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Ang. utformning av P-platser för funktionshindrade
HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) Stockholms stad har från enskilda
funktionshindrade och medlemsorganisationer uppmärksammats på att parkeringsrutor för
funktionshindrade i staden ofta(st) är underdimensionerade och inte uppfyller Boverkets Byggregler
(BBR 3:122) eller Boverkets Föreskrifter (BFS 2004:15, §15 och 16). Se bifogade utdrag ur
Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö, vilken ingår i Stockholm, en stad för
alla.
Personer som använder parkeringsrutor för funktionshindrade är inte sällan rullstolsburna. I vissa
fall har man rullstolen i bagageluckan, i andra fall behöver man – sittande i rullstolen – komma åt
saker i bagageluckan. För att detta skall vara möjligt, är det nödvändigt med ett tillräckligt avstånd
till bakomvarande/bredvidvarande bil. Boverket rekommenderar därför 7 meters längd vid längduppställning och 5 meters bredd vid vinkeluppställning. I Trafikkontoret i Stockholms stads typritning
TH 0105 (bifogas), anges måttet vid längduppställning till 5-6 meter.
Erfarenhetsmässigt är rutorna i Stockholms stad sällan mer än ca 5 meter (ex. Grevgatan 42).
I sammanhanget bör beaktas att rörelsehindrade ofta är tvingade att ha större modell av bil för att
få rum med rullstol och enkelt kunna tas sig in och ut ur bilen.
Det finns säkert fler detaljer som behöver diskuteras, prioriteras och värderas, t ex total tillgång till
P-platser för rörelsehindrade, behovet av avfasade trottoarkanter i anslutning till dessa P-platser
mm. HSO Stockholms stad begär därför ett sammanträffande med ansvarig för kommunens
P-platser för rörelsehindrade, med syfte att närmare diskutera igenom nuläget, en kartläggning av
befintliga P-platser för rörelsehindrade och på vilket sätt en förbättring kan ske i tid och omfattning.
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