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- För säkerhets skull



Riktningspilen, tecknen och dess placering på kulan har tagits fram tillsammans med Hässleholms kommun och SRF i
Hässleholm, de berättar en hel del för våra synskadade medborgare.

Man kan som synskadad få reda på:

• Riktningen på övergångsstället (i vissa fall sätter man ju övergångsställen i 45° jämfört med gångbanan).
• Vilken sida om pollaren man skall gå på.
• Hur många körfält man skall passera innan man är över på andra sidan vägen.
• Om man skall passera en refug i mitten av vägen.

Detta känner man på de symboler vi monterar fast på kulan. Symbolerna är enkla att förstå och de är logiskt utfor-
made.

Symbolerna
Vi använder oss av tre symboler: en pil, ett körfält, och en refug.

Pilen monteras på sidan av kulan och visar vilken riktning över-
gångstället har, samt vilken sida om pollaren man skall gå (pilen
sätts alltid på den sidan övergångstället finns, alltså på den sidan
man skall gå på)

Körfälts- och refug symbolerna sätts på ”trottoarsidan” i den ord-
ning som man passerar dem när man går över vägen. Om det är
ett större övergångställe så kan det bli fyra ”körfältstecken” och
ett ”refug tecken”

Alla symboler är svarta och monteras bara på vita pollare för att
synskadade med lite synrester då kan se tecknen tack vare de star-
ka kontrasterna som då blir på kulan.
Symbolerna tillverkas i 2 mm rostfritt stål vilket gör tecknen så
pass taktila att de även kan kännas med handskar på. 

Fyra eller två Pollare?
En sak som kom fram när vi diskuterade med de synskadade i Hässleholm var att de
ansåg att man skulle ha fyra pollare vid varje övergångställe, eftersom de vita pollarna
(i kontrast med den mörka asfalten) då utgjorde en ”portal” som de synskadade med
lite synrester då kunde följa. Ett plus är ju också att bilisterna uppmärksammar över-
gångstället lättare.
Om man väljer att använda två pollare vid ett övergångsställe, finns möjligheten att
använda ett genomgående stolprör för sammontering med ”här går man” -märket.

Riktningspilen är ett komplement till obevakade övergångsställen. Och får ej ses som
en ersättare till bevakade övegångsställen.

Vi hoppas att vi på detta sätt kan underlätta för de synskadade i samhället.

Bilden till höger är tagen i Gislaved, där ett flertal övergångsställen är
utrustade med Pekumas pollare och tecken.

INFORMATION OM TECKEN FÖR SYNSKADADE

Bilden ovan visar hur våra tecken är utformade.

-Sök stolpe””

Ledarhunden Ulli hjälper 
Ingela Ernst från Gislaved

att hitta till Pekumas pollare.



ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bilderna ovan visar exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Här har Vägverket Region Väst valt att använda 
vita pollare. Bilderna är tagna på en avsmalning utanför skolan i Simlångsdalen, Hallands län.

Bilderna ovan visar ett exempel på hur man gjort vid en avsmalning i samband med en busshållsplats i 
Ekhagen, Jönköpings län.

Andra användningsområden så som:

• Markera avsmalningar.

• Övriga hinder i vägområdet.

Ekhagen i Jönköping

Simlångsdalen, Hallands län



Material

• Tillverkad i miljövänlig Polypropen (PP), som optimerats
med avseende på slagseghet och färgstabilitet.
Pollarna finns i två färger, svart och vit.

• Plasten är maximalt skyddad mot värme
och solljus, vilket också gör den extra lämplig
för materialåtervinning. 

• Reflexerna levereras på 1,8 mm aluminiumplåt och monteras 
med 3 självgängande skruvar.

Pollarna monteras på följande sätt: 

1 Stolprörsfundamentet anbringas i marken så lodrätt som möjligt. 
För att få pollaren att stå stadigt, rekommenderar vi att man slår ner 
fundamentet i marken, antingen med en slägga och slagdysa på 
fundamentet eller att man använder en slaghammare i stället för slägga. 
Vid placering av pollaren i en planteringsyta, rekommenderar vi att 
man använder ett betongfundament i stället för rörfundament.

2 Fastkilningsskyddet släpps ner i fundamentet.

3 Stolpröret sättes ner i fundamentet. Kilen monteras, helst i körriktningen för att 
underlätta demontering av röret vid en eventuell påkörning.

4 Justeringsringen som sitter i botten av pollaren borttages och släppes ner 
över stolpröret.

5 Plaststyrningen som skall monteras i toppen på stolpröret finns lös inne i pollaren 
vid leverans. Denna borttages och träs på stolpröret. Se till att plaststyrningen blir 
nedtryckt maximalt.

6 Pollaren träs över röret, justeringsringen monteras i pollaren 
varefter denna justeras i lod och låses med de fyra justerskruvarna.

PEKUMA AB
Gläntan Skällandsö • 340 15  VITTARYD
Telefon 0370-47 200 • Fax. 0370-47 201

e-post: peter@pekuma.se • www.pekuma.se

TEKNISK BESKRIVNING

Måtten på pollaren är 
890 x 200 x 200 mm

Styrning i toppen av
pollaren.

Justering och låsning i
botten av pollaren.

På vår hemsida www.pekuma.se finns fler exempel på uppsättningar,  samt 
andra produkter.


