Göteborg 090929

Utförandeanvisning
Kontrastmarkering av trappor
Genom projektet ”Kolla - Kollektivtrafik för alla” genomför Trafikkontoret åtgärder för att
förbättra tillgängligheten för funktionshindrade i gatumiljön. En åtgärd som i Boverkets
föreskrifter klassats som obligatorisk att genomföra på allmän platsmark är kontrastmarkering
av första och sista trappsteget i befintliga trappor.
Trappor av granit och betong i bifogad bilaga (utdrag ur Trafikkontorets trappregistrer)
kontrastmarkeras på första och sista trappsteget enligt nedan. Kontrastmarkeringen utförs med
markeringsmassa typ ”Premark”, med två komponents primer ”Viaxi”.

Granittrappa kontrastmarkerad på första och sista trappsteget.

Utförande
1. Underlaget i trappan borstas av noggrant med sopkvast. Eventuell fukt på ytan torkas
med brännare innan markeringsarbetet påbörjas.
2. Primer appliceras med roller och torkar därefter i ca 15-20 minuter. Använd gärna
grov pensel där det är svårt att nå gropar med roller. Väntetiden beror av
väderförhållandena, varmt och soligt väder medför att väntetiden blir kortare.
Mängden primer beror på hur mycket underlaget suger.

Kontrastremsan värms fast med brännare.

3. 10 cm bred markeringsremsa skall användas vilken läggs 1 -2 cm in från framkanten
för att den inte ska fläkas upp av gående i trappan eller rinna över kanten när den
värms. Markeringen utförs separat på varje block där markeringen avslutas 1 cm från
blockstensskarv eller ytterände eller anslutande vagnstycke
4. Remsan placeras i lämpligt läge och värms fast med brännare. För extra
friktionsförmåga värms materialet ytterligare, då framträder glasmaterialet.
Massan värms utifrån och in så att inte massan rinner ner över trappans framkant.
Om trappan är ojämn kan hål uppstå så att underlaget framträder, detta åtgärdas
genom att en ny bit placeras på hålet och värms fast.
Sluttiden är ca 60 min.
Obs! Utför helst inte markeringsarbete vid dåligt väder. Om vatten förekommer förseglas det
under markeringen vilket gör att markeringen släpper.

Beställning av material
Beställning av Premark kontrastremsa sker hos Smekab AB, Rickard Persson som också
tillhandahåller produktspecifika anvisningar för läggning.
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