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Inventerade webbplatser 

Information om Jordbro gravfält finns på 
haninge.se, svetur.se och naturkartan.se. Ingenting 
på fritidsnatet.se eller i tillgänglighetsdatabasen.  
 
www.haninge.se  
Det finns mycket information om gravfältet på 
kommunens hemsida.  
 Bra med historisk information så att man kan 

läsa på innan besök på plats. 
 Bra med besöksinformation om storlek på 

gravfältet, hur man tar sig dit kollektivt eller 
med bil, vad man kan förvänta sig att se och 
uppleva, samt information om angränsande 
områden som Gullringskärret. 

 
Det skulle vara bra om informationen kunde 
kompletteras med följande: 
 Information om servicebyggnader eller toalett 

eller avsaknad därav. 
 Komplettera hemsidan med information om 

GPS-koordinater för att underlätta att hitta hit.  
 Komplettera med adress till området så att 

man kan åka hit med Färdtjänst.  
 Skriv gärna ut hur mobiltäckningen är i 

området. 
 Det finns en folder över området, länka gärna 

till den från hemsidan.  
 Lägg gärna ut kartor på hemsidan så att man 

kan skapa sig en bild över hur det ser ut innan 
besök på plats. 

 
För personer med synnedsättning fungerar 
uppläsning av informationen på webbsidan bra. 
Lägg gärna till information om hur man förstorar 
och förminskar texten på webbsidan, både för 
Apple och Windows.  
 
www.svetur.se 
Här får man ungefär samma information som på 
kommunens hemsida, men mer kortfattat. Det finns 
bilder att titta på och en karta för att hitta till 
området. Det går att ladda ner en 
informationsfolder om gravfältet.  

Det finns en länk till Tillgänglighetsdatabasen 
härifrån. Jättebra, men för tillfället finns där ingen 
info om gravfältet. På hemsidan går det att välja 
Tillgänglighetsinventerade områden. Men inga 
träffar kommer upp när jag gör det. Men det är ett 
bra verktyg. 
 
www.naturkartan.se/haninge 
Det finns inte mycket information om området. Men 
här finns en stor utvecklingspotential särskilt som 
den befintliga appen är bra att ha med sig ut när 
man besöker området.  
 
Allmänt för hemsidor 
Texten på en hemsida ska vara skriven på lättläst 
svenska. Råd och tester för utformning finns hos 
Språkrådet och Centrum för lättläst. Det finns ett 
gratis webbverktyg, läsbarhetsindex (LIX) som kan 
användas för att få en uppfattning om hur lätt eller 
svår en text är att läsa. Texten helst ha ”klack” som 
typsnittet Georgia, eller linjär som Trebuchet. 
 
Översätt informationen på hemsidorna till 
teckenspråk.  
 
Extra plus i kanten ger möjlighet till att göra 
virtuella besök. Riktigt bra är även om man kan få 
tillgång till digitala kartor som visar var man är på 
kartan, ortnamn i närheten, vägnummer, 
busshållplatser, parkeringsplats, lutning på leder 
och ramper. 

För att få mer information om Jordbro gravfält kan 
man ladda ner en folder i pdf-format från svetur.se. 
Lägg ut i ett tillgängligt format. Det finns så kallade 
tillgängliga PDF- och Word-filer. Men se även till att 
ha all viktig praktisk information på själva sidan, 
även en karta över området. Sedan kan det utöver 
den finnas en bifogad folder att ladda ner och skriva 
ut, eller för att veta mer. 

 

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

haninge.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
t-d.se   svetur.se 
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Kan man göra något som är mer översiktligt med 
tanke på att informationen finns på tavlor på 
plats? 

Information om hur tillgängligt området är saknas.  

Texten är skrivet i olika typsnitt som är lättlästa. 
Texten på baksidan av foldern är kursiverad. 
Ändra gärna det då det är svårt för många att läsa. 
Använd hellre fetstil eller stora bokstäver för att 
markera viktigt innehåll. 

Lägg gärna till kontaktinformation till kommunen i 
foldern.  

Texten bör översättas till punktskrift. Kartan kan 
göras taktil. Informationen bör även översättas till 
teckenspråk. Lägg in en QR-kod som länkar till ett 
klipp där informationen översätts.  

 

Tryckt material, folder om Jorbro gravfält 

På svetur.se kan man ladda ner en folder om 
Jordbro gravfält. Informationen i foldern är 
mycket kortfattad. Den talar om hur man tar sig 
till gravfältet och det finns en enkel karta som 
visar vägen. Möjligen är kartan något för enkel. 
Det vore kanske bra att rita ut några andra 
hållpunkter än pendeltågsstationen, t.ex. 
bostadsområdena, så man har något att hänga 
upp sig på geografiskt.  

Sedan finns lite om själva gravfältet och under 
vilka tidsperioder fältet vuxit fram. Men största 
delen av foldern utgörs av en karta med 
symboler och där ser man var de olika 
informationsskyltarna på gravfältet är 
utplacerade. Ett jättebra upplägg - lite 
information eftersom den kan läsas på plats, 
stor karta för att kunna orientera sig på ett bra 
sätt i området. Möjligen skulle kartan kunna bli 
något tydligare. Den ser plottrig ut med alla 
gravformerna markerade på kartan (se bild).  

Karta från foldern om 
Jorbro gravfält 
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Parkering 
Det är skyltat in till området från Södra Jordbrovägen (bild 1). Här 
finns en parkering, men ingen plats avsedd för personer med nedsatt 
rörelseförmåga (bild 2). Underlaget på parkeringen består av grus. 
Det är något ojämnt, men det finns ingen lutning. Det finns ingen 
belysning på parkeringen.  
 
Gör en plats som är anpassad för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Den bör vara 5 meter bred och färgmarkeras så att 
andra besökare vet hur mycket utrymme som ska lämnas. Jämna ut 
underlaget på parkeringen och lägg på ett till lager stenmjöl (krossat 
berg i kornstorlek 0-4 mm). Det vore bra med belysning.  
 
Längre in mot själva gravfältet, vid första informationsskylten, finns 
plats för att anlägga ytterligare en anpassad parkeringsplats. Det 
finns en yta bakom de tre tallarna som syns i bild 3. Gräv ur, lägg på 
markduk och lägg på stenmjöl. 
 
Entré 
Entrén in till själva gravfältet ligger 300 meter in från 
parkeringsplatsen. Vägen dit har bra underlag. Entrén består idag av 
en liten vinklad skylt (bild 4). Vägen delar sig innan gravfältet varför 
det vore bra med en tydligare entré som klargör vart besökaren ska. 
Ett alternativ är att sätta upp en vägvisande skylt.  
 
Det vore bra med en större och 
tydligare entré för gravfältet (se 
exempel i bild 5). Förutom 
informationsskylt om området 
bör här finnas en stor skylt med 
tydlig karta över området som 
visar var man är nu samt vad 
som finns i området. Lägg även 
till längd på vägarna i området. 
Sätt upp vägvisande skyltar 
som visar både riktning och 
avstånd från entrén. Det 
underlättar för personer som 
har svårt med 
orienteringsförmågan.  
 
Eftersom gravfältet är en mycket känslig miljö får inte eventuella 
åtgärder förvanska kulturmiljön. Åtgärderna ska ske i samråd med 
länsstyrelsen.  

PARKERING OCH ENTRÉ 
 

  

Bild 1: Från vägen in mot gravfältet 

Bild 5: Entréskylt till Naturstig 
Miskarp, Mjölby. Foto: Gert Lövgren 

Bild 2: Parkeringsplats  

Bild 3: Väg mot gravfältet.  

Bild 4: Entrén in till gravfältet.  
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Det finns idag många skyltar i området. Enligt Anna Röst från Haninge 
kommun ska skyltarna bytas ut. Använd gärna vinklade skyltar som 
görs idag. Om de sitter på rätt höjd, max 70 cm över mark, är de lätta 
att komma intill och läsa för en person som sitter i rullstol. Idag sitter 
de omkring 10 cm för högt. För en skylt som inte är vinklad ska 
mittpunkten mäta 130-140 cm över mark. Se till att skyltarna placeras 
så de är lätta att komma intill. Idag står många av dem otillgängligt en 
bit ifrån gångvägen (bild 6). 
 
I snitt är texten för liten (bild 7). Gör gärna texten större. Undvik 
kursiverad text då den är svår att läsa. Det är bättre med fetstil eller 
versaler om man vill lyfta upp viktigt innehåll. Texten ska vara 
skriven på lättläst svenska. Råd och tester för utformning finns hos 
Språkrådet och Centrum för lättläst. Det finns ett gratis webbverktyg, 
läsbarhetsindex (LIX) som kan användas för att få en uppfattning om 
hur lätt eller svår en text är att läsa.  
 
Det finns en karta på varje skylt, samma som i foldern, se sid 3. Om 
skyltarna blir större eller om man gör två skyltar kan texten göras 
större, kartan tydligare och informationen delas upp så att den blir 
enklare att läsa (se exempel i bild 8). 
 
 
I ett område som Jordbro 
gravfält är det viktigt med taktila 
skyltar så att även synskadade 
kan ta del av kulturarvet. Se 
exempel i bild 9.  
 
 

För hörselskadade behövs 
informationen översättas till 
teckenspråk. En QR-kod på 
skyltarna kan länka till en film 
med översättningen (bild 10). 
 
Vägvisande skyltar bör placeras 
vid entrén och vid varje vägskäl. 
Det är viktigt för personer som 
har svårt med orienteringen. 
Skyltarna ska visa riktning och 
avstånd. För synskadade 
personer behövs ljudstöd eller 
ledstråk för att hitta de olika 
sevärdheterna. 

ATT ORIENTERA SIG I OMRÅDET 
 

 Skyltar vid Jordbro gravfält 

Bild 8: Text och karta uppdelade på två 
skyltar, Erstavik, Nacka. Foto från 
Naturkartan.se, fotograf okänd.  

Bild 7: Liten text på skylten 
Bild 9: Taktil karta och punktskrift 
över hällristningar i Frännarp, Skåne. 
Foto: Beng A Lundberg 

Bild 10: Skylt Sommarro 
naturreservat, Örebro. Punktskrift, 
QR-kod till teckentolkning.  

Bild 6: Otillgänglig skylt 
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Underlaget på huvudvägen är bra, den är 2,5 m bred och 
nivåskillnaderna varierar endast mellan 2°-3°. Det finns två 
stenar utplacerade i mitten av gångvägen efter ungefär halva 
sträckan. De fungerar som hinder för bilar. Stenarna står med 
bra mellanrum och det är inga problem för t.ex. en permobil 
att passera. Men det finns rullgrus just runt stenarna som är 
svårt att ta sig över, åtgärda det.  
 
Det finns ingen belysning längs med gångvägen. Belysning 
ökar tillgängligheten och känslans av trygghet. Eftersom det 
rör sig mycket människor kan det vara värt att investera i 
belysning.  
 
Om man tar av vid någon av stigarna som leder till 
gravplatserna blir stigen smalare och underlaget svårare med 
nivåskillnader, rötter och stenar (bild 11). Anna Röst, Haninge 
kommun, berättade att diskussioner förs kring hur man kan 
tillgängliggöra delar av gravfältet för personer som har svårt 
att röra sig eller som sitter i rullstol.  
 
Ett förslag är att bygga en eller flera däckspänger som ökar 
tillgängligheten och samtidigt skyddar gravfältet. Det är svårt 
att hitta riktlinjer för hur en däckspång ska utformas för så 
känslig miljö. Det finns exempel på ramper, bl.a. vid Mala 
stenar utanför Hässleholm, vid Frännarps hällristningar i 
Östra Göinge och vid Ulvudden i Värmland. Se exempel i bilder 
12-14. 
 
Det vore bra att anlägga ledstråk i området för att leda 
personer med synnedsättning till intressanta lämningar. 

HUR SER FRAMKOMLIGHETEN UT? 
 

  

Bild 14: Däckspång vid Ulvudden i Värmland.  
Foto: Länsstyrelsen Värmland. 

Bild 12: Däckspång vid 
Fornlämningsom-rådet Mala stenar, 
Skåne. Foto: Länsstyrelsen Värmland. 

Bild 13: Däckspång vid Fornlämningsområdet 
Mala stenar, Skåne. Foto Bengt A Lundberg 

Bild 11: Hålväg Jordbro gravfält 
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 Det finns inga bänkar i området idag förutom de som är vid 
grillplatserna. Det är viktigt att tänka på sittplatser för personer med 
nedsatt rörelseförmåga - ungefär var 200e meter räcker. En bra bänk 
bör vara mellan 45-50 cm i sitthöjd och armstöden placerade 70 cm 
över mark (se exempel på bild 15). De bör även vara utrustade med 
ryggstöd. Det ska gå att sätta in fötterna under bänken när man reser 
på sig. Bänken bör stå på en hårdgjord yta, nära gångvägen, men inte 
så att den är i vägen. Det bör även finnas en hårdgjord plats bredvid 
bänken så att det finns plats för rullstol. Markera ut på kartor och i 
foldern var bänkar finns.  
 
 

 
 
 

 
Det finns två grillplatser i området. Det är öppet runt grillarna. 
Grillarna är cylindriga och mäter 64 cm över mark. Grillgallren är 
flyttbara. En anpassad grill bör smalna av vid basen för att underlätta 
för rullstolar att komma nära. Då kan den vara 70 cm hög. Om den 
inte smalnar av mot basen bör grillen vara 50 cm (se exempel bild 
16). Grillgallret bör vara svängbart, så att den som grillar inte behöver 
ha armarna över den varma glöden. 
 
Vid grillen längst norrut finns två sorters bänkbord (bild 17). Ett är ok 
för personer som har svårt att lyfta på benen. Det finns en utskjutande 
bordsskiva för personer i rullstol. Det hade varit bra med en 
utskjutande bordsskiva även i andra änden av bordet. Vid den andra 
grillen finns inget anpassat bänkbord (bild 18). Sätt gärna dit ett. Se 
förslag på bra bänkbord i bild 19 där personer som har svårt att lyfta 
på benen lätt kommer in. 
 
På båda ställena behöver underlaget åtgärdas. Det är igenvuxet med 
gräs och marken är gropig och svåråtkomlig. Jämna ut marken både 
vid grillplatserna och fram till dem så det blir lätt att komma dit med 
rullstol.  

Bild 16: Anpassad 
grillplats i 
Vedyxaskogen, 
Uppsala kommun. 
Foto: Magnus 
Mattisson 

RASTMÖJLIGHETER  
 

 Bänkar och grillplatser längs naturstigen 

Bild 15: Bra exempel på bänk bredvid stig 

Bild 19: Bänkbord i Hågelbyparken, Botkyrka 

Bild 17: Norra grillplatsen med anpassade 
bänkbord 

Bild 18: Södra grillplatsen saknar anpassade 
bänkbord 


