv 
 
Organisatorisk tillgänglighet – att ha tillgång till användbar information och service inför 
resan 
 
Ekonomisk tillgänglighet – att ha råd att använda lämpliga färdmedel” 

I den här studien behandlar vi i första hand fysisk tillgänglighet, men vi vill poängtera 
att begreppet innebär mer än bara den fysiska framkomligheten.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om förbindelserna mellan 
parkeringsplatser, sittplatser och toalett är tillgängliga för rörelsehindrade. Samt att ta 
reda på hur förbindelserna och de för rörelsehindrade anpassade möblerna kan göras 
tillgängliga på ett kostnadseffektivt sätt. Projektet omfattar vägverkets rastplatser vid 
Sjöboda, Lagan, Värnamo och Hörle längs E4 i region sydost. 

1.3 Mål 

Vi har valt att göra en uppdelning av uppsatsens mål enligt följande, för att vi tror att 
vi tydligare ska kunna se om vi uppfyller de mål vi eftersträvat. 

1.3.1 Huvudmål: Förbindelser mellan rastplatsernas funktioner 

Vi ska undersöka om gångarna mellan parkering, sittplats och toalett är tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi ska även identifiera vad som behöver ändras 
för att gångarna ska vara tillgängliga. 

1.3.1.1 Delmål ett: Rastplatsernas möbler  

Vi ska ta reda på om de rastplatsmöbler som är avsedda för personer med 
rörelsehinder, är tillgängliga för personerna i fråga. Fokus ligger på sittplatsens och 
bänkskivans höjd och en eventuellt utskjutande bordsskivas längd.  

1.3.1.2 Delmål två: Jämförande kalkyl över olika alternativ till 
markbeläggning 

Vi ska jämföra vad 100 kvadratmeter av asfalt, stenmjöl och plattsättning kostar, med 
avseende på inköp, anläggning och underhåll. 



3 

 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien har avgränsats geografiskt till att beröra rastplatserna Sjöboda, Lagan, 
Värnamo och Hörle längs E4 i region sydost. Det valet har gjorts på grund av att 
vägsträckan är hårt trafikerad samt att den från Vägverkets sida föreslagits ingå i ett 
pilotprojekt om tillgänglighetsarbete på rastplatser 1. På rastplatserna fokuserar vi på 
gångstråken mellan handikapparkeringar, sittplatser och toaletthus. Vi kommer att titta 
på ett fåtal sittplatser på varje rastplats med motiveringen att vi tycker att de som ligger 
närmast handikapparkeringarna bör vara tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Därmed avgränsar vi oss från att undersöka alla sittplatser och bord 
som finns på rastplatserna. Vi avslutar undersökningen av gångstråket till toaletten 
med tröskeln in i toalettrummet. Vi har valt att avgränsa oss från att granska 
rastplatserna med inriktning på personer med nedsatt orienteringsförmåga för att vi 
kände att det är ett så stort område att vi inte skulle hinna med att undersöka alla 
aspekter på ett bra sätt. Vi kommer således inte att undersöka kontrastmarkeringar i 
marken eller runt dörrar och andra hjälpmedel som kan underlätta vardagen för 
exempelvis synsvaga personer.  

Vi kommer inte att kontrollera om det finns övergångsställen mellan parkeringar och 
de funktioner vi valt att koncentrera oss på. Vi kommer inte heller att ta reda på om 
det behövs. Arbetet kommer inte behandla olika former av allergier som möjligtvis 
skulle kunna påverkas av exempelvis växtlighet eller materialval på rastplatserna.  

                                                      

1 Andreas Green 2009-03-04  
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2 Teori 

I det här kapitlet följer en redogörelse av den teoretiska referensram som vi har utgått 
från genom hela arbetet. 

2.1 Lagar och rekommendationer 

Boverket beskriver hur den byggda miljön ska vara utformad för att alla människor ska 
kunna ta del av den. Boverkets beskrivning grundar sig i Plan – och Bygglagen PBL 
(Svensk författningssamling, SFS, 1987:10). Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser, HIN 1 beskriver att hinder som är enkelt avhjälpta 
bör åtgärdas (Boverket 2009a).  

I Boverkets byggregler finns beskrivningar av hur den offentliga miljön ska utformas. 
Som komplement till BBR har vi konsulterat Svensk Byggtjänst och 
Hjälpmedelsinstitutets Bygg ikapp handikapp (Svensson 2001). I boken finns 
kommentarer till de regler om står i BBR och som är av särskilt intresse för den som 
bygger miljöer och vill att de ska fungera bra för personer med funktionsnedsättningar. 
Svensson repeterar de mått som anges i BBR, och lägger till där hon anser att måtten 
är otillräckliga.  

Vägverkets rastplatser ligger ofta utanför detaljplanelagt område och faller således inte 
in under de krav på tillgänglighet som ställs på allmänna platser. Vägverket har valt att 
deras rastplatser ska uppfylla de krav som Boverket ställer angående enkelt avhjälpta 
hinder. Om en rastplats idag inte uppfyller kraven övervägs det om den ska rustas upp 
eller om rastplatsen ska skyltas om till en P – plats istället.2       

2.2  Rörelsehinder 

Ett rörelsehinder kan yttra sig på olika sätt. Det kan exempelvis innebära att en person 
kan ha svårt att gå i trappor eller behöver assistans med det dagliga livet, förklarar 
Dammert (2000:102). Det vanligaste sättet att få ett rörelsehinder är reumatism och 
olika neurologiska sjukdomar. Det är även vanligt att drabbas av rörelsehinder efter en 
olycka. Personer med gångsvårigheter har nedsatt rörelseförmåga som kan innebära att 
de har balansrubbningar, nedsatt koordination, smärta eller nedsatt ork och uthållighet 
exempelvis på grund av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar, klargör Svensson (2001:22). 
De har problem med att gå längre sträckor och kan ha lätt att ramla till följd av den 
nedsatta balansen. För att kompensera det används kryckor, käppar eller rullator. 
förklarar Svensson och redogör att gånghjälpmedlen gör att de blir funktionellt 
enhänta eftersom de oftast bara har en hand att använda, den andra handen används 
till att hålla gånghjälpmedlet med. Hon förklarar att för den som använder rullator kan 
en hög tröskel eller en tung dörr innebära ett oöverstigligt hinder. Det är inte ovanligt 
att de rullstolsburna har problem med balansen. Det gör att det kan vara svårt att 
sträcka sig och luta sig framåt, vilket begränsar räckvidden ytterligare. En person i 
rullstol har lägre ögonhöjd än en gående person. Det måste tas i åtanke vid placering 

                                                      

2 Andreas Green 2009-03-04 
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av exempelvis skyltar. Det är även viktigt att tänka på att bredare passager och större 
ytor för att kunna vända kan behövas för personer som använder rullstol.  

2.3 Gångvägar 

En väg avsedd att gå på ska ha en yta som är hårdgjord, vara horisontell eller ha en 
lutning på som mest 1:12 och då ska den ha minst 2 meter långa viloplan med lutning 
under 1:50 för varje halvmeter i höjdskillnad.  

 

 

 

 

 

Fig 1 

 

Vägen ska vara minst 1,3 meter bred och vara utan störande hinder, förklaras det i 
BBR (3:122). Ytor som är tänkta att användas av gående ska beläggas med ett material 
som minskar risken för olyckor. Vidare beskrivs det att förändringar i 
ytbeskaffenheten ska undvikas liksom skillnader i nivåer genom ojämnheter eller andra 
låga hinder som kan vara svårupptäckta. Att passera en kantsten kan utgöra ett mycket 
besvärligt eller i värsta fall oöverstigligt hinder för en rullstolsburen eller användare av 
rollator. Om gångvägen leder över kantstenen bör det finnas en 90 centimeter bred 
avfasning med ett ytskikt som skiljer sig från gångvägens.  Avfasningen eller 
försänkningen bör vara fri från kanter, och luta som mest 1:12 (Svensson 2001:279).  

Ytor som är utsatta för väta och nedisning är särskilt viktiga att kontrollera för att 
minska risken för halkolyckor förklaras det i Boverkets byggregler (8:22). Springor i 
beläggningen får inte vara bredare än 5 mm för att inte vara ett hinder för rullstolshjul 
eller för att gående ska riskera att snubbla. För en rullstolsburen eller 
rullatoranvändande person är det ofta tungt att ta sig fram på ojämna material (Bygg 
ikapp handikapp 2001:274).  

För att en yta ska vara lättframkomlig och tillgänglig bör den vara konstruerad av ett 
hårt och jämnt underlag som motverkar halkning och snubbling. I Bygg ikapp 
handikapp (2001:274) förklaras det att asfalt, förtillverkade betongplattor och stenmjöl 
utgör bra underlag om de sköts ordentligt.  

2.3.1 Asfalt  

En yta belagd med asfalt ger enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) god 
framkomlighet för rörelsehindrade. Asfalt tillverkas genom att stenmaterial och 
bindemedlet bitumen blandas. Det finns även kallasfalt som kan användas på mindre 
ytor och för reparationer enligt Svevia (2009b).  Kostnaden för att köpa in material 
och anläggningsarbetet för att lägga 100 kvadratmeter asfalt är 26 250 sek. (Bilaga 8) 

Uttrycket 1:12 innebär att höjdskillnaden på 12 centimeter vågrätt, är en centimeter lodrätt. 
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2.3.2 Förtillverkade betongplattor  

Betongplattor fungerar bra som underlag och ger en jämn yta under förutsättningar att 
plattorna läggs utan sättningar, kanter eller ofyllda fogar. Det bästa resultatet erhålls 
om man använder plattor utan avfasade kanter. (Bygg ikapp handikapp 2001:274) 
Kostnaden för materialinköp och anläggningsarbete för 100 kvadratmeter 
förtillverkade betongplattor uppgår till 45 178 sek. (Bilaga 8) 

2.3.3 Stenmjöl 

Stenmjöl är krossat berg med kornfraktioner mellan noll och fyra millimeter. Det ger 
en relativt bra yta med avseende på framkomlighet. Stenmjölet läggs ut i ett 50 mm 
tjockt lager, det blir hårt efter att det har vattnats och tillåts torka. Förklaras det i Bygg 
ikapp handikapp (2001:274). Kostnaden för att köpa in material och anlägga 100 
kvadratmeter med stenmjöl är 19 774 sek (Bilaga 8) 

2.3.4 Trädäck  

Ett välkonstruerat trädäck erbjuder en yta som är hård, jämn och lättframkomlig med 
rullstol, om brädorna är lagda tvärs över färdriktningen. Att ytan kan bli hal när den 
blir blöt kan undvikas genom att använda ohyvlade brädor, men då ökar istället risken 
för att få stickor via rullstolens hjul (Bygg ikapp handikapp 2001:275) 

2.3.5 Marktegel  

Marktegel blir om det är korrekt lagt både ett hårt och jämnt underlag. Problem med 
halka kan uppstå vid kyla och i skuggiga partier erbjuder markteglet en bra grogrund 
för alger och mossor som utgör en halkrisk. Om markteglet utsätts för sättningar eller 
uppträngande rötter kan kanter uppstå som medför en ökad risk för att snubbla (Bygg 
ikapp handikapp 2001:275) 

2.4 Nivåskillnader 

För att inte befintliga nivåskillnader ska utgöra ett problem bör de minskas med hjälp 
av exempelvis ramper. Det är dock viktigt att rampen inte lutar mer än 1:12 för att 
risken att falla baklänges eller välta med en rullstol ökar med ökad lutning. Det är 
därför motiverat att sträva efter en ramp som lutar 1:20 eller mindre. Rampen bör 
även ha en yta som minskar risken att halka om det exempelvis är blött ute. Rampen 
ska vara minst 1.3 m bred och ha kanter som skyddar mot avåkning. Där det finns 
utrymme nog bör rampen kompletteras med en trappa, förklaras det i Enklare utan 
hinder (2005:45). Om rampen överbryggar en stor höjdskillnad bör den delas upp i 
stigningspartier med en höjdskillnad på max 0.5 meter för att sedan följas av ett 
viloplan som bör vara minst 2 meter långt (Svensson 2001:76 - 77).   
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2.5 Parkeringar 

En parkering bred nog för att rymma en bil som har en ramp som fälls ut på sidan bör 
finnas i närheten av en byggnad, som är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse – 
eller orienteringsförmåga. För att rymma en sådan bil behövs en bredd på minst 5 
meter om inte ytan intill är fri. Parkeringen får inte luta mer än 1:50 och beläggningen 
bör bestå av ett material som är fast, jämnt samt har en yta som förhindrar halkning 
förklaras det i (Enklare utan hinder 2005:177). 

Enligt Boverkets byggregler (3:122) ska en för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga anpassad parkering finnas inom 25 meter från entré till en 
byggnad som gjorts tillgänglig för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga.  

Enligt Svensson (2001:58) Bör parkeringen placeras så nära som 10 meter från entrén 
då det kan vara jobbigt för vissa personer att gå även korta sträckor. Det kan vara ett 
problem särskilt under vintertid.  

Vi kommer utgå från de här avståndsangivelserna också för sittplatserna då vi anser att 
eftersom ansträngningar gjorts för att göra dem tillgängliga, bör dem falla under 
samma regler som byggnaden. Annars kommer de enligt oss inte fylla sin funktion 
som möbler som är särskilt anpassade för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga. 

Om parkeringen är snedställd mot exempelvis trottoarkanten behöver den bara vara 
4,2 meter bred. Om den ligger längs med trottoaren bör den vara sju meter lång för att 
tillåta att urlastning sker genom dörr på bilens baksida menar Månsson (1999:148). 

2.6 Sittplatser 

För att en sittplats ska fungera bra för en person i rullstol behövs ett bord med en 
bordsskiva 75 centimeter ovan mark, och sitthöjden bör vara 50 centimeter från 
marken. Om bordet ska nås från sidan ska bordsskivan ha ett utsprång på minst 60 
centimeter som möjliggör att rullstolen kan rullas in en bit under bordet, beskriver 
Månsson (1999:61 - 62).  

2.7 Trösklar 

Både dörrar och portar ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse – eller 
orienteringsförmåga. Det innebär att tröskelns höjd får vara max 25 millimeter om 
tröskeln är avfasad, vilket innebär att den skarpa kanten jämnats av för att göra det 
lättare att rulla över den.  Det är viktigt att poängtera att även en sådan tröskel kan 
innebära stora svårigheter speciellt i kombination med en smal passage som en dörr är. 
Trösklar ska därför i största möjliga mån undvikas enligt Boverkets byggregler (3:125).  

2.8 Skyltar och Information 

För att en skylt eller symbol ska vara lätt att upptäcka och tolka krävs det att det går att 
ta sig väldigt nära den. Informationsskylten bör placeras med överkanten inom 
höjdintervallet 1,4 – 1,6 meter över marken. Om skylten lutar ut från exempelvis en 
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vägg behöver den placeras lägre för att möjliggöra läsning för en person i rullstol. En 
placering inom intervallet 0,8 – 0,9 meter tillåter det förklaras det i Bygg ikapp 
handikapp (2001:157). 

 

 

 

 

. 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att sätta oss in i ämnet studerade vi litteratur inom områdena tillgänglighet, 
funktionshinder och om olika beläggningsmaterial. Därefter skrev vi teoridelen av 
arbetet. För att underlätta de kommande inventeringarna, valde vi att utforma ett 
inventeringsprotokoll. Vi utgick från BBR (Boverket 2009b) och de 
rekommendationer som finns beskrivna i Bygg ikapp handikapp (Svensson 2001). 
Protokollet är indelat i olika områden, varje område är uppdelat i särskilda delar som vi 
avsett att kontrollera. De områden vi valt att undersöka är handikapparkering, gångar, 
möblernas underlag, möbler, ramper, Vägverkets informationsskylt och trösklar. 
Protokollet utformades med förankring i den teori vi har inom ämnet. Vi genomförde 
ett test av protokollet. På Laganrasten norr - och södergående, för att försöka 
upptäcka om det var någonting vi missat, eller om det fanns några andra brister innan 
de slutgiltiga inventeringarna skulle genomföras. Därefter justerades protokollet för att 
ge tydligare svar till studiens resultat, genom att formulera protokollets frågor som ja – 
och nej-frågor där det var möjligt. Figuren nedan är en visualisering av hur arbetet med 
uppsatsen har fortgått.  

 

 

3.2 Urval 

Vid ett inledande möte med Louise Stamblock på Svevia, diskuterade vi om vilka 
rastplatser som skulle kunna vara aktuella att genomföra en inventering av. Samtalet 
kretsade i början kring rastplatser i Växjös omnejd men kom sedan att koncentreras till 
E4 mellan Hörle norr om Värnamo till Sjöboda söder om Ljungby. Det valet 
motiveras genom att sträckan är en regionens mest trafikerade vägar, och det är både 
tung yrkestrafik och personbilstrafik som färdas längs den. Vid ett senare möte 
föreslog Andreas Green tillgänglighetskonsult på Vägverket i Jönköping, samma 
sträcka och berättade att det finns ett förslag på att sträckan ingår i ett pilotprojekt om 

Val av ämne 

Teori 

Metod 

Insamling av data 

Resultat 

Analys 

Åtgärdsförslag 

Slutsats 
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tillgänglighetsarbete på rastplatser. Vilket gör att vår studie kanske kan komma till 
nytta också för Vägverket. Vi valde ut totalt sju rastplatser som var ämnade för både 
norr – och södergående trafik. Rastplatserna är Sjöboda, Laganrasten, Värnamo och 
Hörle. 

3.3 Insamling av data 

Med inventeringsprotokollet till hjälp genomförde vi under två dagar inventeringar av 
de sju rastplatser vi tidigare valt ut. Mätning av avstånd, bredder och lutningar 
genomfördes med hjälp av ett stålmåttband och vattenpass. 

3.4 Bearbetning av data 

Efter att ha samlat in empiriska data bearbetade vi informationen och sammanställde 
resultatet, och därefter jämförde vi resultatet med den teoretiska kunskap vi inhämtat 
tidigare och analyserade det vi hade sett och mätt upp på rastplatserna. För att kunna 
ge så bra åtgärdsförslag som möjligt 
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4. Resultat 

4.1 Sjöboda norrgående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 1. Rastplatsen saknar en uppritad och skyltad 
handikapparkering. Mellan handikapptoalett och närmaste sittplats består underlaget 
av asfalt och gräs i området där parkmöbeln finns. Asfalten är slät, men gräset är 
ojämnt och det finns en kant vid anslutningen till asfalten. Lutningen är mindre än 
1:12.  

 

Egen bild 

 

Möbeln står på den ojämna gräsplätten. Bordets skiva har en höjd på 77 centimeter. På 
bordets sidor finns ett överhäng på 60 centimeter. Bänken är 47 centimeter hög.  

Vägen ned mot vattnet går i en slinga. Beläggningen består av grovt grus som är 
ojämnt. Ingången till handikapptoaletten ligger ovanför en liten ramp uppbyggd av 
plattor. Ytskiktet är jämnt och strävt och lutningen understiger 1:12. Platåns bredd är 
en meter på smalaste stället. Dörren in till toaletten har en tröskel som saknar 
avfasning.  

Vägverkets informationstavla står utanför den anlagda marktäckningen. informationen 
finns mellan 80 – och 180 centimeter ovanför marken.  
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4.2 Sjöboda södergående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 2. Rastplatsen har en uppritad och skyltad 
handikapparkering. Parkeringsplatsen är mindre än fem meter bred och ligger intill 
avspärrande stenar och andra parkeringsrutor. Från handikapparkeringen är det 10 
meter till RWC, 11 meter till den närmaste sittplatsen och fyra meter till Vägverkets 
informationstavla.  

Vägen från parkering till RWC har ett underlag bestående av asfalt och plattor närmast 
toaletthuset. På smalaste stället är gången 2,1 meter bred, och sträckan har ett jämnt 
underlag. Lutningen överstiger 1:12. Från parkeringen till det närmaste bordet består 
underlaget av först asfalt sen grovt grus blandat med grästuvor. Underlaget fram till 
bord två har samma material. Underlaget under bägge möblerna är ojämnt, och består 
av grus, makadam och gräs. Ytan lutar inte nämnvärt åt något håll.  

 

Egen bild 

 

Bordet närmast parkeringen har skivhöjden 76 centimeter. Skivan har ett överhäng på 
60 centimeter, och bänken är 47 centimeter hög. Utanför RWC finns en upphöjning i 
plattorna som fungerar som ramp till dörren. rampen har en grov struktur, lutar 
mindre än 1:12 och är en meter bred. Dörrens tröskel saknar avfasning.  

Informationsskylten är monterad på träpålar mellan 70 - och 170 centimeter. Skylten 
står i en uppförslutande grässlänt, och har ett ojämnt underlag.  
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4.3 Lagan norrgående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 3. Rastplatsen har tre handikapparkeringar 
varav två ligger i nära anslutning till sittplatser. Parkeringen närmast RWC ligger 20 
meter bort och de två andra 32 respektive 39 meter från toaletten. Samtliga 
parkeringar understiger fem meter i bredd men ytorna intill är fria. Parkeringarna som 
ligger invid sittplatserna ligger sex meter från borden, medan det är 41 meter från den 
bortre till närmaste sittplats. Vägverkets informationsskylt ligger mellan de tre 
parkeringarna på 15, 22 och 30 meters avstånd från parkeringsplatserna.  

 

Egen bild 

 

Från den första handikapparkeringen till RWC är markbeläggningen av asfalt och 
plattor. Plattorna är lagda närmast huset. Underlaget är jämnt. De fyra borden som 
ligger intill de två andra handikapparkeringarna nås via en grusbelagd yta. Underlaget 
är ojämnt och gruslagret är tunt. Slingan upp för den norra slänten är av jämn asfalt. 
Lutningen överstiger 1:12. Borden intill handikapparkeringarna står på ett ojämnt 
grusunderlag.  

Borden i väderskydden är alla av samma typ och har en skivhöjd på 77 centimeter, ett 
överhäng på 75 centimeter och bänkens höjd är 50 centimeter. Lite varierande 
beroende på underlagets ojämnhet. Det finns en liten ramp in till RWC. Rampen är 
tillverkad av räfflad durkplåt, och lutar mer än 1:12. Tröskeln saknar avfasning.   

Informationsskylten är monterad på mellan 79 och 179 centimeters höjd, och asfalten 
når inte hela vägen fram till skylten. 



14 

 

4.4 Lagan södergående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 4. Det finns två handikapparkeringar på den 
södra sidan av rastplatsen. Parkering ett är under fem meter bred men har en fri yta på 
höger sida. Parkering två är under fem meter bred och gränsar till andra 
parkeringsplatser. Avståndet till RWC är 18 meter från båda parkeringarna. Till 
närmaste sittplats är det sju respektive tio meter. Vägverkets informationstavla ligger 
18 meter bort från den första parkeringen trafikanter når och parkering två ligger 21 
meter bort från informationsskylten.  

 

Egen bild 

 

Från handikapparkeringen till RWC är det asfalt och plattor. Underlaget är jämnt och 
lutar mindre än 1:12. Från parkeringarna till de närmsta borden är det asfalt och grus. 
Gruset är ojämnt och en kant finns där underlaget skiftar. Lutningen är mindre än 
1:12. Framför informationstavlan är det gräs, asfalten når inte hela vägen fram.  
Slingan som leder ned mot vattnet och borden på den södra stranden av Lagan lutar 
mer än 1:12, slingan är 1,3 meter bred.  

Möblerna står på ett underlag av ojämnt grus.  Bordsskivan är 70 centimeter ovan 
mark och på kortsidan finns ett överhäng på 64 centimeter. Bänkarna är 45 centimeter 
höga.  

Vägverkets informationsskylt är monterad mellan 80 och 180 centimeter från marken. 
Framför RWC finns en liten ramp av räfflad durkplåt som lutar mer än 1:12. Dörrens 
tröskel saknar avfasning. 
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4.5 Värnamo 

För det fullständiga protokollet se bilaga 5. En skyltad och utritad handikapparkering 
saknas. Runt toaletthuset ligger betongplattor med fasade kanter, underlaget är ojämnt. 
Plattorna ligger i en 1,5 meter bred gång intill och runt huset, och ytan lutar mindre än 
1:12. Informationsskylten står ute i gräset och saknar en iordninggjord gång, och 
lutningen är lägre än 1:12. Mellan RWC och den närmaste sittplatsen går en ojämn 
grusgång som har varierande bredd. På smalaste stället är bredden 1 meter. Lutningen 
är lägre än 1:12. Det finns en slät plåtramp som leder in till RWC. Rampen lutar 1:4 
och leder fram till en tröskel som saknar avfasning. Rampen är bredare än 1 meter.  

 

Egen bild 

 

Vägverkets informationsskylt sitter mellan 84 och 184 centimeter från marken. Skylten 
är monterad på träpålar och står ute i gräset vänd mot toaletthuset. Bordet som ligger 
närmast RWC står på betongplattor med avfasade kanter, har skivhöjden 730 
millimeter. Sitthöjden är 440 millimeter och överhäng på sidorna saknas. 
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4.6 Hörle norrgående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 6. Rastplatsen har en uppritad och skyltad 
handikapparkering. Parkeringsplatsen är snedställd och mindre än 4,2 meter bred och 
ligger intill kantsten respektive andra parkeringsplatser. Från handikapparkeringen är 
det 20 meter till närmaste RWC, 15 meter till närmaste sittplats och 24 meter till 
Vägverkets informationstavla.  

 

Egen bild 

 

Gångvägen från parkeringen till RWC har ett underlag av avfasade betongplattor, 
asfalt och små betongplattor utanför RWC. Gångens smalaste parti är 1.33 meter bred 
och har ett jämnt underlag.  Lutningen på gången överstiger 1:12 på de ramper man 
måste passera. Från parkering till det närmsta bordet består underlaget av ett jämnt 
material först asfalt sedan av små betongplattor. Gången har en högsta lutning på över 
1:12 på grund av rampen som måste passeras.  

Underlaget vid möblerna har en jämn yta av små betongplattor och är plan. Bordet har 
en skivhöjd på 820 millimeter, ett överhäng på 660 millimeter och en sitthöjd på 460 
millimeter.  

Tröskeln till RWC har en höjd på under 25 mm och saknar avfasning. 
Informationsskylten är monterad på träpålar mellan 89-189 centimeter över marken. 
Skylten står på en gräsplätt och har en kantsten 64 centimeter framför skylten. 
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4.7 Hörle södergående 

För det fullständiga protokollet se bilaga 7. Rastplatsens handikapparkeringar är 
snedställda och har en bredd på 2,6 respektive 3,4 meter och kantas av andra 
parkeringar eller trottoarkanter. Från Parkeringarna till RWC är det 20 meter. Till den 
närmaste sittplatsen är det 21 meter och till det näst närmaste är det 23 meter. 
Avståndet till Vägverkets informationstavla är 15 respektive 12 meter.  

 

Egen bild 

 

Vägen från parkeringarna till det närmaste bordet är inte anlagd. Gången går genom 
skog och är ojämn med många uppstickande rötter. Gångens bredd överstiger 1.3 
meter och lutar mer än 1:12. Till det näst närmaste bordet leder en gång av små 
betongplattor. På några platser har rötter trängt undan betongplattorna. Gången är 
över 1.3 meter bred och lutar mindre än 1:12. Mellan RWC och Handikapparkeringen 
är marken belagd med asfalt, och närmast huset plattor. Vägen är över 1.3 meter bred 
och har ett jämnt ytskikt som lutar mindre än 1:12 Från parkeringsplatserna upp till 
gångstråken finns nedsänkningar i kantstenen. I några fall består nedsänkningen av en 
sluttande asfaltkant och mot toaletthuset är det både en avfasad kantsten och asfalt. 
Ytskiktet är grovt och lutningen överstiger 1:12 på samtliga ramper. Ramperna är 
bredare än en meter.  

Bordet som står på trädäcket nås via en slät träramp med en brantare lutning än 1:12. 
även här är bredden över en meter. Tröskeln in till RWC saknar avfasning.  

Bordet närmast parkeringsplatserna står på ett ojämnt underlag av grus och 
uppträngda rötter, underlaget är plant. Det näst närmaste bordet står på ett plant 
trädäck, underlaget har springor som överstiger 5 millimeter i bredd. Närmast 
parkeringsplatserna har bordet bänkar på två sidor. Bordsskivan är 840 millimeter över 
marken och på sidorna av bordet finns ett 660 millimeter långt överhäng. Sitthöjden 
på bänkarna är 470 millimeter. Det näst närmaste bordet har en bänk på ena sidan och 
öppet på den andra sidan. Bordsskivan är 790 millimeter från underlaget.  
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Vägverkets informationsskylt är fäst vid träpålar på mellan 82 och 182 centimeters 
höjd. Skylten är placerad på ett ojämnt underlag.  
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5. Analys 

5.1 Sjöboda norrgående 

På den här rastplatsen saknas en uppmärkt och skyltad parkeringsplats anpassad för 
rullstolsburna. I Enklare utan hinder (2001:177) förklaras det att en särskild parkering 
med en bredd på minst 5 meter behövs.  Det är för att möta de utrymmeskrav som en 
bil med urlastning ur sidodörr ställer.  Kravet att en anpassad parkering bör finnas 
inom 25 meter från entrén presenteras i Boverkets byggregler (3:122) och skiljer sig 
från hur det ser ut på rastplatsen i och med avsaknaden av utmärkning.  

I Boverkets byggregler (8:22) förklaras att en yta avsedd för gående ska vara belagd 
med ett material som minskar risken för fall och halka. För att gå till sittplatsen 
närmast RWC måste en gräsmatta passeras. Gräset är inte jämnt och kan bli halt när 
det är blött ute. Dessutom uppstår en kant i anslutning till asfalten. Nivåskillnader i 
underlaget bör undvikas för att minska risken för snubbling.  

Bordet närmast RWC har en skivhöjd på 77 centimeter vilket är några centimeter 
högre än de 75 centimeter som Månsson (1999:61 - 62) anger som en lämplig 
bordshöjd. På bordets kortsidor finns ett utsprång på 60 centimeter. Det 
överensstämmer med det Månsson anger som utsprångets minsta tillåtna längd för att 
en person i rullstol ska kunna komma in med den under bordsskivan. Bordets bänkar 
erbjuder en sitthöjd på 47 centimeter, vilket är tre centimeter lägre än de 50 som 
Månsson menar är en bra sitthöjd.  

Slingan som leder från rastplatsen ned mot vattendraget är belagd med ett grovt grus 
som ligger ojämnt fördelat över ytan. Den ojämna ytan kan innebära problem för en 
person i rullstol enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). Där förklaras det att en 
person i rullstol ofta har det svårt att ta sig fram på ojämna material. Framför RWC 
finns en upphöjning i plattsättningen. Ytskiktet är jämt och har en grov struktur. 
Lutningen understiger 1:12 vilket är bra enligt Enklare utan hinder (2005:45), där 
gränsen för hur brant en ramp får vara anges till 1:12. Det finns en tröskel in till RWC 
som saknar avfasning, vilket enligt Boverkets byggregler (3:125) bör finnas, och 
tröskeln får då vara max 25 millimeter hög. Vägverkets informationstavla sitter i 
höjdintervallet 80 till 180 centimeter över marken. Höjdintervallet 140 till 160 
centimeter anges som en bra höjd för överkanten av en skylt i Bygg ikapp handikapp 
(2001:157). Vilket innebär att informationen på Vägverkets skylt sitter lite för högt för 
att vara optimalt läsbar.   

5.2 Sjöboda södergående 

Den här rastplatsen har en skyltad och målad handikapparkering. Parkeringsplatsen är 
mindre än fem meter bred och ligger mellan andra parkeringsplatser och avspärrande 
stenar. I Enklare utan hinder (2005:177) beskrivs det att en handikapparkering bör 
vara 5 meter bred om inte ytorna intill är fria. Det innebär att den här parkeringen inte 
fungerar för en rullstolsburen som har en sidourlastande bil. Avståndet till RWC är tio 
meter, vilket är precis det avstånd som Svensson (2001:58) anser är det längsta 
avståndet en handikapparkering bör ligga från entréer eller liknande. Hon anser att 
angivelsen i Boverkets byggregler (3:122) på 25 meter som längsta tillåtna avstånd från 
en tillgänglig entré är i längsta laget. Avståndet till den närmaste sittplatsen från 
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parkeringen är 11 meter, vilket gott och väl understiger de 25 meter som 
avståndskravet för entrén har. Det samma gäller avståndet till Vägverkets 
informationstavla som ligger fyra meter från parkeringen.  

Vägen från parkering till RWC består av asfalt och plattor, och underlaget är jämnt. I 
Bygg ikapp handikapp (2001:274) förklaras att asfalt och betongplattor utgör bra 
underlag på grund av att de är jämna och hårda. Gången till RWC från parkeringen är 
vid smalaste partiet 2,1 meter bred, vilket med god marginal överstiger det krav på 1,3 
meter Svensson (2001:61) beskriver. Hon förklarar vidare att lutningen inte får 
överstiga 1:12 ens korta sträckor. Vilket lutningen i det här fallet gör längs den kortaste 
vägen till RWC, en flackare väg finns men den är längre än 25 meter och kräver att 
toaletthuset rundas.  

Mellan parkeringen och det närmaste bordet består underlaget av asfalt och runt 
borden grus och gräs. Sträckan har både höjdskillnader vid mötet mellan grus och 
asfalt, samt ett ojämnt gruslager runt bordet. Vilket inte stämmer överens med de krav 
på jämnhet som ställs på gångytor enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). Ytan är 
nästintill plan vilket är bra. Det är liten skillnad mellan det närmaste bordets mått och 
de som Månsson (1999:61 - 62) beskriver som bra mått. Bordskivan är en centimeter 
högre och bänken tre centimeter lägre, medan bordsskivans utskjutande del är lika 
lång. 

Upphöjningen utanför RWC lutar mindre än 1:12 vilket är bra enligt Enklare utan 
hinder (2005:45). Tröskeln in till toaletten saknar avfasning, vilket enligt Boverkets 
byggregler (3:125) bör finnas. Vägverkets informationsskylt är monterad på mellan 70 
– och 170 centimeter vilket innebär att överkanten är tio centimeter högre upp än 
optimala höjden enligt Bygg ikapp handikapp (2001:157) som är på 1,4 till 1,6 meter. 
Fram till skylten saknas ett jämnt underlag och marken lutar upp mot skylten. Enligt 
Bygg ikapp handikapp (2001:157) ska det gå att nå väldigt nära skylten för att kunna 
läsa den. Men tillgängligheten hindras av den ojämna marken. 

5.3 Lagan norrgående 

Den här rastplatsen har tre handikapparkeringar. Den parkeringsplats som ligger 
närmast RWC ligger 20 meter bort, och är den första parkeringen trafikanterna når. 
Avståndet är inom de 25 meter som beskrivs som längsta tillåtna avstånd i Boverkets 
byggregler (3:122).  De två andra parkeringarna ligger 32 och 39 meter från toaletten 
och ligger med andra ord utanför den tidigare nämnda 25 - meters gränsen.  

Den sista parkeringen trafikanten når har fritt utrymme endast på höger sida, vilket 
innebär att utlastning bara kan ske åt ett håll. Omvänt ligger den första parkeringen 41 
meter från närmaste sittplats medan de andra två ligger sex meter från närmaste 
sittplats, och uppfyller alltså det avståndskrav som ställs av Svensson (2001:58) på tio 
meter.   

Vägverkets informationsskylt står mellan toaletthuset och två av parkeringsplatserna.  
Den är placerad något utanför asfalten och det gör att en kant måste passeras för att 
nå riktigt nära skylten. vilket beskrivs som viktigt i Bygg ikapp handikapp (2001:157).  

Mellan handikapparkering ett och RWC är det asfalt och plattor. Underlaget är jämnt 
och plant. Både asfalt och plattor utan avfasade kanter anges i Bygg ikapp handikapp 
(2001:274) som bra underlag med tanke på rörelsehindrade. De fyra bord som står i 
väderskydden står på ett underlag av grus. Underlaget är ojämnt och gruset är 
nertrampat i jorden. Slingan som leder upp för slänten på den norra sidan av 
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rastplatsen har en jämn och asfalterad yta som dock har en brantare lutning än 1:12. 
Vilket anses vara för brant enligt Boverkets byggregler (3:122). Borden i väderskydden 
står på ett ojämnt underlag av grus och jord. Vilket inte är i enlighet med de 
rekommendationer som ges i Bygg ikapp handikapp (2001:274). Sittplatserna under 
väderskydden är alla fyra av samma typ. De har en skivhöjd på 77 centimeter, ett 
överhäng på 75 centimeter och bänkens höjd är 50 centimeter. Det är väl 
överensstämmande med de mått som beskrivs som bra av Månsson (1999:61 - 62).  

En ramp leder in till RWC, rampen är tillverkad av räfflad durkplåt och dess lutning 
överstiger lutningen 1:12 som beskrivs som maximalt tillåtna enligt Svensson 
(2001:279). Dessutom saknas en enligt Boverkets byggregler (3:125) nödvändig 
avfasning av tröskeln vilket de beskrivs som problematiskt för rullstolsburna.  

Vägverkets informationstavla är monterad på stolpar på 79 till 179 centimeters höjd 
och saknar jämnt och hårt underlag ända fram till skylten. I Bygg ikapp handikapp 
(2001:157) beskrivs det att skyltens överkant bör finnas på en höjd av 1,4 till 1,6 meter 
och det innebär att den här skylten sitter något högt enligt den definitionen. 
Underlaget framför skylten ska vara hårt och jämnt för att tillåta att det ska gå att 
komma väldigt nära skylten. 

5.4 Lagan södergående 

Det finns två handikapparkeringar på den södra sidan av rastplatsen. Parkering två är 
inte godkänd enligt Enklare utan hinder (2005:177) då ytan intill parkeringen inte är fri 
vilket den behöver vara om den är mindre än fem meter bred.  

Avståndet mellan RWC och de två handikapparkeringarna är 18 meter. Det avståndet 
är godkänt enligt kravet på max 25 meter som ställs genom Boverkets byggregler 
(3:122), Det längsta avstånd som Svensson (2001:58) anser är godkänt är 10 meter, 
vilket överskrids i det här fallet. Till sittplatserna är det 7 respektive 10 meter, och 
uppfyller Svenssons lite hårdare rekommendationer. Vägverkets informationstavla 
ligger 18 meter från den ena parkeringen och 21 meter ifrån den andra. Vilket gör att 
de klarar Boverkets byggregler (3:122) krav på maximalt tillåtna avstånd, men inte 
Svenssons. 

Från handikapparkeringen till RWC är marken belagd med asfalt och betongplattor. 
De är bägge bra underlag enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). Underlaget är jämnt 
och lutar mindre är 1:12 vilket anges som högsta tillåtna lutning enligt Boverkets 
byggregler (8:22).  

Från parkeringarna till det närmaste bordet är det asfalt och grus. Asfalt är ett bra 
beläggningsmaterial enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) medan grusgången är 
ojämn och har en kant där underlaget skiftar. Kanten gör att snubbelrisken ökar och 
det blir svårare för en rullstolburen att ta sig fram där förklarar Boverkets byggregler 
(8:22). Lutningen är mindre än 1:12 och ger gången en lutning enligt kraven i Bygg 
ikapp handikapp (2001:274). 

Den slinga som leder ned mot vattnet och borden på den södra sidan av Lagan lutar 
mer än vad som beskrivs som högsta tillåtna lutning i Bygg ikapp handikapp 
(2001:274). Slingan är mer än 1,3 meter bred vilket är enligt kraven från Bygg ikapp 
handikapp (2001:274).   

Möblerna står på ett underlag av ojämnt grus. För att rullstolsburna och andra med 
funktionshinder ska kunna komma intill bordet på ett smidigt sätt, bör underlaget vara 
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hårt och jämnt. Enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) antingen med asfalt, 
betongplattor, stenmjöl eller motsvarande. 

Möblerna ska enligt Månsson (1999:61 - 62) ha en bordsskiva med höjd på 75 
centimeter, bänkhöjd på 50 centimeter och ha ett överhäng på minst 60 centimeter. 
Möbeln på platsen har en bordsskiva på 70 centimeter, bänkhöjd på 45 centimeters 
och har ett överhäng på 64 centimeter. Det innebär att bänken och bordsskivan är lite 
för låga enligt Månsson. Medan överhänget är bra. 

Vägverkets informationsskylt är monterad på mellan 80-180 centimeter från marken. I 
Bygg ikapp handikapp (2001:157) beskrivs att en bra höjd för överkanten på en skylt är 
mellan 140-160 centimeter ovanför marken, vilket innebär att den här skylten sitter lite 
för högt enligt boverkets rekommendationer. Det ska gå att komma hela vägen fram 
till tavlan förklaras det i Bygg ikapp handikapp (2001:157), Men framför den här tavlan 
växer det gräs vilket inte är ett jämnt och hårt underlag.  

 Framför RWC finns det en liten ramp av räfflad durkplåt som har en lutning på över 
1:12, det förklaras i Enklare utan hinder (2005:45), som en för brant lutning. Dörrens 
tröskel saknar även en avfasning, något som bör finnas enligt Boverkets byggregler 
(3:125). 

5.5 Värnamo 

En skyltad och utritad handikapparkering saknas. Vilket det enligt Boverkets 
byggregler (3:122) ska finnas, max 25 meter ifrån den tillgänglighetsanpassade 
parkeringen.  

Runt toaletthuset ligger betongplattor med fasade kanter. Att det är betongplattor är 
bra, men de har avfasade kanter som kan innebära problem för rullstolsburna enligt 
Bygg ikapp handikapp (2001:274).  Underlaget ska även vara jämnt enligt Boverkets 
byggregler (8:22) och det är inte den här beläggningen på grund av de avfasade 
kanterna. Plattorna ligger i en 1,5 meter bred gång intill och runt huset, vilket uppfyller 
kravet från Enklare utan hinder (2005:45) där 1,3 meter anges som minsta tillåtna 
bredd. Gången uppfyller även det krav på lutning under 1:12  som presenteras i 
Enklare utan hinder (2005:45).   

Gången mellan RWC och närmsta bord är 10 meter lång och uppfyller kraven från 
både Boverkets byggregler (3:122) som är på max 25 meter och Svensson (2001:58) 
som har ett krav på 10 meter.  Gången har varierande bredd, på det smalaste stället är 
gången en meter bred. I Enklare utan hinder (2005:45) förklaras det att gången bör 
vara minst 1.3 meter bred. Gången har en lutning som är lägre än 1:12 och 
överensstämmer med angivelserna i Enklare utan hinder (2005:45). Grusgången är 
ojämn, och enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) ska gångvägen vara jämn och 
belagd med asfalt, plattor eller stenmjöl för att erbjuda god framkomlighet för 
rullstolsburna personer.  

Det finns en slät plåtramp utanför RWC. Rampen har en lutning på 1:4 och tröskeln 
har ingen avfasning. Rampens lutning får vara maximalt 1:12 enligt Enklare utan 
hinder (2005:45) och tröskeln ska vara avfasad och maximalt 25 millimeter hög enligt 
Boverkets byggregler (3:125). 

I Bygg ikapp handikapp (2001:157) förklaras det att skyltar ska placeras med 
överkanten på en höjd mellan 1,4–1,6. På den här rastplatsen sitter skylten mellan 84-
184 centimeter från marken och är enligt rekommendationerna lite för hög. Den är 
placerad en bit bort från den anlagda jämna ytan vilket medför att den kan vara svår att 
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komma fram till. I Bygg ikapp handikapp (2001:157) förklaras att skylten bör gå att 
komma väldigt nära.  

Bordet som ligger närmst RWC har en skivhöjd på 730 millimeter och en sitthöjd på 
440 millimeter, och överhäng saknas. För att en sittplats ska fungera bra för en person 
i rullstol bör det enligt Månsson (1999:61 - 62) finnas ett överhäng på minst 600 
millimeter, bordsskivhöjd bör vara på 750 millimeter och en sitthöjd på 500 millimeter. 
Bordets skiva har en höjd som är väldigt nära den rekommenderade. Sitthöjden är 
lägre än den som beskrivs som bra. Ytan under borden har en jämn beläggning av 
stora betongplattor. Betongplattorna har dock avfasade kanter vilket kan innebära 
problem för rullstolsburna enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). 

 

5.6 Hörle norrgående 

Rastplatsen har en uppritad och skyltad handikapparkering. Parkeringsplatserna är 
vinkelställda men dock mindre än 4.2 meter och ligger intill kantsten och andra 
parkeringar. Vilket inte är brett nog för en bil som har en ramp monterad på sidan, 
menar Månsson (1999:148). Från handikappsparkeringen är det 20 meter till närmsta 
RWC, 15 meter till närmsta sittplats och 24 meter till Vägverkets informationstavla. 
Detta är godkända avstånd enligt Boverkets byggregler (3:122) där 25 meter beskrivs 
som maximalt tillåtna avstånd. Enligt Svensson (2001:58) är 10 meter det längsta 
rekommenderade avståndet.  

På gångvägen mellan RWC och parkeringen är underlaget av avfasade betongplattor, 
asfalt och små betongplattor utanför RWC. Alla tre anges som bra underlag även om 
skarpa kanter på betongplattorna är att föredra för att göra skarvarna mindre 
besvärande enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) Gångens smalaste parti är 1.33 
meter vilket är bredare än de 1,3 meter som beskrivs som lägsta tillåtna bredd enligt 
Enklare utan hinder (2005:45). Lutningen på de ramper som måste passeras överstiger 
lutningskravet på 1:12 som i Bygg ikapp handikapp (2001:274) beskrivs som maximalt 
tillåtna lutning. På stråket mellan parkeringen till det närmsta bordet är underlaget 
jämnt och består av först asfalt sedan av små betongplattor. Båda är bra beläggningar 
enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274).  Gången har en högsta lutning på över 1:12 i 
nedsänkningen i kantstenen. I Bygg ikapp handikapp (2001:274) beskrivs att det är för 
brant för en person i rullstol att ta sig över på ett smidigt och säkert vis.  

Underlaget vid möblerna har en jämn yta av små betongplattor och är plan vilket är 
bra enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). Bordet har en skivhöjd på 820 millimeter, 
ett överhäng på 660 millimeter och en bänkhöjd på 460 millimeter. Månsson (1999:61 
- 62) beskriver att en bordhöjd på 750 millimeter, överhäng på minst 600 millimeter 
och bänkhöjd på 500 millimeter är önskvärda. Det innebär att bordsskivan är lite för 
hög och bänken lite för låg för att fungera bra för en rullstolsburen person. Tröskeln 
till RWC har en höjd på under 25 mm vilket är bra enligt Boverkets byggregler (3:125). 
Dock saknas en enligt boverket nödvändig avfasning.  

De höjdrekommendationer som finns för informationsskyltar anger att överkanten ska 
vara på 1,4–1,6 meter ovanför marken. Vägverkets informationsskylt är monterad på 
0,89–1,89 meter vilket innebär att en stor del av skyltens text är inom det 
rekommenderade området, men mycket hamnar även utanför. Skylten står på en 
gräsplätt 640 millimeter från den anlagda ytan vilket förhindrar att man kommer riktigt 
nära skylten. Vilket man enligt Bygg ikapp handikapp (2001:157) ska kunna göra 
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5.7 Hörle södergående 

Rastplatsen har två handikapparkeringar, de är 2,6 meter respektive 3,4 meter breda 
och kantas av andra parkeringar eller trottoarkanter. Enligt Enklare utan hinder 
(2005:177) ska parkeringen vara minst 5 meter bred om ytan intill inte är fri. Från 
parkeringen till RWC är det 20 meter. Vilket överensstämmer med Boverkets 
byggregler (3:122) som anger 25 meter som längsta tillåtna avstånd. Till sittplatserna är 
det 21 meter respektive 23 meter till den andra. Även detta avstånd är godkänt enligt 
Boverkets byggregler (3:122). Enligt Svensson (2001:58) bör parkeringsplatsen dock 
placeras så nära som 10 meter, då det kan vara jobbigt för vissa att gå även kortare 
sträckor. Avståndet till Vägverkets informationstavla är 12 respektive 15 meter och 
ligger väl inom de 25 meter som beskrivs enligt Boverkets byggregler (3:122).  

Gångvägen från parkeringsplatsen till närmsta bord är inte anlagd. En gångväg som är 
gjord för att gå på ska enligt Boverkets byggregler (3:122) ha en yta som är hårdgjord 
och som beläggs på ett sådant sätt som minskar skaderisken. Förändringar i 
ytbeskaffenheten ska undvikas liksom skillnader i nivåer eller andra svårupptäckta 
hinder. Gången är ojämn och har uppstickande rötter. I Boverkets byggregler (8:22) 
står det att springor i beläggningen inte får vara större än 5 millimeter vilket den här 
sträckan har flera stycken av. Den här gången har en bredd på över 1.3 meter vilket 
enligt Enklare utan hinder (2005:45) är en fullt godkänd bredd för en gångväg. 
Lutningen är dock mer än de 1:12 som också är ett krav från Enklare utan hinder 
(2005:45).  

Till det näst närmsta bordet leder en väg av små betongplattor. Som enligt Bygg ikapp 
handikapp (2001:274) är ett bra underlag. Leden är mer än 1.3 meter bred och har en 
lutning på mindre än 1:12. Den följer kraven på lutning från Enklare utan hinder 
(2005:45). Rötter har dock trängt undan vissa betongplattor vilket har gjort ytan ojämn 
och kanter har uppstått. Detta gör att snubbelrisken för gående har ökat, och 
framkomligheten för rullstolsburna har minskat och kravet från Boverkets byggregler 
(8:22) inte uppfyllts.  

På stråket mellan RWC och handikapparkeringen är marken belagd med asfalt, och 
intill huset plattor. Vilket fungerar helt enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274) då 
både betongplattor och asfalt anges som bra underlag. Gångvägen är över 1.3 meter 
bred och har en lutning på under 1:12 vilket följer kraven ifrån Enklare utan hinder 
(2005:45). Från parkeringsplatsen upp till gångstråken finns det avfasningar i 
kantstenen. Dessa ska enligt Bygg ikapp handikapp (2001:279) vara minst 90 cm breda 
och ha en lutning på max 1:12. Avfasningarna som finns är över 90 centimeter breda 
men har en lutning som överstiger den maximalt tillåtna på 1:12. Ytan på dessa 
avfasningar är inte slät vilket ytterligare försvårar framkomligheten för rullstolar. 
Bordet som står på trädäcket nås via en slät ramp som är över en meter bred, men har 
en lutning som inte klarar kraven från Bygg ikapp handikapp (2001:274) då lutningen 
överstiger 1:12. Tröskeln in till RWC klarar inte kravet som ställs i Boverkets 
byggregler (3:125) på att tröskeln med avfasning får vara max 25 mm hög med 
avfasning.  

Bordet närmast parkeringsplatserna står på ett ojämnt underlag av grus och 
uppträngda rötter, och uppfyller således inte kravet enligt Boverkets byggregler 
(3:122). Utan det bör vara antingen asfalt, betongplattor, stenmjöl eller annat hårt och 
jämnt underlag (Bygg ikapp handikapp 2001:274). Underlager är plant, vilket är bra 
enligt Bygg ikapp handikapp (2001:274). Bordet näst närmast parkeringsplatsen står på 
ett plant trädäck vilket är godkänt enligt Boverkets byggregler (3:122). Men springorna 
är mer än 0,5 millimeter breda och det får de enligt Boverkets byggregler (8:22) inte 
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vara. Bordet som står närmst parkeringsplatserna har bänkar på två sidor. Bordsskivan 
är 840 millimeter över marken och på ena sidan av bordet finns ett överhäng på 660 
millimeter. Sitthöjden på bänkarna är på 470 millimeter. De krav Månsson (1999:61 - 
62) ställer på bord och sittplatser är bordsskiva på 750 millimeter över marken, 
bänkhöjd på 500 millimeter och ett överhäng på minst 600 millimeter. Det innebär att 
bordsskivan är lite för hög och bänkarna något låga enligt det som beskrivs som bra.  

Det andra bordet som ligger lite längre bort har en bänk på ena sidan av bordet och är 
öppet för t.ex. en rullstolsburen på den andra sidan. bordet har en bordskiva som är 
790 millimeter från mark och bänken är 500 millimeter hög. Sitthöjden 
överensstämmer med de krav som beskrivs av Månsson (1999:61 - 62). Medan 
bordsskivan är något hög.  

Vägverkets informationsskylt är fäst på pålar på mellan 82-182 centimeters höjd. 
Skyltar ska enligt Bygg ikapp handikapp (2001:157) ha en höjd på 1,4–1,6 meter, det 
innebär att skyltens överkant är lite för högt upp. Skylten står på ett ojämnt underlag 
vilket gör att det är svårt att komma nära den. Det beskrivs som viktigt enligt Bygg 
ikapp handikapp (2001:157).  
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6. Diskussion 

6.1 Tillgänglighetsanpassade parkeringar  

Både Sjöboda norrgående och rastplatsen i Värnamo saknar helt en utritad parkering. 
Vi tycker att det finns gott om plats för en tillgänglighetsanpassad parkering på 
Sjöboda norrgående och att man skulle kunna förlänga någon av de befintliga 
parkeringarna på Värnamos rastplats till sju meter så har man en godkänd 
parkeringsplats.  

De som har godkända mått är två parkeringar på Laganrasten norrgående då de har 
fritt utrymme vid sidan av. Den tredje parkeringen går att fälla ut rampen på om man 
backar in. På Laganrasten södergående finns även där en parkering som är bra då det 
finns utrymme vid sidan av.    

Resterande rastplatser har parkeringar som är uppritade men dem är inte tillräckligt 
breda och de ligger intill andra parkeringar, avspärrande stenar eller trottoarkanter 

6.2 Möbler 

Möblerna är överlag ganska så bra, de felar på några centimeter på vissa bord. Vilket vi 
inte anser är ett särskilt stort hinder. I flera fall tror vi att det beror på att underlaget 
under bordet är så pass ojämnt att våra mätningar inte blir helt rättvisa mot möblerna i 
fråga. De flesta borden har ett bra överhäng på 600 millimeter eller mer som gör att 
det går att komma intill bordet med rullstol.  

Det är endast rastplatsen i Värnamo som inte har något bord som är anpassat för 
rullstolsburna. Där borde det helt enkelt bara gå att sätta dit ett annat bord som är 
utformat enligt det Månsson (1999:61 - 62) beskriver som bra mått på ett bord som 
ska fungera för personer i rullstol. Då kanske en del av de andra borden skulle behöva 
tas bort på grund av platsbrist inne under tak. Detsamma gäller vid Hörle södergående 
inne under taket. Där är det trångt och en person i rullstol kan ha det svårt att vända 
och komma till bordet även om möbeln i sig är bra. 

6.2.1 Beläggning under möbler 

Underlaget under möblerna har skiljt sig en hel del åt. De sämsta fann vi på Sjöboda 
både norrgående och södergående där det endast är gräs och lite spår av grus, Lagan 
söder- och norrgående där underlaget bara består av grus och en utav sittplatserna på 
Hörle söder, där beläggningen består av grus.  

Vi anser att de här underlagen bör åtgärdas. Vårt förslag är att de ska beläggas med 
samma material som används runt toaletthusen för att ge rastplatsen ett estetiskt 
enhetligt uttryck. Det skulle innebära att nästan alla bords underlag skulle bytas ut mot 
någon form av plattor eller marktegel. Den typen av beläggning är dyrast av de olika 
alternativ vi har valt mellan (se bilaga 8). Vi tycker dock att prisskillnaden kan 
motiveras av att underlaget blir väldigt jämnt och praktiskt, samt att materialvalet 
kommer igen på flera platser runt om på rastplatserna. 
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På Hörle norrgående består underlaget av små betongplattor. Det tycker vi är bra för 
ytan känns väldigt jämn med några få undantag där rötter pressat upp några plattor. 
Även Värnamos beläggning är bra där underlaget är av stora betonglattor, fast de har 
avfasade kanter. De rundade kanterna kan ställa till problem för personer i rullstol då 
hjulen kommer ner i fogarna. Här tycker vi att materialvalet bör ses över, samtidigt 
som vi känner att det finns större problem som borde prioriteras högre. Exempelvis 
där det inte finns något hårt och jämnt underlag alls. Hörle söder har en av sina 
sittplatser belagd med trädäck, avstånden mellan planken är dock över 5 millimeter 
brett, och vi anser att det kan innebära samma problem som med betongplattornas 
avfasade kanter, alltså att hjul till rullstolar och rullatorer kan glida ner i dem.   

6.3 Avfasningar på kantsten 

Avfasningar av den typ vi funnit på rastplatserna vi undersökt ser alla nästan likadana 
ut. avfasningarna ska ha en minsta bredd på 90 centimeter och en högsta lutning på 
1:12. Lutningen är något som samtliga nedsänkningar vi undersökt misslyckas med. 
Alla vi undersökt har en för brant lutning men alla är tillräckligt breda. Det bör 
åtgärdas genom att se till att lutningen understiger 1:12 

6.4 Informationsskylt 

För att en skylt eller symbol ska vara lätt att upptäcka och tolka krävs det att det går att 
komma väldigt nära den förklaras det i Bygg ikapp handikapp (2001:157). Detta går 
inte på någon av rastplatserna vi undersökt då de står antingen en bit in på en gräsyta 
eller är placerade på ett otillgängligt underlag. Där det blir svårt för en med 
funktionshinder att ta sig fram och snubbelrisken ökar.  

Det som vi anser borde göras här är att 
se över underlaget och se till att ett hårt 
och jämnt underlag når in under skylten 
så att en person i rullstol kan komma 
väldigt nära skylten. Förslagsvis bör 
material som asfalt, betong plattor, 
stenmjöl eller liknande användas. Det 
underlag som vi tycker ska väljas är 
detsamma som gången till skylten för att 
undvika onödiga skiftningar av 
underlaget som kan vara problematiska 
att passera (Bygg ikapp handikapp 
2001:158). 

Höjden på informationstavlans överkant 
har på samtliga platser varit för högt 
placerade. Kravet från Bygg ikapp 
handikapp (2001:158) är att det högsta måttet ska vara på maximalt 1,6 meter. Det bör 
gå att på ett enkelt sätt sänka tavlorna till den rekommenderade höjden på maximalt 
1,6 meter. Vi anser att eftersom skyltarna är så pass höga hamnar en stor del av 
informationen ändå under gränsen på 1,6 meter och gör placeringen enligt oss 
försvarbar då vi tycker att den nedre delen av skylten annars skulle hamna för långt ner 
mot marken. 
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6.4 Entré RWC 

In till alla RWC finns det trösklar. Dessa får vara högst 25 millimeter höga om de är 
avfasade. Samtliga trösklar är över 25 millimeter höga förutom Hörle norrgående där 
tröskeln är lägre än 25 millimeter men den saknar avfasning och är därför inte heller 
godkänd enligt kraven ifrån Bygg ikapp handikapp (2001:96).  Dessa borde ses över 
och åtgärdas enligt de kraven som Bygg ikapp handikapp (2001:96) ställer. Små ramper 
av durkplåt används på flera ställen. Det är ett bra initiativ som enligt oss tyvärr inte 
når ända fram. Tröskeln finns fortfarande kvar. 

6.5 Gång mellan Parkering och RWC 

Gångarna från parkeringarna till RWC är överlag bra. Samtliga rastplatser har en 
beläggning av antingen betongplattor eller marktegel runt omkring toaletterna och de 
rastplatser som har en anpassad parkering, har en asfalterad parkeringsyta. Vilket vi 
tror gör det enkelt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram på ett 
säkert sätt. 

Den enda som inte klarar kraven full ut är Hörle norrgående där det finns fasade 
betongplattor som måste passeras. Vilket vi anser gör att framkomligheten försämras 
för funktionshindrade. Här borde de fasade plattorna bytas ut mot plattor utan fasade 
kanter.  

Bredden på dessa gångar är bra. Då de alla är minst 1,3 meter breda. Även kravet på 
längsta avstånd på 25 meter från Boverkets byggregler (3:122) klarar samtliga gångar. 
Dessutom har samtliga gångar en godkänd lutning på under 1:12.  

6.6 Gång mellan Parkering och Möbler 

Det är endast gången på Hörle norrgående som har ett bra anlagt stråk från 
parkeringen till möblerna, förutom de avfasningar på trottoarkanterna som måste 
passeras. Den ligger på ett avstånd på 15 meter ifrån parkeringen, har små 
betongplattor och en lutning som inte överstiger 1:12. 

Resterande är bristfälligt anlagda eller inte alls. Sjöboda norr saknar helt en anlagd 
gång, där finns det bara är en gräsplätt. Här tycker vi att det borde anläggas en gångväg 
så att rullstolsburna kan ta sig fram till de tillgänglighetsanpassade borden.   

Sjöboda söder har en grusgång blandat med gräs, även här borde gångvägen anläggas 
med exempelvis betongplattor. 

Lagan norr- och södergående är anlagd med asfalt en bit fram till möblerna men går 
sedan över till grus. Det blir då en rejäl kant i övergången mellan materialen. Här skulle 
man antingen kunna belägga gången med asfalt eller om man lägger betongplattor som 
fortsätter in under bordet. Betongplattor anser vi vara ett mer estetiskt tilltalande 
material än asfalt. 

Värnamo saknar en anpassad parkering men har en gång till möblerna från RWC, det 
är en grusgång som vi anser är för smal för att fungera bra. Då det kan vara svårt att 
exempelvis vända med rullstol om gången är för smal. Gången till Hörle söders 
närmsta sittplatser är inte anlagd. Rötter och stenar sticker upp ur jorden och gör att 
det enligt oss är mycket besvärligt att nå bordet. Lutningen är även högre än kravet på 



29 

 

1:12. Vi tycker att en gångväg av stenmjöl borde anläggas här, för att göra det möjligt 
att nå bordet. Dessutom är omkringliggande gångar av stenmjöl vilket gör att den nya 
gången skulle passa in bland rastplatsens befintliga gångar. 

Samtliga rastplatser som har en anpassad parkering klarar kravet på att ha möblerna på 
under 25 meter ifrån parkeringen däremot klarar långt ifrån alla de 10 meter som 
Svensson (2001:58) tycker är ett lämpligt längsta avstånd. Vi tycker att 25 meter är i 
längsta laget och föreslår att de råd som Svensson ger efterföljs. 

6.7 Gång mellan Parkering och Informationsskylt 

På de flesta rastplatserna finns inga riktiga vägar fram till informationsskyltarna. De 
står vid sidan av vägen. Förutom på Hörle söder där det går en trottoar fram till 
skylten som är anlagd med små betongplattor. 

Sjöboda söder och – norrgående samt Värnamo har ingen direkt gång men det finns 
ett utrymme på ca 3 meter framför skylten som inte är anlagt och då inte 
sammankopplat till gångytan bredvid. Dessa borde anläggas med förslagsvis 
betongplattor för att ge en enhetlig känsla.  

Lagan söder och – norrgående samt Hörle norr och har en anlagd yta fram till skylten. 
Vi tycker att det är viktigt att den anlagda gången når in under skylten så att en rullstols 
framhjul har rågot att stå på om personen vill komma väldigt nära skylten. Det är 
något som saknas på samtliga rastplatser vi har besökt.  

6.8 Anläggnings – och underhållskostnader 

Anläggningskostnader för asfalt, stenmjöl och betongplattor har vi fått hjälp av Mats 
Folkesson på Svevia med och kalkylerna finns bifogade som bilaga 8. Däremot kunde 
de på Svevia inte visa vad kostnaden för det årliga underhållet uppgick till vilket 
medfört att vi inte har gått vidare med just den delen. 
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7. Slutsatser 

År 2010 är det år då alla allmänna platser och lokaler enligt lagen om enkelt avhjälpta 
hinder ska vara tillgängliga för alla. Vi kan se att mycket jobb återstår innan Vägverkets 
rastplatser är fullständigt tillgängliga enligt de gällande lagar och regler som finns. Om 
de enkelt avhjälpta hinder som vi har identifierat på rastplatserna åtgärdas kan 
tillgängligheten för många människor ökas. Vi har försökt att ge förslag på enkla och 
enligt oss inte allt för resurskrävande insatser som kan göra stor skillnad på hur enkelt 
eller svårt det upplevs att ta sig fram på rastplatserna. Vår studie har bara skrapat på 
ytan, det finns mycket mer att undersöka och förbättra på Vägverkets rastplatser. Det 
skulle kunna vara något som en framtida kandidatuppsats skulle kunna handla om. 
Dessutom tycker vi att det finns ett behov av att granska rastplatserna med inriktning 
på personer med nedsatt orienteringsförmåga. 
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Handikapparkering Är storleken godkänd?Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

Markerad parkering saknas

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till Bord närmast RWC Asfalt / Gräs Nej ja

Slinga ner till vattnet Grusväg Nej

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Närmast RWC Ojämnt Plant Gräs

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

RWC Plattor Grov Ja Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Närmast RWC 770 mm 600 mm 470 mm

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 800 mm 1800 mm Nej Långt från jämnt underlag

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm

RWC Nej avfasning saknas

Buskar Flera planterade buskage finns på platsen som känns planerad

Träd Många unga björkträd växer runt platsen

Bullerskydd En bullervall finns mot vägen men mest ljudnivån är ändå hög 

Orientering Omgivet av växtlighet

Utsikt/ läge Fin vy finns över vattendrag, det finns tyvärr inga tillgängliga sittplatser eller gångar dit

Välskött Rastplatsen är välstädad men runt sittplatserna växer grästuvor som hindrar framkomligheten.
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Handikapparkering Är storleken godkänd? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

1 Nej 10 m 11 m 4 m

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till närmaste bord Makadam / Gräs Nej ja

Till nästa bord Makadam / Gräs Nej Ja

Till RWC Asfalt / Plattor 2,1 m ja Nej

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Närmast hp Ojämnt Plant Makadam / Gräs

Nästa bord Ojämnt Plant Makadam / Gräs

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

RWC Plattor Grov Ja Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Bord närmast hp 760 mm 600 mm 470 mm

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 700 mm 1700 mm Nej Långt från jämnt underlag

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm

RWC Nej avfasning saknas

Buskar Få

Träd Skogsdunge på en liten kulle i mitten av rastplatsen täckt av unga björkar

Bullerskydd En bullervall finns mot vägen men mest ljud kommer från bron över vattendraget

Orientering Ligger högt, borden närmast handikapparkeringen ges sol under hela dagen

Utsikt/ läge Fint läge vid vattendrag dock finns inget tillgängligt bord eller gångar på den sidan av vägen

Välskött Rastplatsen är välstädad men ytorna runt borden är ojämna
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Handikapparkering Är storleken godkänd? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

1 Ja 20 m 41 m 30 m

2 Ja 32 m 6 m 15 m

3 Ja 39 m 6 m 22 m

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till RWC Asfalt/Plattor Ja Ja

Till Bord 1 Grus Nej Ja

Till Bord 2 Grus Nej Ja

Till Bord 3 Grus Nej Ja

Till Bord 4 Grus Nej Ja

Till lekplats Gräs Nej Ja

Slinga Asfalt 1,3 m Ja Nej 1:8

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Bord 1 Ojämnt Lutar från bordet Grus

Bord 2 Ojämnt Lutar från bordet Grus

Bord 3 Ojämnt Lutar från bordet Grus

Bord 4 Ojämnt Lutar från bordet Grus

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

Till RWC Durkplåt Räfflad Nej 1:7 Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Bord 1 770 750 500

Bord 2 770 760 530

Bord 3 770 750 500

Bord 4 770 750 500

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 790 mm 1790 mm Nej Asfalten når inte ända fram

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm

RWC Nej Avfasning saknas

Buskar Flera buskage i slänten mot lagan. Buskagen omger små sittgrupper

Träd Ett fåtal planterade unga träd på ytan i mitten av rastplatsen

Bullerskydd Bullerskydd saknas

Orientering

Utsikt/ läge Fint läge på norrsidan av lagan, borden närmast vattnet saknar en tillgänglig väg

Välskött Rastplatsen är välskött och välstädad
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Handikapparkering Är storleken godkänd? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

1 Ja 18 m 7 m 18 m

2 Nej 18 m 10 m 21 m

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till RWC Plattor ja Ja

Bord 1 Grus Nej Ja

Bord 2 Grus Nej Ja

Till informationstavla Asfalt / Gräs Nej Ja

Slinga Asfalt 1,3 m Ja Nej 1:8 i början

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Bord 1 Ojämnt Mot bordet Grus

Bord 2 Ojämnt Mot bordet Grus

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

RWC Durkplåt Räfflad Nej 1:7 Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Bord 1 700 mm 640 mm 450 mm

Bord 2 700 mm 640 mm 450 mm

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 800 mm 1800 mm Nej Jämnt underlag når inte skylten

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm

RWC Avfasning saknas

Buskar En häck löper längs vägkanten längs Lagan och borden nedanför kantas av låga buskar

Träd I mitten av rastplatsen står ett fåtal planterade unga träd

Bullerskydd Bullerskydd saknas

Orientering

Utsikt/ läge Fint läge vid Lagans strand, borden som ligger i slänten ned mot vattnet saknar en tillgänglig gångväg

Välskött Välstädad och över lag välskött, underlag vid sittplatserna är nedtrampat i jorden.
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Handikapparkering Är storleken godkänd? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

Markerad parkering saknas

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till RWC Betongplattor 1,5 m Nej Ja

Till informationsskylt Gräs / Jord Nej Ja

Lekplats Stenmjöl 1 m Nej Ja

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Bord närmast RWC Jämnt Plant Betongplattor med avfasad kant

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

RWC Plåt Slät Nej 1:4 Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Bord närmast RWC 730 mm Saknas 440 mm

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 840 mm 1840 mm Nej Långt från jämnt underlag

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm

RWC Nej avfasning saknas

Buskar Flera planterade buskage omger sittplatserna och skapar avskildhet.

Träd Små unga träd utspridda mellan sittplatserna

Bullerskydd Ligger ovanför vägen och upplevs som tyst och lugn

Orientering Buskagen är låga och sittplatserna nås av solen.

Utsikt/ läge Utsikt över fält som dock ligger på andra sidan av motorvägen

Välskött Rastplatsen är välstädad men gångarna är inte välskötta
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Handikapparkering Är storleken godkänd? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

1 Nej 20 m 15 m 24 m

2 Nej 23 m 15 m 24 m

Gångar Material Bredd Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till RWC Plattor 1.33 m Ja Dock falsade kanter Ja

Till bord Små betongplattor 1.5 m Ja Ja 1: 13,7

Underlag för möblerna Jämnhet lutning material

Bord närmast hp Jämn Plant Små betongplattor

Ramper Material Struktur Är Lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 0,9 meter?

Trottoar - RWC Kantsten + asfalt+ plattorGrov Nej 1:4,25 Ja

Hp - Bord Asfalt Grov Nej 1:4,7 Ja

Möbler Bordsskivans höjd Överhäng Sitthöjd

Närmast Hp 820 mm 660 mm 460 mm

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverket 890 mm 1890 mm Nej Kantsten 640 mm  från skylten

hindrar åtkomsten

Trösklar Tröskel högre än 25mm

RWC Nej men avfasning saknas

Buskar Få

Träd Många stora träd

Bullerskydd Ingen bullervall men platsen ligger en bit in i skogen vilket dämpar trafikljudet något.

Orientering Sittplatserna ligger skuggade av tallar

Utsikt/ läge Ligger i en gles barrskog nära Härån som tyvärr inte syns från rastplatsen

Välskött Rastplatsen är välstädad och ser välskött ut.
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Handikapparkering Är parkeringen tillräckligt bred? Avstånd till RWC Avstånd till närmaste sittplats Avstånd till informationstavla

1 Nej 2,6 m bred 20 m 21 m 15 m

2 Nej 3,4 m bred 20 m 23 m 12 m

Gångar Material Bredd över 1.3 m?Jämnt underlag? Är lutningen lägre än 1:12?

Till närmaste bord Skogsstig inte anlagd Ja Nej Nej

Till nästa bord Små betongplattor Ja Nej rötter har trängt undan plattor Ja

Till RWC Asfalt och Plattor Ja Ja Ja

Underlag för möblerna Jämnhet lutande? material

Närmaste bord ojämnt Nej Grus och rötter

Nästa bord Ojämnt Nej Trädäck

Ramper Material Struktur Är lutningen lägre än 1:12? Bredd minst 1 meter?

Till näst närmaste bord Trä Slät Nej Ja

från P upp på trottoar Asfalt Grov Nej Ja

RWC Kantsten + Asfalt Grov Nej Ja

Möbler Typ av möbel Bordsskivans höjdÖverhäng Bra sitthöjd 500 mm

Närmaste Bord Bänk på båda sidor 840 660 470

Nästa bord Bänk på en sida 790 500

Informationsskylt Höjd underkant höjd överkant Är placeringen godkänd? om inte, varför?

Vägverkets 820 mm 1820 mm Nej Inget jämnt underlag ända fram

Trösklar Avfasad tröskel max 25 mm?

RWC Nej avfasning saknas

Buskar Få

Träd Många stora träd

Bullerskydd Ingen vall mot vägen men skogen dämpar ljudet lite.

Orientering Ligger en bit in i skogen vilket gör att trafiken inte är så störande, träden skuggar sittplatserna.

Utsikt/ läge Ingen nämnvärd utsikt men en trevlig skog. Rastplatsen är stor och det går att vara lite avskilda från andra besökare.

Välskött Rastplatsen är välstädad men gångarna till borden närmast hp bör ses över. Till det närmaste bordet finns ingen gång utan man får

gå på en skogsstig som är väldigt ojämn.
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