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Inventerade webbplatser 

Hemsidorna idag 
Det finns bra med information om Lida både på 
kommunens hemsida och på lida.nu. Det finns 
beskrivning om hur man tar sig hit med 
kollektivtrafiken och bil. På lida.nu finns 
besöksadress, GPS-koordinater och bilder på hur 
vägskyltarna ser vilket är bra både för att hitta hit 
själv och för att kunna åka ut hit med Färdtjänst. 
Information finns även på VisitBotkyrka, men den 
är inte så utförlig. 
 
På lida.nu finns information om vilka områden och 
verksamheter som är tillgänglighetsanpassade:   

 Ett spår på 800 m, markerat med blå skyltar.  

 Ramper finns till värdshus och omklädningsrum 

 Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på 

Naturporten.  

 Anpassad parkering finns uppe på gården 

 Friluftsgolfbanan är tillgänglighetsanpassad  

 Det finns en 200 m lång anpassad spång vid ett 

fågelgömsle  

 Vattenskidklubben erbjuder verksamhet för 

funktionsnedsatta.  

 
Förslag åtgärder hemsidor 
Undvik att använda benämningen 
”funktionshindrad” på lida.nu. Använd 
rekommenderade begrepp, se Socialstyrelsen.  
 
Något som saknas på alla hemsidor är bra kartor 
över området. Gismo-kartan på kommunens 
hemsida och Google-map-kartan på lida.nu räcker 
inte till för att i förväg ta reda på hur man hittar i 
området.  Var ligger fågelgömslet och den 
anpassade minigolfbanan t.ex.? Hittar efter mycket 
om och men en karta som visar hur lederna går och 
var badet finns (under "Att göra på Lida - Var aktiv - 
Motionsspår").  
 
Väl vid Lida finns kartor över området, men det 
finns inga foldrar som går att ta med sig ut varken 

på plats eller på någon av kommunens 
medborgarkontor. Gör gärna foldrar över området. 
 
Gör det lättare att hitta kartan över de olika lederna. 
Gör en som visar Naturporten, toaletter, 
omklädningsrum, värdshuset, badet, minigolfbanan, 
parkeringsplatser för funktionsnedsatta mm.  
 
Det vore bra om man kan förbättra kartan över 
lederna. Gör gärna en som zoomar in på området 
kring Lida friluftsgård och ev. andra områden. Det 
gör det lättare att läsa kartan och kan innehålla mer 
och tydligare information om svårighetsgrader, 
terrängförhållande, bänkar för vila, grillplats mm.  
 
Texten på hemsidorna 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. 
 
Informationen på kommunens hemsida kan läsas 
upp om man laddar ner ett program. Men hur får 
man verktyget till just den sidan jag vill få uppläst? 
Om jag som synskadad går in på hemsidan verkar 
det vara omöjligt att hitta till och installera 
programmet. Översätt informationen på hemsidan 
till teckenspråk. 
 
Det finns information om hur man kan förstora och 
förminska webbsidan för att bättre kunna se texten. 
Kontrollera gärna om informationen är anpassad 
både till Apple och Windows.  
 
Ingen information om området finns på 
fritidsnatet.se eller naturkartan.se. Jag hittar inte 
heller någon information om Botkyrka i 
Tillgänglighetsdatabasen, men det verkar som om 
kommunen varit del av databasen tidigare.  
Information om hur en anpassad sida bör se ut finns 
på sidan 10. 

INFORMATION OM OMRÅDET 
 

 

botkyrka.se  fritidsnatet.se  naturkartan.se 
lida.nu    t-d.se    visitbotkyrka.se 
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Stora parkeringen 
På den stora parkeringen finns inga parkeringsplatser avsatta för 
personer med funktionsnedsättning. Det kunde vara bra att avsätta de 
platser som finns närmast badet för det avseendet (bild 1). Om man 
gör en bro över bäcken härifrån skulle personer i rullstol också kunna 
ta sig över till grillplatsen. 
 
 
Anpassad parkering på gården 
Det finns information på lida.nu att anpassade parkeringar finns uppe 
på gården. Men det finns ingen skyltning till dem från den stora 
parkeringen vilket vore bra. Det är två platser som båda är 3m breda 
(bild 2) och behöver breddas.  
 
Det finns ingen lutning på själva parkeringen på gården men det är 
brant upp till omklädningsrum med toalett. En lång backe till lederna 
och naturområdet som lutar 5°-6° (bild 3). Och samma sak ner till 
”Naturporten”.  
 
 
Finns alternativa parkeringar? 
För att undvika de långa backarna vore det bra om det skulle gå att 
göra anpassade parkeringar på andra ställen. T.ex. en eller två utanför 
Naturporten och en eller två längre upp mot den anpassade leden. 
Fördelen med en parkering vid Naturporten är att även personer med 
begränsad rörlighet kan ta del av informationen på tavlorna där samt 
använda toaletterna inne på Naturporten. Om det inte går, placera 
ledstänger och anlägg vilplan upp till lederna och ner till Naturporten. 
Vilplanen ska vara minst två meter långa. Ledstängerna ska mäta 0,7 m 
över mark för personer i rullstol och 0,9 m över mark för gående.  
 
Det är dåligt skyltat in till området från den stora parkeringen och från 
parkeringen på gården. För att underlätta för personer som har svårt 
med orienteringen är det bra med en tydlig skyltning upp till 
Naturporten, till värdshuset, till badet mm. 
 
 
Utformning anpassade parkeringsplatser 
Mått på anpassade parkeringar: Om flera parkeringar ligger bredvid 
varandra eller om utrymme finns vid sidan av parkeringen räcker det 
med 4 m. Annars bör bredden vara 5 m. Märk ut att det är anpassade 
parkeringar med skyltar och markeringar i marken.  

PARKERING 
 

  

Bild 1: Föreslagen anpassad parkering 
nära badet 

Bild 2: Anpassade parkeringar på gården 
behöver breddas. 

Bild 3: Backe upp till den tillgängliga leden 
från parkeringen på gården. 
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Naturporten 
Raststugan Naturporten har en bra planlösning med gott om plats. Det 
finns mikrovågsugnar på två olika höjder och diskho med vattenkran 
på bra höjd. Bänkborden i raststugan är svåra att använda för personer 
med gång- och balanssvårigheter, då man måste lyfta benen för att 
kunna sätta sig (bild 4). På några av bänkborden finns en utskjutande 
del där man skulle kunna sitta med rullstol. Det vore bra om 
bänkborden var utformade så att man inte behöver lyfta på benen för 
att komma in (se exempel i bild 5) 
 
På Naturporten finns en fin anpassad toalett. Det enda som behövs 
åtgärdas är att installera ett blinkande larm för personer med nedsatt 
hörsel.  
 
Vid entrén till Naturporten finns en dörröppnare på väggen bredvid 
dörren (bild 6). Den sitter dåligt till för att en person i rullstol ska 
kunna nå den från rampen. Om personen kommer från sidan in mot 
knappen och dörren finns en kant som stoppar (bild 7) och dessutom 
skulle denne behöva justera rullstolen för att komma rakt in mot 
porten. Ett bättre alternativ är att sätta dörröppnaren på en stolpe 
placerad framför dörren. Den ska vara placerad så att dörren inte 
träffar personen när den åker upp.  
 
 
Lida värdshus 
Det finns en ramp in till 
värdshuset, den är 4,8 meter lång 
och lutar 7°. Helst ska den bara 
luta 5° så det vore bra att förlänga 
rampen och på så sätt minska 
lutningen. Det finns en tröskel in 
till värdshuset som vore bra att 
åtgärda genom att lägga dit en 
tröskelramp (bild 8). 

Dörröppningen ser smal ut på 
bilden, men det är dubbeldörr in 
till värdshuset.  
 
Här finns en anpassad toalett. Lägg en tröskelramp över tröskeln. Gör 
så att det går att placera toalettpapper på armstöden bredvid toaletten. 
Installera blinkande larm för personer med nedsatt hörsel. Vore även 
bra att installera skötbord så man slipper gå ner till Naturporten. I så 
fall bör skötbordet vara uppfällbart så det inte inkräktar på den fria 
manövreringsytan för rullstol. Placeringen bör vara 0,75-0,80 meter 
över golvet. 

SERVICEBYGGNADER 

Naturporten och Lida värdshus 

 

Bild 4: Raststuga, bänkbord 

Bild 6: Dörr in till Naturporten och 
raststugan 

Bild 7: Kant till dörren till Naturporten 

Bild 8: Tröskel in till värdshuset 

Bild 5: Anpassat bänkbord 
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Omklädningsrum intill spåren 
Ovanför den anpassade parkeringen på gården finns en byggnad med 
omklädningsrum och toaletter. Här finns också en anpassad toalett. Dörren är tung 
och svår att öppna. Dörröppnare finns på väggen bredvid dörren, men den fungerade 
inte på utsidan vid inventeringstillfället. In till toaletten finns en kort ramp gjord av 
galler upp till dörren och därefter en tröskel (bild 9). För att underlätta för personer i 
rullstol att komma in - placera dörrknappen på en stolpe framför dörren och åtgärda 
tröskeln. Det går ej att placera toalettpapper på armstöden bredvid toaletten. Åtgärda 
gärna det. Blinkande larm behövs för personer med nedsatt hörsel. Installera gärna 
skötbord enligt riktlinjer ovan. Dörrknappen fungerade på insidan. 
 
Toalett vid badplats 
Det finns en ramp upp till toaletten. Det finns en liten kant som behöver åtgärdas 
(bild 10). Rampen är ca 15 meter. Först lutar den 6°-7° ca 8 m upp till ett vilplan. 
Därefter lutar den 5° drygt 5 meter, sedan är den plan fram till toaletten. Det vore bra 
om den första delen av rampen förlängs så att lutningen blir 5°.  
 
Måla kontrastmarkeringar vid rampens början, vid vilplanets början och slut samt vid 
slutet på rampens sluttning. Gör en kontrastmarkering vid toaletterna. 
Kontrastmarkera dörrarna in till toaletten (bild 11). 
 
Dörren in till toaletten är lätt att öppna, stänga och låsa. Vändzonen utanför dörren är 
1,7 m, den bör vara 2 m (bild 11). På insidan finns mycket plats. Dörröppningen är 0,8 
m, den bör vara 0,9 m. Det saknas ett draghandtag på dörren. Placera gärna ett 0,6 m 
långt handtag som sitter 0,8 m över mark.  
 
Det går ej att placera toalettpapper på armstöden bredvid toaletten. Åtgärda gärna 
detta särskilt då det inte går att nå pappret på väggen från toaletten. Skötbord finns, 
men det går inte att fälla upp vilket gör att det inkräktar på manövreringsytan för 
rullstolar (bild 12). Ersätt gärna med ett uppfällningsbart skötbord.  
 
Det finns en tröskel in till toaletten (bild 13), åtgärda genom att täcka över med 
tröskelramp. 

SERVICEBYGGNADER 
 
Omklädningsrum intill spåren. Toalett vid badplats  

 

Bild 9: Dörr in till toalett vid 
omklädningsrum 

Bild 10: Ramp till toalett vid 
badet  

Bild 11: För liten kontrast på dörren 
jämfört med väggen. Vändytan 
utanför är något för liten. 

Bild 12: Fixa till armstöden och 
skötbordet 

Bild 13: Fixa till tröskel in till 
toalett 
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Entrén 
Det finns en stor fin informationsskylt vid Naturporten (bild 14). Det 
finns en karta över hela naturreservatet och friluftsområdet och det 
finns fina skyltar med naturinformation (bild 15). Skyltarnas 
mittpunkt sitter mellan 150 och 160 cm över mark. Sänk gärna 
skyltarna så mittpunkten är mellan 130 och 140 cm över mark. Det är 
lätt att komma nära skyltarna och texten är stor så möjligen är höjden 
bra som den är.  
 
Marken framför skyltarna är plan. Det finns ett tak över dem, men inte 
tillräckligt för att skydda mot regn. Det finns lampor som kan lysa upp 
dem. Entrén behöver kompletteras med vägvisande skyltar då det är 
oklart hur man hittar till lederna och var man är i förhållande till 
kartorna. 
 
Kartan som visar hela området är svår att hitta i. Det vore bra att 
komplettera den med kartor som zoomar in på olika områden, som 
t.ex. den tillgängliga slingan. Då kan man tydligare visa hur lederna 
går och även lägga in information om svårighetsgrad eller terräng 
samt var olika rastplatser eller målpunkter finns. Det vore även bra 
om tryckta kartor kunde finnas tillgängliga på plats.  
 
Skyltar från parkeringen saknas 
Vägvisande skyltar behövs från parkeringen upp till Naturporten, 
lederna, värdshuset, grillen och badet. Skyltarna ska vida riktning och 
avstånd. Valet av färger på skyltarna ska förstärka läsbarheten.  
 
Naturporten 
Inne på Naturporten finns ett rum med information natur och djur. 
Många av tavlorna sitter för högt för barn och för personer i rullstol 
att läsa. Texten på tavlorna är för liten. Sänk tavlorna så att mitten på 
skyltarna inte sitter högre än 130-140 cm (bild 16).  
 
Generellt för skyltar i området 

 Översätt texten till teckenspråk och lägg till en QR-kod som 

länkar till ett videoklipp med översättningen (bild 17).  

 Översätt texten till punktskrift (bild 17) eller lägg till audiell 

information.  

 Gör taktila skyltar med punktskrift längs stigen. 

 Kontrollera gärna om språket på skyltarna är lättläst med hjälp 

av webbverktyget läsbarhetsindex (LIX).  

För att underlätta vägvisning för synskadade kan ljudkällor 
användas, t.ex. vindspel eller bjällror. Viktigt är dock att ljudkällan 
inte stör naturupplevelsen för andra. 

ATT ORIENTERA SIG I OMRÅDET 
 

 Entrén till Lida och övriga skyltar i området 

Bild 14: Entréskylt vid Naturporten 

Bild 15: Översiktskarta och skylt 
med naturinformation 

Bild 16: Skyltarna inne på Naturporten 
sitter för högt 

Bild 17: Skylt Sommarro 
naturreservat, Örebro. Punktskrift, 
QR-kod till teckentolkning.  
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Från den tillgängliga parkeringen är det ca 100 meter upp till början av den 
tillgängliga leden. Lutningen är mellan 6° och 7°. Här finns information om 
stigarnas/ledernas längd på informationstavla. Den tillgängliga leden är 800 
m och har en mörkblå markering (bild 18).  
 
Den 800 m tillgängliga leden börjar med en backe som lutar 6° i ca 70 m. 
Därefter 4°. Leden är bred och hårdgjord med stenmjöl (bild 19). I slutet av 
leden lutar den mellan 2°-4° i 200 m samt 7-8° en kortare bit. På ett ställe, 
lutar leden 6° i sidled, på ett annat ställe lutar det 6,5° i sidled (se markeringar 
på karta, sid 12). Hela den 800 m långa leden är ett elljusspår. Åtgärda 
groparna samt fyll ut där leden lutar i sidled. 
 
Det finns en spång på den 800 m långa leden (bild 20). Den går ut i en våtmark 
där det är fin utsikt. Den är 60 cm bred med räcke på ena sidan. Komplettera 
gärna med räcke på andra sidan då avåkningsskydd saknas där. Räcket 
fungerar även som ledstråk. Spången bör breddas till 1,5 m för så rullstol får 
plats (se exempel på däckspång bild 21). Även vändutrymmet i slutet på 
spången bör breddas, så att en rullstol kan vända. Det var en brant lutning ner 
till spången. Försök förlänga den för att minska lutningen.  
 
Det finns inga ledstråk längs lederna. Lägg till ledstråk just på 800 m leden så 
att personer med synskada lättare kan använda den. 
 
Det finns riktningsvisare och markeringar längs leden (bild 19). För personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar kan de upplevas som otydliga. Gör 
vägvisande skyltar istället och skriv "Hjulspåret", lägg till symboler och 
information om avstånd (se exempel i bild 22).  
 
Det finns inga bänkar längs slingan. Det bör finnas en bänk var 200e meter. En 
bra bänk bör vara mellan 45-50 cm i sitthöjd och armstöden placerade 70 cm 
över mark. De bör även vara utrustade med arm- och ryggstöd. 
 

 

HUR SER OMRÅDET UT? 
 

 Tillgängliga slingan 

Bild 18: Skylt som visar längd 
på leder 

Bild 19: Bred och fin led med 
vägvisande markeringar 

Bild 22: Vägvisande skyltar med symboler. 
Foto: Mai Almén.  

Bild 20: Spång ut till våtmark. Den 
behöver göras mer tillgänglig 

Bild 21: Däckspång vid Ulvudden i 
Värmland.  
Foto: Länsstyrelsen Värmland. 
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Det finns en fin grillplats ovanför badet (bild 23). Sträckan mellan 
Naturporten till grillplatsen är fin, det vore trevligt om den gick att 
tillgängliggöra. Gör en bro över bäcken intill Naturporten (bild 24), jämna 
ut stigen och gräv ut, lägg markduk och hårdgör med stenmjöl (krossat 
berg kornstorlek 0-4 mm). Placera ut ledstråk. Placera ut bänkar. Ett 
annat alternativ är att göra en bro över bäcken från parkeringen närmast 
badet (se karta på sid 11 och bild 25). Underlaget från bäcken behöver 
fixas till som ovan föreslaget. 
 
 
Vanligtvis används balkbroar vid 
dikesövergångar eller mindre 
vattendrag (se bild 26). Om 
fallhöjden är låg kan 
avåkningsskydd räcka, annars ska 
räcken ska finnas på båda sidorna 
på bron. 

 
Rampen ner till grillplatsen lutar 4°-
5° och ca 7 meter lång. Underlaget 
behöver fixas till (27). Man ser att 
det hårdgjorts, men att vatten 
förstört underlaget. En rännil har bildats på mitten. Dessutom har sand 
runnit in till grillplatsen. Man har försökt leda bort vattnet så gott det går 
genom att dränera och göra en ingång till rampen.  
 
Det är möjligt för ett par personer i rullstol att sitta vid ändarna av 
borden (bild 28). Där kan även personer som har svårt att lufta på benen 
komma in. Det hade varit bra med armstöd för att underlätta för en 
person att resa sig. Ryggstöd vore bra för att förhindra fall bakåt. 
 
Själva grillen är 0,55 m hög viket är en bra höjd. Grillytorna ligger 40 cm 
från kanten (bild 29). Det hade varit bra om grillgallren varit svängbara. 
 

Bild 23: Grillplats ovanför badet 

Bild 26: Balkbro Färnebofjärdens 
nationalpark, Gävleborg.  
Foto: Anna Jansson 

HUR SER OMRÅDET UT? 
 

 Grillplatsen nära badet 

Bild 24: Gör en bro över bäcken och en 
väg från Naturporten till grillplatsen 

Bild 25: Alternativ bro över bäcken 
från parkeringen nära badet 

Bild 27: Ingång till grillplatsen Bild 28: Bänkar vid grillplatsen Bild 29: Grillen 
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Bild 30: Grusväg från parkering till bad 

Sluttningen ner till badet från grillplatsen lutar mellan 5° och 12°. För att 
komma ner till badet den vägen skulle man behöva bygga en ramp. En 
annan väg till badplatsen är en grusväg från den stora parkeringen. Som 
föreslagits tidigare vore det bra att avsätta platser närmast badet för 
personer med rörelsenedsättning. Vägen ner är ca 90 meter och lutar 
mellan 4° och 9°. Underlaget är rullgrus och behöver hårdgöras antingen 
med stenmjöl. Men med tanke på avrinningen kanske asfalt vore bättre 
(bild 30). 
 
Det finns tre bryggor vid badplatsen. Det går en grusväg ner till bryggan 
som är i mitten. Underlaget är rullgrus och svårt för rullstolar och 
rullatorer (bild 31). Den här bryggan är svår att ta sig ut till, den är smal 
och ranglig. En koppling finns på bryggan, den var mycket brant vid 
inventeringstillfället. Här finns en bänk och en grillplats (bild 32). Bänken 
är ej anpassad för rullstolar eller personer som har svårt att lyfta på benen. 
Grillen är 36 cm hög. Gallret är svängbart, men själva stolpen är svår att 
svänga på om man inte når upp till armen som sitter 180 cm över mark.  
 
Fortsätter man västerut kommer man till bryggan längst bort som är ett 
hundbad . Underlaget hit är ok, något sandigt men det är svårt att åtgärda 
med tanke på erosionen. Det finns inga bänkar eller bord vid hundbadet 
och bryggan går inte att ta sig ner på med rullstol (bild 33).  
 
Från bryggan i mitten kan man svänga vänster ner mot den brygga som 
ligger längst österut (bild 34). Vägen dit är dock otillgänglig. Det skulle gå 
att fixa till vägen, men med tanke på erosionen kommer underhållet ta tid 
och pengar. Bygg en alternativ väg ner från början av backen (ungefär där 
trappan ner till västra bryggan är, bild 35, se även kartan på sid 11). Även 
bryggan här är smal och svår att komma ut på med rullstol.  
 
Generellt för bryggorna 
En brygga bör vara stadig, ha tvärgående plank med ca 0,5 cm glipor och 
vara utan nivåskillnader.  Det är bra om bryggan är minst 2,4 meter bred. 
Den ska ha avåkningsskydd eller ännu hellre ledare som även fungerar för 
synskadade. Om bryggan ska användas för bad bör den förses med 
badtrappa och/eller ramp ner i vattnet. 

HUR SER OMRÅDET UT? 
 

 Badet 

Bild 31: Vägen fortsätter ner till 
mellersta bryggan  

Bild 32: Mellersta bryggan med 
bänkbord och grillplats 

Bild 33: Bryggan vid hundbadet.  Bild 34: Vägen mot badet i öster  Bild 35: Bygg en ramp här ner till badet 
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UTFORMNING AV SERVICE 
 

 

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. 
 
Webbplatsen bör vara anpassningsbar att att man kan få 
informationen uppläst för sig eller anpassa den efter sina 
behov, t.ex. översättning till teckenspråk. 
 
Att tänka på är att texten bör presenteras på ett enkelt och 
tydligt sätt så att den förstås av så många som möjligt. 
Språkrådet har tagit fram råd och tester för att förbättra 
språket. 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. 
 
 

Utformning av anpassade webbplatser 

Väl utformad information på kan underlätta för 
personer att komma ut i naturen. Personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar har stort behov 
av att kunna förbereda sig. Om de kan skaffa sig 
en bild av vad de kan förvänta sig underlättar det 
för ett aktivare friluftsliv. 
 
En tillgänglig webbplats bör innehålla följande 
information: 

 Hur man tar sig till området.  
 Vad man kan göra inom området. 
 Vilka upplevelser man kan förvänta sig. 
 Längd på leder, 
 Om det finns servicebyggnader (med 

tillgänglig toalett) och andra anläggningar 
och hur dessa är utformade. 

 Hur terrängförhållandena är och om det 
finns hinder i terrängen till exempel i form 
av branta lutningar eller trånga passager. 

 Vilken GPSadress området har. 
 Hur mobiltäckningen är i området, 
 Om det finns tillfälliga fel (exempelvis att 

den tillgängliga toaletten är ur bruk, 
räcken borta vid led eller annan viktig 
tillfällig information)  



 

 

Naturen på lika villkor 

Lorem Ipsum Dolor 
[Street Address] 

Anlägg ny stig från parkeringen till 
grillplatsen. Bro behöver byggas över 
bäcken. Två alternativ föreslås. 

En ramp rekommenderas för att göra 
badplatsen tillgänglig med början här. 

Anlägg anpassade 
parkeringsplatser nära badet.  
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Det är brant upp till det tillgängliga 
spåret. Går det att anlägga parkering 
närmare?  

Åtgärda spång ut till 
våtmark. 

Svårighetsgrader vad gäller lutning på tillgängliga slingan vid Lida 

Grönt = lätt. Lutning 0°-3° 

Rött = medelsvårt. Lutning 
4°-6° 

Svart = svårt. Lutning 
7°-12° 

Här lutar det rejält i 
sidled. Åtgärda gärna 
lutningen. 


