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Protokoll nr 2/2001

Sammanträde vid Gatu- och fastighetsnämndens handikappråd torsdag den
1 mars 2001
Justering

Dagny Mörk

Inga Leffler-Gelotte

Närvarande: Lasse Gustafsson, NHR, Dagny Mörk, SRF, Inga Leffler-Gelotte, DHR,
Sirka Lethinen, RTP, Hjördis Stolt, ASTMA
Förhindrade: Anne-Marie Augustinsson, R, Ebba Eriksson, DHR, Åsa Jansson, RBU,
Yngve Abrahamsson, SRF, Gunnar Slätt, FHDBF
Närvarande från Gatu- och fastighetskontoret: Pernilla Johnni, Catarina Thuresson,
Tillgänglighetsprojektet, Elisabeth Zettinger, Ulf Nehrfors Region Innerstad, Kristina
Lekberg, Berit Mårtenson Region Ytterstad, Ingegerd Forss, sekr.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Justering av dagens protokoll
Till justerare valdes Dagny Mörk och Inga Leffler-Gelotte
4. Föregående mötets protokoll
Tillägg till protokollet
Punkt 7. Smedsuddsbadet – Rådets synpunkter: HK P-platserna ligger för långt bort,
de ska ligga i direkt anslutning till omklädningsbyggnaden.
Punkt 9. Katarina Bangata – fortsatt upprustning – Rådets synpunkter: Den stora
öppna ytan mot Ringvägen måste få en tydligare avgränsning.
Vikten av att rådet tydligt formulerar sina synpunkter framhölls.
Det påpekades att det är bra om projektledare kommer tillbaka till rådet och redogör
för vad som görs.
Protokollet lades till handlingarna.
5. Nytt gatukök, med HK-toalett inrymd, vid S:t Eriksplan
Föredragande: Britt-Marie Salmén, Region Innerstad
Bygglovshandlingar är framtaget till ett gatukök vid S:t Eriksplan. Förslaget är en
mycket uppglasad, linsformad byggnad med aluminiumpanel. Gatuköket ska

inrymma en ordentlig toalett. I förslaget är toalettens storlek cirka 2,35 x 2,40 x 1,85
x 1,85 m, formen är oregelbunden. Den blivande ägaren måste bygga exteriört samt
toaletten enligt bygglovet. Den blivande ägaren ska också sköta toaletten.
Inga Leffler-Gelotte har skissat på ett nytt förslag av placeringar i toaletten.
Rådet beslutade att bef. förslag samt det nya förslaget av placering i toaletten
skickas till referensgruppen för stadstoaletten. Rådet återkommer så snart som
möjligt med sitt förslag.
6. Vasaplan
Föredragande: Britt-Marie Salmén, Region Innerstad
Vasaplan är ett nytt begrepp. Det är en liten trång gränd idag och ligger mellan
Arlandaterminalens entré och Vasagatan. Vid Vasagatan kommer det att bli en ny
T-baneuppgång.
I förslaget har man lagt tvärgående ränder från fasad till fasad. Trottoarbredden är
12 m. En möbleringszon finns som avgränsas med svarta pollare som är 60 cm
höga.
Rådets synpunkter:
? Alla kraftiga mönster i marken försvårar orienteringen för synskadade. I stället
för tvärgående ränder föreslår rådet en längsgående rand, som både är
kontrasterande och taktilt, från Arlandaterminalens entré till T-baneuppgången.
Det kan då fungera som ledstråk.
? Pollarna bör vara vita eller en ljus ring längst ner. Ljus färg är generellt bättre än
mörk. Svart upplevs lätt som hål för synskadade.
? Kantstenssänkning vid övergångsställen och vid angöring till hotellets entré.
7. Kv Lux, Lilla Essingen
Föredragande: Lena Winberg, Region Innerstad
Rådet har tidigare fått en föredragning över Kv Lux. Lena tog då med sig frågan om
en ramp ner till bryggan. Det blir nu en ramp på 1:20 på en sida, det gick inte att
göra på båda sidor.
Det finns en inbyggd komplikation i området och det är höjdskillnader. Luxbacken
får en lutning på 1:17. En hiss kommer att byggas som dels betjänar ett garage, dels
kan man ta sig upp till Luxgatan.
Det är P-förbud i hela området men de som har handikapptillstånd kan parkera
överallt.
Två små parkeringar är projekterade, ett vid ett litet centrumområde och ett vid en
kvartersakut. Vid varje parkering finns en HK-Parkering.
Inga markerade övergångsställen finns i området.
Rådets synpunkter:
? Rådet tyckte det var bra att det gick att ordna med en ramp till bryggan. Rådet
undrade om det kommer att finnas ett avåkningsskydd på bryggan, om inte
skulle det vara bra om det gick att ordna.
? Rådet påpekade att det vid HK-Parkering är det viktigt att det finns plats så att
man kan ta sig ut och in i bil och att man kan komma upp på trottoar utan
nivåskillnad.

?

Rådet påpekade att det bör finnas några övergångsställen i området och viktigast
är att skylten ”Här går man” finns.

8. Utformning av ytan framför Eriksdalshallen
Föredragande: Johanna Jarméus, S Koinberg Landskapsarkitekter
Eriksdalshallen är en Badmintonhall vid Ringvägen och ligger mellan
Södersjukhuset och Skanstull. JM ska bygga 2 bostadshus över hallen.
Hallen kan användas till publika evenemang men det kommer att ske ytterst sällan.
Entrén kommer att flyttas närmre gatan. Det kommer att bli en enhetlig plats
framför, en slags torgyta. Det blir infart över denna torgyta vid angöring. Det är 7 m
från kantsten till entrén. En trappa kommer man inte ifrån, därför blir det en särskild
angöring för färdtjänst med plats för en bil. På den ena sidan om entrén blir det en
10 m lång ramp. Det finns inget vilplan på rampen, skulle man göra det så hamnar
man vid en entré där en dörr kan slås upp.
Beläggning: Alla gångytor betongplatta 20 x 40 cm. Köryta blir samma platta men
mindre, 10 x 20 cm. Kontrast mellan betongplatta och kantsten. Trappa av
krysshamrad ljus granit. En mur, 40 cm hög, av mörk granit.
Rådets synpunkter:
? Rådet tycker inte om lösningen vid angöring för färdtjänst – för trångt. Det kan
bli problem när man ska därifrån. Bör ses över.
? Rådet är skeptiska till den mörka muren då mörkt ofta uppfattas som ett hål för
synskadade. Muren bör vara ljus.
? Kontraster ska vara minst 40 %.
? Det är bra att kantstenen är ljusare än övriga ytor.
? Kantstenen bör ha olika höjder, 10, 3 och 0 cm, för att underlätta att komma upp
på trottoaren.
? Det är viktigt att man bemödar sig om skyltning.
? Rådet vill gärna att veta hur det går.
9. Checklista vid inventering
Bordlades
10. Rapporter
1. Utemiljöprogrammet
Ärendet blev återremitterat av GFN den 2001-02-20. Beslut bil. 1
Rådet beslutade att begära om ett möte med GFN:s presidium snarast möjligt.
2. Tillgänglighetsprojektet – Ljudfyr vid Ringen, demonstrationsprojekt
Bordlades
3. Studieresa till Barcelona
Lasse Gustafsson och Dagny Mörk deltog från rådet. Skriftlig rapport kommer.
4. Köpenhamn – Taktilt ledstråk
Dagny Mörk har varit i Köpenhamn och prövat på ett taktilt ledstråk. Det var väl
kännbara upphöjningar, som små linser, på en rad. De var gjorda i metall vilket
också medförde att man hörde det med käppen.

Dagny tyckte det var intressant. Ett problem är att de kan bli hala, vid
uppvärmda gator kan de vara bra. Dagny ansåg att det skulle vara bättre med tre
rader i stället för en.
Det påpekades att med tre rader kan det bli problem för rullstolsburna.
11. Övrigt
1. Brevsvar – Dagny Mörk. Bordlades
2. Examensarbete om ”Upphöjda gångpassager – Genomgående gångbana” Lasse
Gustafsson som ingår i referensgruppen kan inte delta vid nästa möte. Rådet
godkände att Inga Leffler-Gelotte blir ersättare.
3. Rådet framförde att det skulle vara värdefullt om Tillgänglighetsprojektets
organisation och arbetssätt kunde redovisas.
Mötet avslutades – nästa möte torsdagen den 29/3 2001 kl. 13.00.

Ingegerd Forss

