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LAGSTIFTNING
Enkelt avhjälpta hinder – Taktila skyltar
Regeringens handlingsplan
2010 var året då åtgärder för enkelt avhjälpta hinder skulle vara påbörjade.
Regeringen har det övergripande ansvaret för att förbättra tillgängligheten
och under funktionshinderpolitiken är ökad tillgänglighet ett prioriterat område
under 2011-2016. Det innebär att den fysiska tillgängligheten ska förbättras,
bl a genom att ”enkelt avhjälpta hinder” undanröjs.
Planoch bygglagen PBL 2010:900
8 kap, 1§ “En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.”
8 kap, 2§ ”När det gäller hinder i 1§ ska hinder mot tillgänglighet till eller
användbarhet av lokaler dit allmänheten har tilträde alltid avhjälpas, om hindret
med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att
avhjälpa.”
Tips: Använd skyltar för att på ett smidigt sätt åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN 3
8§ Hinder i form av bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas (publika lokaler).
14§ Hinder i form av brist på och bristande utformning av orienterande skyltning ska avhjälpas (allmänna platser).
Riktlinjer för åtgärder: Skyltar som behövs för att man ska kunna orientera sig bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara placerade på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i
rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och
så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov
till reflexer. Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda
samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler.
Kompletterande lagstiftning: Lagen om Offentlig Upphandling LOU 2007:1091
6 kap, 1§ “När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet
för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov.”
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