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Ert förslag till ändring

I HIN 3 finns en formulering som inte använts i HIN 2:
”Logiska ledstråk bör anordnas till och mellan
målpunkterna. Naturliga ledytor som gräskanter, murar,
staket, kanter och fasader kan kompletteras med
konstgjorda ledytor till sammanhängande ledstråk.”
Om tolkningen av denna text är att personer med
funktionsnedsättning ska kunna orientera sig mellan alla
målpunkter inkl. t.ex. övergångsställen krävs ett ganska
omfattande arbete med att se över ledstråk på allmän
plats. Är detta ett enkelt avhjälpt hinder?
Att hinder och målpunkter ska kunna upptäckas är
tydligt beskrivet och det är lätt att tolka vilka åtgärder
som bör göras. Om logiska ledstråk kommer att vara ett
krav mellan alla målpunkter behöver bl.a. alla
kommuner i Sverige, göra en översyn av alla
målpunkter och möjligheten att orientera sig där
emellan. Nästa steg är omfattande åtgärder för att skapa
sammanhängande ledstråk där dessa saknas.

Se över hur formuleringen påverkar
kravet som ställs på orientering för
personer med funktionsnedsättning
på allmän plats.
Förtydliga även vad som avses med
formuleringen.
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I HIN 3 finns en formulering som inte använts i HIN 2: Ett förtydligande vad som avses
”Skyltar som behövs för att man ska kunna orientera sig önskas.
bör finnas….. De bör placeras där man förväntar sig att
de ska finnas och så att man kan komma tätt intill.”
I utemiljön är dessa skyltar inte så vanliga och hur ska
bedömningen göras om var man kan förvänta sig att de

ska finnas? Vägvisningstavlor och hänvisningsskyltar
för seende som finns i många städer är ofta placerade på
stolpar. Anledningen är ofta att det är smala gångbanor.
Tillgänglighetsanpassade skyltar skulle kräva mycket
yta som på många ställen är svårt att få plats med i
gaturummet. Om en friyta behövs för t.ex. en
cykelparkering, kan det då väljas före en
orienteringstavla?

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

