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Abstract 

This is a report about accessibility. For this project the accessibility of a building 

in the city of Halmstad was evaluated. It´s a three storey building with 

five apartments on each floor divided by two stairwells. These five apartments 

have since been divided into three different types of apartments. Each type of 

apartment has been assessed separately. 

The building is from the fifties. To learn more about buildings from the 

nineteen fifties, a literature study has been done. 

 The goal is to find out what is lacking when it comes to accessibility and how 

this can be improved. A literature study has been made about the needs of 

people with impaired mobility, sight and sense of direction. Terms of BBR were 

examined. 

The investigation shows that there are several shortcomings in the accessibility 

for all apartments. The shortcomings that in particular need to be 

addressed are the washrooms, kitchens and doors inside 

the apartments. Shortcomings in accessibility consist of the missing of 

elevators and the entrance is not handicap accessible. This 

report proposes solutions to these deficiencies in the apartments, 

stairwells and entrance. 

Since this building has no elevator and it is a necessity, three different 

examples that enable the installation of an elevator have been 

developed. Proposals for action at the entrance have been 

made. A measure proposed for each type of apartment has been developed. 
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Sammanfattning  

I denna rapport utreds tillgängligheten i hus ett i området Gullhönan i 

Halmstad. Det är ett flerfamiljshus med tre våningar med fem lägenheter på 

varje våning fördelat på två trapphus. Dessa fem lägenheter har sen delats upp 

i tre olika typer av lägenheter. Varje lägenhetstyp har granskats separat.  

Byggnaden är från femtiotalet. För att få mer kunskap om byggnader från 

femtiotalet har en litteraturstudie gjorts. 

 Målet med rapporten är att ta reda på vilka brister som finns när det kommer 

till tillgänglighet och hur detta kan förbättras. En litteraturstudie har gjorts om 

vilka behov som personer med nedsatt rörelseförmåga, syn och 

orienteringsförmåga har. Regler från BBR har granskats. 

Utredningen visar att det finns flera brister i tillgängligheten i samtliga 

lägenheter. De brister som framförallt behöver åtgärdas är hygienrum, kök och 

dörrar inne i lägenheterna. Brister i tillgängligheten utgörs av att det fattas hiss 

och att entrén inte är handikappanpassad. Denna rapport innehåller förslag på 

lösningar på dessa brister i lägenheter, trapphus och entré. 

 Eftersom denna byggnad saknar hiss och detta är en nödvändighet har tre 

olika exempel som möjliggör installation av hiss har tagits fram. Förslag om 

åtgärder vid entrén har gjorts. Ett åtgärdsförslag för varje typ av lägenhet har 

tagits fram. Lösningarna har gjorts med tanke på att göra så små ingrepp i 

byggnaden som möjligt, följa lagkrav och ändå försöka utnyttja utrymmet göra 

trapphus, entré och hiss så rymliga som möjligt.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svåra bostadsbristen som rådde under början av fyrtiotalet ledde till att staten gjorde en stor 

satsning på byggande av nya bostäder i Sverige. Att skapa goda bostäder för hela svenska folket var 

deras mål. (Varsamt & Sparsamt, Ingela Blomberg) Man får väl lov att säga att de lyckades bra. De 

flesta av husen som sen byggdes under slutet av fyrtiotalet och femtiotalet står än idag. Dessa 

byggnader anses vara välplanerade och har en hög kvalitet. Dagens standarder är dock annorlunda 

och det ställs större krav på tillgänglighet. Toaletterna i femtiotalsbostäderna är trånga om man 

jämför med idag och det finns sällan någon plats för att kunna manövrera en rullstol. Det medför 

även problem för äldre som kan ha svårt för att röra sig i trånga utrymmen med rullator. I många 

byggnader finns det inga hissar, alltså inga möjligheter för en rullstolsbunden att ens ta sig upp i 

byggnaden.  Detta är inte bara ett problem för människor som är rullstolsbundna utan också för 

gamla som kan ha det svårt att gå upp och ned för trappor. Personer som bor i dessa hus som inte 

själva har problem med trapperna eller de trånga utrymmena påverkas också av att bostäderna inte 

är anpassade för äldre och rörelsehindrade om de har vänner eller släkt som har dessa problem. Det 

kan leda till att deras bekanta inte hälsar på så ofta för att de behöver så mycket hjälp eller att de 

inte klarar av att hälsa på. Det är också ett problem när man har barnvagn, handlat och måste gå 

uppför trapporna med tunga och skrymmande varor eller när man ska ha upp eller ned möbler p.g.a. 

nyinköp eller flytt. 

När en människa som bor i ett hus som inte är handikappanpassat får rörelseförhinder leder detta till 

stora problem. Antingen måste man flytta, vilket inte alltid är en möjlighet, eller om man inte kan 

göra detta riskerar man att bli fånge i sitt eget hem och blir helt beroende av personlig assistans som 

t.ex. färdtjänst. Detta påverkar inte bara personen i frågas förmåga att kunna röra sig fritt i vardagen 

utan är också en stor säkerhetsrisk vid exempelvis brand. Det blir även psykiskt och pressande för 

anhöriga och fysiskt ansträngande för hemtjänsten m.fl. som behöver sköta om den boende. 

I tidningen Dagens samhälle kunde man den 11 juni 2007 läsa om en intervjuundersökning som gjorts 

av Statistiska centralbyrån som visar att hälften av alla som har fyllt 65 har bristande tillgänglighet till 

sitt boende. Man kan även i samma artikel läsa att en rapport från Socialstyrelsen att 82000 äldre 

med rörelsehinder bor i ett boende med bristande tillgänglighet och att det är få kommuner som har 

koll på hur tillgängligheten ser ut bland bostäderna. 

1.2 Syfte 

Undersöker vad det finns för brister i tillgängligheten i en byggnad från femtotalet och ser vad det är 

för krav som finns idag som den byggnaden inte uppfyller. Ta fram exempel på hur man kan förbättra 

tillgängligheten. Dessa lösningar ska försöka göras med hänsyn till att byggnadens utseende så 

mycket som möjligt ska kunna bevaras.  Helst ska hyresgästerna kunna bo kvar under ombyggnad i så 

stor utsträckning som möjligt samt att de ska störas så lite som möjligt under ombyggnaden och att 

man ändå får en bra och enkel lösning som inte innebär alltför stora investeringar. 

1.3 Metod 

Litteraturstudie har gjorts om både tillgänglighet och om femtiotalshus. BBR har granskats för att se 

vad som gäller idag. Utifrån litteraturstudien och BBR har utredning gjorts om brister i byggnaden. 
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1.4 Avgränsning 

Denna rapport utreder tillgängligheten för hus ett i kvarteret Gullhönan. Hus ett består av två 

trapphus med te olika typer av lägenheter. Rapporten kommer att omfatta de tre olika typer av 

lägenheter som finns samt entré till byggnaderna samt trapphus. Vindsvåningen med 

lägenhetsförråd har inte beaktats. Inte heller utemiljön. 

 Ekonomiskt har endast ungefärliga kostnader för hissinstallation beaktats.     
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2 Behov 
 

2.1 Boverket 
I byggvärlden har man länge haft som mål att öka tillgängligheten för alla men det har blivit en allt 

viktigare fråga på senare tid. Inom funktionspolitiken är förbättring av tillgängligheten ett centralt 

mål. För Boverket är tillgängligheten en viktig del i deras arbete med planering och byggande. Alla 

ska kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. 

I Boverkets byggregler kan man läsa om vilka tekniska krav som ställs på byggnader. Reglerna gäller 

både för nybyggnad och för tillbyggnader på befintliga byggnader. Kapitel tre i BBR handlar om 

tillgänglighet och har använts för utredningen i denna rapport. 

2.2 Bygg ikapp 
Bygg ikapp är en bok skriven av Elisabet Svensson som handlar om tillgänglighet och 

handikappsanpassning. I denna bok kan man läsa om både de regler och bestämmelser som finns 

samt en hel del råd och tipps för att ge ökad tillgänglighet. Denna bok har använts för att ta fram 

lösningar på de problem som finns i byggnaden. 

2.3 Rullstol 

Vilka mått som behövs för att man ska kunna ta sig fram med en rullstol varierar beroende på vilken 

rullstolstyp man har, vilken förmåga den rullstolsburna har att manövrera rullstolen och om man 

behöver hjälpare eller inte . Områden där man oftast har problem med utrymmet är i korridorer, när 

man ska ta sig igenom en dörr, i kök och i badrum. Normal mått för en manuell rullstol är 1,2 x 0,7 m 

men det finns fall när rullstolen behöver vara större. Om den rullstolsburne har ett stelt ben ökas 

längden med 0,3-0,4 m det kan också vara en storväxt person som sitter i rullstol och då kan behöva 

en bredare sitts än standard. För att kunna passera genom en dörr är med manuell rullstol är det 

mista måttet 0,76 m men då kan man riskera att skrapa händerna mot dörrkarmen, för att kunna 

göra en 90° sväng igenom en 0,76 m bred dörr behövs en 1,2 m bred korridor. För att möta en 

gående i en korridor bör korridoren vara minst 1,4 m bred men för att två personer med rullstol ska 

kunna mötas utan riska att köra i mot varandra eller väggen bör korridoren vara 1,6 m bred.  Om 

man vill vända rullstolen 180° behövs en fri cirkel med diameter 1,3 m. 

Sitsen i en rullstol är ofta på 0,45 – 0,5 m över marken vilket göra att en rullstolsburens ögonhöjd är 

mycket lägre än vad en vuxen. Detta medför att man har en risk att bli bländad om belysningen inte 

är anpassad för rullstolsburna, det innebär även att man inte kan nå lika väl som en som står. En 

bekväm höjd för en person i rullstol är 0,8 m, detta är en höjd som de allra flesta kan nå. Handfat, 

bord och annat som en rullstolsburen behöver komma under för att använda bör placeras på ca 0,7 

m höjd (minst 0,65).  

2.4 Entré 
Vid entrén måste det vara fast hård yta som inte är hal eller blir hal vid regn för att man ska kunna ta 

sig fram med sin rullstol eller rullator. Lämpligt material är t.ex. asfalt, betongplattor och sten. Det är 
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även viktigt att det är bra belysning vid entrén så att personer med synskada lättare kan se. Dörren 

måste vara lätt att öppna då personer som använder rullator kan ha svårt att hålla balansen och är 

oftast äldre och har antagligen nedsatt kraft i sina armar. Personer i rullstol besväras också av en 

svåröppnad dörr och det allra bästa är en automatisk dörröppnare. Knappar till dörröppnare och 

porttelefoner måste placeras rätt för att det inte ska vara svåra att använda.  Vi placering på en vägg 

får inte kontrollen sitta närmare ett hörn än 0,4 m men avståndet bör helst vara 1 m och höjden bör 

vara mellan 0,8 m och 1,1 m. För att komma igenom entrédörren med en rullstol får inte det fria 

passagemåttet vara mindre än 0,8 m. En K-10 dörr är ett bra alternativ för en slagdörr, den ger en 

passage på ca 0,85 m vid 90° öppning och ca 0,9 m fri passage vid 180°. Finns det en trappa till entrén 

måste denna kompletteras med ramp eller hiss. Det får inte förkomma några höga trösklar eller 

enstaka trappsteg.  

Inne i entréhallen ska det inte finnas några hinder för att ta sig fram eller vända med en rullstol, alltså 

inga möbler som hindrar och även här gäller att det inte ska finnas några höga trösklar eller enstaka 

trappsteg. Golvet måste vara hårt och det bör heller inte vara blankt då detta kan medföra 

bländning. Man måste även tänka på att anpassa belysning och väggar så att dessa inte medför 

bländning. Bäst är det om belysningen är automatiskt reglerande efter dagsljuset, belysningen måste 

göras sån att det inte förekommer några obelysta partier mitt i gångstråket. Det får inte vara för 

stora kontrasskillnader mellan väggar och fönster då detta kan blända. Blanka och speglande material 

bör inte användas i en entré. Dörrar och hissar bör vara tydligt markerade mot omgivningen med en 

färg som ger en markant kontrastskillnad.    

2.5 Trappor 

Trappor bör också markeras genom en kontrastskillnad, antingen kan man markera det nedersta 

trappsteget och innan trappan börjar vid övre planet eller att hela trappan målas i en färg som ger 

kontrast både till nedre och övre plan. Anledningen är att personer med synskada som inte använder 

käpp lättare ska kunna se och minska risken för olyckor. På grund av den stora olycksrisken i trappor 

är det viktigt att hela trappan är ordentligt belyst. Alla kanter och trappsteg måste synas och det får 

inte förekomma några vilseledande skuggor eller någon form av bländning. Trappstegen bör inte ha 

någon trappnos eftersom detta ökar risken för att snubbla. Trappan ska ha likadana trappsteg 

igenom hela trappan, ett bekvämt mått är en trappstegshöjd på 15 cm och ett djup på 30 cm (minst 

25 cm). Svängda trappor och spiraltrappor bör undvikas, eftersom dessa har en ökad riska för olyckor 

jämför med en rak trappa. Det är även lättare att transportera saker i en rak trappa som t.ex. möbler 

eller en bår, även om hiss finns kanske inte alla möbler går in och trappan kan även vara att föredra 

vid bårtransport. 

2.6 Hiss 

För att man ska få plats med en bår i en hiss krävs att korgmåtten är större än standard måtten 1,1 x 

1,4 m, detta är det minsta måttet för att man ska kunna transportera en person i rullstol med en 

hjälpare och är ett minsta krav enligt BBR 3:144. Förutsättning för att detta mått ska fungera är att 

dörren placeras på kortsidan. Om man ska kunna transportera en bår måste man tänka på att det ska 

få platts en storvuxen man samt två stycken personer som för båren. De minsta måtten för en sådan 

hiss är 1,1 x 2,1 m. Enligt BBR 3:144 ska bårtransport kunna ske i hiss om byggnaden har fler än fyra 

våningar. Standardmåtten räcker inte heller till om man ska kunna transportera en eldriven rullstol 

för utomhusanvändning eller om personen i rullstolen lider av stelt ben och måste ha benet 

utsträckt. Hissdörrarna bör vara automatiska skjutdörrar för att de ska vara så lätta som möjligt att 
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använda. Eftersom man ofta behöver backa ut ur hissar bör dörren aldrig placeras mitt mot en 

nedåtgående trappa det måste också finnas plats utanför hissen att vända med rullstolen. Knappen 

för att kalla på hissen bör placeras minst en meter från hörn och bör sitta på 0,8 – 1,0 m höjd. Samma 

höjd gäller för knapparna inne i hissen och de bör placeras mitt på långsidan, detta gäller även för 

eventuell nödtelefon. På den vägg där knapparna sitter inne i hissen bör det även finnas en ledstång. 

Utanför hissen på varje plan bör det finnas tydlig information om vilket våningsplan hissen befinner 

sig på. Det bör också finna både akustisk och optisk information som talar om när hissen kommer och 

om det gått en nödsignal. 

Det finns alternativ till att installera en hiss, trapphiss och rullstolshiss är lättare att installera. En 

trapphiss består av en platta eller stol som löper på skenor. Är det en trapphiss med stol innebär 

detta att den rullstolsbundne måste ha två rullstolar. En trapphiss med platta kan transportera en 

rullstol, när den inte används fälls plattan upp mot vägen. Dessa hissar blir väldigt svåra att använda 

om det är flera trappor man måste ta sig upp för och används främst i privata bostäder eller 

arbetsplatser och är inget bra alternativ för ett flerbostadshus. 

2.7 Ramp 
Ramper bör endast användas vid entrén, i övrigt bör alla nivåskillnader tas upp av hissar. Den 

absoluta maxlutningen är 1:12 men denna lutning är för brant för många, eldrivna rullstolar för 

inomhusbruk behöver enligt standard endast klara av en 3° lutning vilket innebär att en ramp inte 

bör ha en större lutning än 1:20. En ramp bör högst ta upp en skillnad på 0,5 m, överstiger 

höjdskillnaden detta delas rampen av med viloplan. Ett viloplan måste finnas vid dörren så att man 

kan stänga dörren och även kunna vända rullstolen, viloplanet får högst ha en lutning på 1:50. 

Utomhus är det oftast bättre att använda sig av en ramp än en lyftanordning eftersom 

lyftanordningar utomhus anses vara opålitliga. För att man ska kunna mötas på rampen eller för att 

kunna placeras lite snett om man vill bör rampen minst ha en bredd på 1,3 m. En ledstång bör 

placeras båda sidor om rampen på en höjd på ca 70 cm för att kortväxta personer och personer i 

rullstol ska kunna hålla i sig. För att hjälpa gående som använder rampen bör det även finnas 

ledstång placerad vid båda sidor med en höjd på 0,9 m. Ledstången bör gå ungefär 30 cm längre än 

rampen vid båda ändar. Om rampen har en fallhöjd på mer än 0,5 m ska det finnas avåkningsskydd 

med det bör alltid finnas oavsett rampens höjd. Ett avåkningsskydd kan vara en minst fem cm hög 

kant eller att man använder sig av räckesrör som placeras på en höjd mellan 10 och 30 cm. Lämpliga 

material för en ramp är durkaluminium, asfalt, borstad betong eller annat som utgör en hård yta som 

inte blir hal. Rampens början och slut bör vara markerat med en färg som ger en kontrast mot 

omgivningen. 

2.8 Bostaden 

 Med hänsyn till personer med nedsatt rörelseförmåga bör lägenheten ha så öppen planlösning som 

möjlig, alla rum måste vara utformade så att en person i rullstol kan förflytta sig bekvämt utan 

problem. Radiatorer, ventilationstrummor och likande får inte inkräkta på det fria utrymmet. För den 

hörselskadade innebär det däremot problem med en öppen planlösning, en person med en 

hörselskada måste kunna stänga ute ljud t.ex. ljudet från diskmaskinen i köket. Därför ska det finnas 

möjlighet att sätta upp en vägg i efterhand, krav är att den avskilda delen har ett fönster mot det 

öppna och att den avskilda delen behåller sin funktion (BBR 3:22). Förvaringsutrymme är viktigt för 

både synskadade och rullstolsburna, en synskadad har lättare att hitta om förvaringsutrymmet inte 

är överfullt och en person i rullstol har svårt att nå in i och upp i djupa respektive höga skåp. Det 
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behövs finnas ett fritt utrymme intill skåpen så att en person i rullstol ska kunna komma åt. Samtliga 

handtag och dörrar i bostaden måste vara lätta att greppa, komma åt och öppna. Alla rum som finns 

på ett våningsplan som ska vara tillgängligt för en rullstolsburen ska också kunna användas av en 

person som sitter i rullstol, detta innebär att minst en dörr till varje rum måste kunna användas av 

personer i rullstol (BBR 3:221). För detta behövs en dörr av typ K9 inne i bostaden, till entrén och 

eventuell balkong används en K10 dörr. En K10 dörr ger ett fritt mått på ca 0,85 m när den är 

uppställd 90° och vid 180° blir det fria måttet ca 0,9 m, motsvarande mått för en dörr av typ K9 är ca 

0,78 m respektive 0,8 m. Personer i rullstol måste kunna nå dörrhandtaget, kunna vända och stänga 

dörren och rullstolen får inte bli något hinder när detta ska utföras. Därför bör dörren inte vid öppet 

läge stå rakt ut i rummet. 

 2.8.1 Hall 

I hallen måste det finnas plats att vända med en rullstol. Det bör också finnas plats att förvara en 

rullstol i närheten av lägenhetsdörren och byta från sin utomhusrullstol till sin rullstol för 

inomhusbruk sam kunna torka av och kunna ladda utomhusrullstolen. Hallen måste också rymma 

högskåp, kapphylla och en låg förvaringsmöbel. Kapphyllan måste kunna placeras så att den är nåbar 

för en person som sitter i rullstol. Minsta måttet för att man ska kunna ta sig igenom en hall är att 

det finns ett fritt mått mellan möbler och vägg på 1,1 m. Behöver man göra sväng för att komma 

igenom en dörr bör detta mått ökas till 1,3 m, det går att klara det med ett mått på 1,2 m men 

innebär att man inte har en obehindrad väg. 

2.8.2 Kök 

Köket bör redan från början vara så pass användarvänligt att det kan användas av äldre personer 

med lättare funktionshinder. Det måste vara lätt att ta sig fram och att kunna vända med en rullstol 

utan att behöva backa allt för långa sträckor. Köksinredning bör vara sammanhängande och utformat 

så att man behöver förflytta sig så korta sträckor som möjligt vid matlagning. För att enkelt kunna 

anpassa köksinredningen efter individuellt behov är det en fördel om bänkskåpen är försedd med en 

utbytbar sockel, detta göra det möjligt att justera höjden. Det måste finnas god belysning som inte är 

bländande över alla arbetsytor och det måste finnas över matplatsen. Diskbänken bör vara utrustad 

med en kran som kan manövreras med en hand, hantaget bör vara utbytbart så att man kan ändra 

längden efter behov. Själva kranen bör vara vridbar så att man kan fylla en kastrull med vatten utan 

att behöva hålla den över diskhon.   

 Mikrovågsung och diskmaskin bör kunna placeras i lämplig höjd och det bör finnas möjlighet att 

kunna byta ut spis mot spishäll och en inbyggnadsugn, detta för att en person som har 

rörelsesvårigheter ska ha möjlighet att använda en ugn. En inbyggnadsugn, kyl, frys och skåp bör 

placeras minst 0,2 m från hörn, det bör också finnas en avställningsyta vid ugn, kyl och frys. Mellan 

spisen och diskbänken måste det finnas en arbetsyta som inte bör vara mindre än 0,8 m. Utdragbara 

avställningsytor bör finnas för att minska avstånden mellan avställningsytorna och det ökar även 

utrymmet för beredning. Plattorna på spisen bör vara i en annan färg än hällen, helst mörka plattor 

mot en ljus häll. Är plattorna upphöjda från hällen är detta en fördel för den synskadade men det är 

en nackdel för den som har svaga händer. Reglagen bör kunna bytas ut så att man kan komplettera 

med en större text, annan form eller taktila markeringar. Kyl och frys måste vara lätta att öppna och 

det måste också vara lätt att komma åt det som finns i. Hantagen måste vara lätta att greppa, lådor 

och korgar måste glida lätt. Lågt sittande frysfack som öppnas neråt är svåra att se in i för personer i 
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rullstol. För att den rullstolburne ska kunna nå in i kylen och frysen bör det finnas knäfritt utrymme 

intill om inte alla lådor och hyllor är utdragbara. 

2.8.3 Sovrum 

Minst ett av sovrummen ska vara dimensionerat så att man kan komma åt en av sidorna av en 

dubbelsäng med en rullstol och även kunna passera vid kortsidan, helst ska det gå att komma åt båda 

sidor. Alla sovrum på första planet i en bostad ska vara tillgängliga för en person i rullstol, om vård 

skulle behövas ska det finnas möjlighet att göra sängen tillgänglig för en vårdare från båda. Enligt 

arbetarskyddsstyrelsen behövs det ett fritt utrymme på 0,8 m på båda sidor om sängen vid vård. Ett 

exempel på hur detta skulle kunna se ut är att det på ena sidan av sängen är ett fritt mått på 0,8 m 

och andra sidan 1,3 m och vid gaveln 1,0 m. När man är i sängen bör man kunna kolla på TV och 

kunna nå telefonen. 

2.8.4 Hygienrum 

Hygienrummet bör placeras så nära sovrummet som möjlig gärna med bara en dörr i mellan. Dörren 

in till badrummet bör vara minst av typ K9 och placeras ofta på väggen mitt i mot toalettstolen. 

Golvet bör ha en lutning på högst 1:50 mot golvbrunnen och måste vara av en typ som inte blir halt 

när det blir blött och det bör vara lätt att rengöra. Dusch och badkar bör placeras så långt från dörren 

som möjligt för att minska risken för att vatten ska komma ut i intilliggande rum. Även om det inte 

finns ett badkar i bostaden bör det finnas plats att sätta in ett med tanke på reumatiker som har 

behov av att kunna ta ett bad. Duschblandaren bör placeras på en höjd av 0,9 m och 0,7 m från hörn 

för lättaste möjliga användning för den som duschar och eventuell hjälpare. För att underlätta vid 

behov av ändringar bör blandare vara av en typ som gör det möjlig att montera spak av olika typer av 

material och längd. Väggarna bör vara förberedda på att flytta tvättstället i höjdled, kunna montera 

armstöd vi toalettstolen och stödhandtag vid dusch och badkar. I hygienrummet är det viktigt med 

bra allmänbelysning och det bör också finnas en extra bra belysning vid tvättstället. I ett badrum är 

det extra viktigt att det inte finns några vassa kanter eller utstickande hörn med tanke på risken att 

trilla. Rullstolen måste kunna placeras framför och vid minst en av sidorna om toalettstolen men 

helst båda eftersom alla personer inte kan förflytta sig åt båda hållen. En fördel för många är om det 

lätt går att installera ett självständigt duschhandtag som kan användas som bidédusch intill toaletten. 

Det bör finnas förvaringsutrymme i hygienrummet eller i anslutning till det. (1),(2),(4) 
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3. Femtiotals byggnader 
 

3.1 Fasad och tak 

Puts och tegel är de två vanligast förekommande fasadmaterialen för femtiotalshus men det 

förekommer även andra material som sten, skivmaterial och plåt. Typiska putsen för femtiotalet är 

spritputs som sedan målades i starka färger med kalkfärg eller kalkcementfärg. Runt fönster och 

dörrar målades det oftast en vit ram. Under putset var det en bärande vägg av antingen tegel eller 

lättbetong. En tegelfasad är antingen sammanmurad med en bärande stomme av murtegel eller så 

finns det en isolerande luftspalt mellan fasad- och murtegel. En tegelfasad avslutades oftabuppåt 

med en rad snedställda tegelstenar med ett utkragat krön inför övergången till taket. 

Vanligast var det med sadeltak som täcktes av tegelpannor under femtiotalet. Vanligen tvåkupiga 

pannor men även enkupiga förekom. Andra material förekom också som plåt, asbestcementskivor 

och papp. Taken gjordes både som varma o kalla tak. 

 

Kvarteret Gullhönan Hus 1, eget foto. 

3.2 Fönster 
Det användes många olika fönstertyper under femtiotalet såväl vanliga tvådelade fönster utan spröjs, 

perspektivfönster och fönster med olika former. Vanligast var det med de tvådelade fönstren utan 

spröjs.  Fönster med form av hexagon, pentagon och cirklar användes ofta till badrum och för att 

markera trapphus. Större fönster med dekorativ spröjs var vanligt förekommande i vardagsrummen 

som man ville ha in mycket ljus i. Fönstren i vardagsrummet hängde ofta ihop i ett större parti 

tillsammans med balkongdörren som även den bestod till största delen av glas. 
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3.3 Balkong 

Utanför vardagsrummet i en lägenhet från femtiotalet finner man i de flesta fall en mindre balkong 

med ett djup på ungefär 120 cm. Det förekommer även att man når balkongen från ett sovrum eller 

köket och i vissa falla finns det ingen balkong. Balkongen hade ofta ett räcke gjort av smide som ofta 

var klätt med sinuskorrigerad plåt med det förekom även att det var enbart smide. Själva plattan var i 

regel av armerad betong som fästes i stommen på byggnaden, betongen fungerade oftast även som 

ytskikt.  

3.4 Entré 

Portar med ekfaner med stora glaspartier är något man ofta ser på husen från femtiotalet. Mahogny 

användes även ibland för att klä porten. Entrén var viktig för husens utseende och man ser ofta att 

själva porten ser lite ut som ett konstverk med speciella mönster, dörrhandtag i olika former och inte 

sällan är glaset slipat eller graverat. Ibland sattes det upp två dörrhandtag i olika höjder för att gör 

det lätt för barn att kunna öppna porten. För att förstärka konstverkskänslan så fick portarna en ram 

som kunde bestå av tegel, natur sten, mosaik eller en målad ram. Ett skydd mot regn och snö 

placerades ofta ovanför porten. Detta kunde bestå av ett litet plåtbläck som stack ut någon 

decimeter eller ett skärmtak som stack ut en meter. Ibland var porten försänkt in i fasaden och på så 

sätt skyddad mot vädret. Längst ner på porten sattes antingen en sparksockel i rostfri plåt eller en 

räfflad karosseripanel för att skydda mot stötar. Vid entrén var det brukligt med belysning som 

placerades ovanför eller vid sidan av porten. 

3.5 Trapphus 

När man går igenom porten möts man av ett golv av antingen marmor eller cementmosaik och en 

trappa med trappsteg i samma material. Räcket är oftast av smide och är inte sällan ganska 

detaljerat. Ovanpå räcket fästs en handledare som kunde vara av trä eller i smide. Trapphusets 

väggar i femtiotalshusen var färgglada och ofta målade i två färger med en mörkare kulör närmast 

golvet och en ljusare ovan. Gränsen mellan dessa följde sedan handledaren upp länges hela 

trapphuset.  Trapphusen är väl upplysta av både dagsljus från porten och fönster och av 

glödlampsarmaturer, vanligen av glas, placerade i trappans tak eller väggar. 

3.6 Kök 
Köken i ett hus från femtiotalet är välplanerade både när det gäller matplats och arbetsytor med 

utdragbara skärbrädor och bakbord. Detta beror på att stora studier som gjordes i slutet på 

fyrtiotalet om arbetsmomenten i ett kök. Enligt dessa studier var det viktigt att det fanns en 

arbetsyta mellan diskho och spis. Standarden för köksinredningen på femtiotalet är i stort sätt lika 

bra som dagens och ibland till och med bättre. Standardmåtten för en köksinredning under tiden var 

60 cm djupa arbetsbänkar som hade en höjd på 85 – 90 cm. Ovanför bänkskåpen placerades 100 – 

110 cm höga väggskåp med sin underkant 140 cm över golvet och ett djup på 30 cm. Det var även 

vanligt med väggskåp med ett djup som ändrades längs med höjden och blev djupare ju högre upp 

man kom. Ibland placerades även en rad raka skåp ovan för dessa. Lådor och stommen till skåpen var 

av trä medans luckorna var gjorda av skivmaterial. Typsikt för denna tid var även att det fanns 

speciella hyllor avsedda för kryddor och små lådor i glas under skåpen som var avsedda för mjöl, 

socker och liknade. Väggen mellan bänk- och väggskåp kläddes med kakel för att det skulle vara 

enkelt att rengöra och på sätt hygieniskt. 
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Låg köket vägg i väg med badrummet delade de ofta avloppsstammar och vattenledningar. Annars 

placerades avloppsstammen i en annan vägg eller i ett hörn i badrummet. Det var först under 40 – 

och 50 – talet som man byggde lägenheter med egna badrum. Tidigare fanns det antingen en 

gemensam toalett i källaren eller ett utedass. Om man jämför badrummen från 50 – talet med des 

som byggs idag är de ganska små, ofta med mått på cirka 150 x 160 cm. Badrummen hade ofta ett 

badkar som kunde vara antingen inmurat eller fristående med toalettstolen och handfatet placerade 

mitt i mot varandra. Låg badrummet mot en yttervägg sattes det in fönster ofta ovanför badkaret. 

Runt badkaret kaklades väggarna och ibland kaklade man även den nedre halvan av resten av 

badrummet och målade den över halvan. På golvet lades klinker. I slutet av femtiotalet placerades 

ibland en tvättho och badkar i ett separat rum och toalett och handfat i ett annat. (3),(9) 
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4. Tillgänglighetsutredning 
 

4.1 Entré och trapphus  

Från trottoaren och fram till entrén ligger en gång av sten. Framför porten är det en nivåskillnad 

mellan gången och entrén på ca fem centimeter. Detta leder till svårigheter att ta sig in och även till 

att själv kunna öppna porten. Porten saknar automatisk dörröppnare. Runt porten finns det vit 

mosaik som framhäver porten bra. Utanför mosaiken går det ut väggar på båda sidor som bär upp ett 

tak som finns ovanför entrén. Både taket och dess bärande väggar är vita och hjälper till att framhäva 

entrén.  Portelefonen är svåråtkomlig för en person i rullstol och sitter intill porten. Det finns en skylt 

där det står vilka som bor i huset men denna är placerad precis intill porten i huvudhöjd och med 

liten text vilket gör den svårläst om man sitter i rullstol. På dagtid är det svårt att se den mörka 

portnumrering som sitter precis ovan för porten och skuggas dagtid av taket som gå ut över entrén. 

Vid porten finns det belysning men det finns ingen belysning längs med gången fram till porten. 

Trapphuset saknar hiss vilket gör det omöjligt för en rullstolsburen att på egen hand nå några av 

lägenheterna. 

 

Entré Gullhönan hus 1, eget foto. 

4.2 Lägenhetstyp nr 1 

Lägenhetstyp nummer ett är en tvåa. Det finns tre stycken av denna lägenhetstyp på varje plan med 

lite små variationer som vissa har badkar och andra dusch samt att de är spegelvända mot varandra 

men det är samma förutsättningar i alla tre.  

Hallen är tillräckligt stor för att man ska kunna vända med en rullstol direkt innanför ytterdörren. 

Bredden på ytterdörren är tillräcklig för att du ska kunna ta sig igenom med en normalstor rullstol. 

Även utanför ytterdörren finns det tillräcklig plats att vända. 
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Det finns inget utrymme för matplats i köket men ändå uppfylls inte 

de 1200 millimeter som behöv framför köksinredning för att en 

person i rullstol ska kunna arbeta i köket. Dörrarna som går till köket 

har inte ett tillräkligt passagemått för en person i rullstol. 

Vardagsrummet rymmer det som krävs men balkongen är inte 

tillgänglig för en person i rullstol då dörren ut till balkongen inte är 

tillräckligt bred. 

Dörren in till sovrummet är heller inte den tillräckligt bred. I övrig så 

är sovrummet stort och tillräckligt rymligt för att uppfylla behoven för 

en person i rullstol.  

I hygienrummet finns det inte plats att vända med rullstol inte heller 

finns det den plats bredvid toalettstolen som behövs för att en 

rullstolsbunden ska kunna använda den. Även dörren in till dusch/WC 

är för smal. Utrymmet utanför WC är smalt och trångt och ger inte 

tillräckligt med utrymme för man med rullstol ska bekvämt kunna ta 

sig in i hygienrummet. 

 

4.3 Lägenhetstyp nr 2 
Lägenhet nummer två är en trea som kan delas in i en etta och en tvåa med varsin toalett och varsin 

ingång. I lägenheterna som byggdes på 50-talet var det inte ovanligt att ett rum kunde delas av för 

uthyrning. 

Direkt innanför och direkt utanför båda 

ytterdörrarna finns det plats för att vända med 

rullstol. Båda ytterdörrarna är tillräckligt breda 

för att man ska kunna passera igenom med 

rullstol. I hall nummer ett finns en garderob med 

en för smal dörr för att kunna användas av en 

person i rullstol. Mellan de båda hallarna finns 

det även en dörr och denna är också för smal 

passage. 

I köket finns det utrymme för matplats och 

mellan köksinredningen är det tillräckligt brett för 

att kunna vända med en rullstol. Det finns två 

dörrar in i köket och båda har för smal passage. 

Vardagsrummet är stort och rymligt och rymmer 

det som krävs men även i denna lägenhet är 

balkongdörren för smal.  

Lägenhet typ 1 som den ser ut före 
ändring. 

Lägenhet typ 2 som den ser ut före ändring. 
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Båda sovrummen är tillräckligt stora för att rymma det som krävs men dörrarna in till båda 

sovrummen är för smala. Sovrum nummer två har dessutom en garderob som inte är tillgänglig för 

en rullstolsbunden på grund av den smala dörren. 

Det finns två hygienrum i lägenheten varav ett är försett med badkar, toalett och handfat och det 

andra endas toalett och handfat. Ingen av dessa toaletter är det möjligt för en rullstolsburen att 

kunna vända och inte heller har någon av dem en tillräckligt bred dörr. 

4.4 Lägenhetstyp nr 3 

Lägenhetstyp nummer tre är en etta utan separat kök. I stället för kök finns det en kokvrå i 

vardagsrummet. 

Det går att vända med rullstol både direkt innanför och direkt utanför ytterdörren och ytterdörren är 

tillräckligt bred för att man ska kunna passera igenom den med en rullstol. 

Hygienrummet är extremt trångt även för en person utan rullstol och är man i behov av rullstol så är 

den omöjlig att använda. Dörren in till hygienrummet är för smal för att kunna användas av en 

rullstolsburen. 

I den kombinerad vardagsrummet/sovrum/kokvrå finns det plats för matplats, en, säng, en soffa och 

tv men i kokvrån är det för trångt för att man med rullstol ska kunna manövrera. Det är dubbla dörrar 

ut till den lilla balkongen som finns vilket gör den åtkomlig med rullstol. 

   

 

 

                

  

  

Lägenhet typ 3 som den ser ut före ändring. 
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5. Åtgärder entré och trapphus 
 

5.1 Entré 

Gemensamt för entré vid samtliga åtgärdsförslag nedan är att porten kommer att förses med 

automatisk dörröppnare. Knapp till dörröppnare kommer att fästas en meter från porten tillsammans 

med på en höjd en meter. Här kommer även portelefon fästas och ovanför den placeras skylten med 

information om vilka som bor i huset. Den plattan som finns utanför porten kommer att byggas ut till 

1500 x 1500 millimeter. Detta innebär att även i åtgärds alternativ två kommer taket över entrén och 

dess väggar att behöva byggas ut. En ramp med lutningen 1:50 byggs för att ta upp höjdskillnaden 

mellan plattan och gången. Gången kommer till att förses med belysning för att täck upp det mörka 

området som blir mellan entré och trottoar.  

5.2 Alternativ 1  
För detta alternativ krävs det att man bygger ut trapphuset för att kunna installera en ny trappa då 

delar av den gamla trappan måste tas bort. Ytterväggen i trapphuset kommer att rivas och porten 

kommer till att flyttas till den nya utbyggnaden. Den nya trappan kommer att vara en prefabricerad 

spiraltrappa med bärande spindelpelare. Den prefabricerade trappan kommer från företaget 

Forssellstrappan.  En spiraltrappa med bärande spindelpelare tar jämfört med andra typer av 

trappkonstruktioner förhållande vis lite plats samtidigt som den blir rymlig. Trappan kommer att gå 

från markplanet upp till viloplanen som nu finns i den befintliga trappan vilket betyder att det 

trapplopp som nu finns o går från viloplanen och markplan upp till de nivåer där lägenheterna 

befinner sig kommer att vara kvar.  Viloplanet kommer till att behöva byggas ut för att kunna 

förankra den nya trappan. Förankring kommer att ske genom att hål fräses upp i viloplanet så att 

man kan fästa armering mellan gammal och ny konstruktion. 

Trappan och spindelpelaren är av finrollad gråbetong som kommer färdig för målnig. Trappstegen 

består av terrazzo och finns att välja i en rad olika utförande. Trappans radie är 1350 millimeter och 

tillåter bårtransport enligt tillverkaren. Själva trappstegen är 1200 millimeter breda. Stegdjupet 

kommer att variera tack var att det är en spiraltrappa men i yttre spåret kommer djupet vara ca 300 

millimeter. Terrazzon som kommer att ge en kontrast till golvet i entrén och viloplanen och ska även 

vara tydligt markerad i slutet och början av trappan. Detta för att underlätta för personer med 

nedsatt synförmåga. Räcket kommer att bestå av rundstång för att det ska vara så greppvänligt som 

möjligt och kommer att placeras på båda sidor om trappan. (5),(6) 

Där det trapplopp är nu som löper mellan lägenhetsplan och viloplanen kommer att tas bort och 

ersättas med en hiss. Hissen kommer inte att kunna tillgodose BBR:s mått för bårtransport med ett 

korgmått på 2100 x 1100. För att en hiss som uppfyller dessa krav ska kunna installeras krävs det att 

man bygger ett schakt och det kommer det inte att finna utrymme för med denna lösning.  
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Företaget Motala Hissar har specialiserat sig på att göra hissar som 

installeras i redan befintliga hus. Hissarna är väldigt effektiva 

utrymmesmässigt med ett fribärande schakt. Modellen som används 

heter Motala 6000 denna hiss har ett schakt som bara är 200 millimeter 

bredare och 150 millimeter djupare än korgmåtten. Hissen har remdrift 

som är integrerat mellan hisskorg och schakt som driver hissen med en 

hastighet på 0,6 meter/sekund . Detta ger en tyst och mjuk gång. (12.) 

Anledningen till att denna hiss inte finns i så stora mått som tillåter 

bårtransport är att deras lyftkapacitet är begränsad till 675 kg. På grund 

av denna begränsning ska hissen inte hellre vara gjord för mer än nio 

personer, där av finns den inte i så stora korgmått. 

Motala hissar själva påstår att Motala 6000 är den rymligaste hissen på 

marknaden förhållande till den platsen schaktet tar. Hissen ger också 

stora valmöjligheter både till utformning och material till både hisskorg 

och schakt. Man kan få olika typer av belysning, väggar och golv inne i 

korgen. Schaktet kan du få med alla sidor glasade eller klädda med plåt 

och du kan även välja att ha vissa sidor i plåt och andra i glas. Både glas 

och plåt finns i olika kulörer . Du kan även välja mellan sex olika 

dörrtyper.  

 Korgen kan fås i en rad olika mått. Lämpligt för denna lösning blir ett 

mått på 1950 x 900 millimeter. Här kan du få in en bår men det innebär 

att ryggstödet måste fällas upp en bit för att få plats samtidigt finns de 

plats för ambulans personalen att stå bredvid. Med detta mått innebär 

de att schaktets mått kommer att bli 2100 x 1100 millimeter. Hålet som ska tas måste ha ett mått på 

ytterligare 30 millimeter alltså 2130 x 1130 millimeter. När det ena trapploppet tas bort så kommer 

dessa mått att var uppfyllda alltså det kommer inte behöva tas något av det andra trapploppet. 

Hissen kan ställas direkt på golvet på nedersta planet om man använder en liten ramp för att för att 

ta sig upp de 100 millimeter som behövs. Alternativt att man gör en grop på 100 millimeter för att få 

hissen i samma plan som golvet. Vilket är bättre då man slippa rampen. Schakttoppen behöver var 

minst 2500 millimeter.(11) 

Installationstiden är uppskattad till tio till fjorton dagar efter det att hålet för hissen är taget och 

kostanden kommer till att ligga runt 500 000 sek. (10) 

Fördelen med denna lösning är att den kommer att var utrymmeseffektiv och kunna tillgodose de 

flesta behoven. Inga ingrepp i själva lägenheterna behöver göras för att man ska kunna installera den 

nya trappan eller hissen. Hyresgästerna kommer även till att kunna bo kvar under ombyggnaden. 

Hissen kommer inte att uppfylla BBR:s krav på bårtransport men det kommer till att gå att få in en 

bår om man kan fälla upp ryggstödet en bit. (8) Skulle det inte gå att lösa bårtransporten med hiss 

som finns det trappor som är gjorda för att klara av detta. Ändringar i bärande väggar behövs och 

denna bärande vägg kommer till att behöva avväxlas. Byggnadens yttre kommer till att ändras vilket 

får ses som en nackdel även om det säkert finns många som tycker att det är ett lyft för byggnaden.  

 

Ny entré med en hiss och 
utanpåliggande trappa. 
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5.3 Alternativ 2 

Båda trapporna kommer att behållas men för att 

installera en hiss så behöver man göra dem smalare. 

Idag är trapphusets bredd på 2550 millimeter, av dessa 

kommer 1060 millimeter behöva tas för att kunna sätta 

in den nya hissen. Detta gör att trapporna kommer 

endast ha en bredd på 745 millimeter var. Detta 

kommer till att göra att det blir väldigt trångt om man 

ska möts i trapploppet så det bästa är nog i så fall att 

man får vänta på viloplanen. En ambulansbår är 500 

millimeter bred och kommer alltså till att kunna bäras i 

trappan även om det blir trångt. Planen mellan 

trapporna kommer inte till att ändras mycket så det 

kommer fortfarande till att finnas utrymme för att 

svänga med en bår.  

Även för denna lösning kommer en Motala 6000 hiss (se 

lösning 1) att användas men i andra dimensioner än i 

lösning 1. Här kommer hissen till att bli smalare men 

samtidigt kommer den att vara något längre. Korgen 

kommer att ha mått som är 2010 x 800 millimeter och 

schaktets mått blir då 2160 x 1000 millimeter. 

Anledningen till att de blir en smalare hiss för denna 

lösning är att den kommer till att placeras mitt i 

trapphuset och man vill att det som ska bli kvar av 

trapporna ska bli så brett som möjligt. Samtidigt får inte 

hissen bli för smal för då kommer den inte till att vara till 

någon användning för någon med rullstol. Smalare än 

800 millimeter går det inte att ha en hiss om den ska 

kunna gå att användas av en rullstolsburen. Hissen är 

inte tillräckligt stor för att transportera en eldriven 

rullstol för utomhus användning.  

 En bår går även in i denna hiss men även om hissen är djupare än vad båren är lång så är det inte 

med mycket. Här kan det nog också vara nödvändigt att fälla upp ryggen en bit. Det största 

problemet för bårtransport med denna hiss är att ambulanspersonalen ska få plats. Att hissen är så 

smal kommer till att medföra att båren kommer att få stå något diagonalt och även då kommer 

troligen bara en av personalen få plats i hissen med båren. 

Byggnadens utseende kommer inte att förändras utifrån sett och inga ingrepp kommer att behöva 

göras i bärande väggar. Inte heller några ingrepp på själva lägenheterna kommer att behöva göras. 

Hissen kommer inte att ligga vägg i vägg med någon av lägenheterna, detta kommer att bidra till 

minskad störning från hissen. Nackdelarna med denna lösning är att både trappa och hiss kommer 

att bli smala och det är inte troligt att det kommer att vara möjligt att bo kvar i huset medans 

trapphuset byggs om.   

Trapporna behålls men görs smalare för att göra 
plats för hiss. 
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5.4 Alternativ 3 

I detta alternativ används en hiss som uppfyller BBR:s krav på 

bårtransport. Den hiss som jag kollat på kommer från Kone och heter 

Mono Space. Denna hiss är utrymmeseffektiv för att vara en linhiss 

samtidigt som den kan ta laster upp till 1000 kg. Största skillnaden 

mot Motala 6000 hissen är att denna hiss kräver ett riktigt schakt som 

måste byggas innan personalen från Kone kan komma och installera 

själva hissen. Hela hissen och schaktet kommer att ligga utanför den 

befintliga byggnaden. På grund av att första våningen ligger en 

halvtrappa upp och i den inre änden av entrén måste en gång byggas 

från hissen och till detta plan. Denna gång kommer till att ta en del av 

utrymmet av den befintliga trappan. Båda trapporna kommer att 

behöva göras smalare och den trappan som går mellan lägenhetsplan 

och viloplan kommer att behöva flyttas bort mot den andra trappan. 

Även en del av de viloplan som finns kommer till att behövas tas bort. 

Detta kommer att ge utrymme för att göra gången som kommer gå 

från hissen och till lägenhetsplanet. Tack vare att första planet bara är 

en halvtrappa upp och att man behöver göra en gång i denna höjd för 

att kunna komma åt lägenheterna kommer hissen att behöva ha 

genomgång. I stället kan man utnyttja utrymmet under gången åt t.ex. 

förvaring av utomhusrullstol.  

För en hiss som uppfyller BBR kravet på bårtransport behövs ett 

schakt med ett mått på 1600 x 2500 millimeter. Detta är för en hiss 

som har en sidoöppnande dörr, hade man velat ha en centrumöppnad 

dörr hade det krävs mer plats. Mono Space kräver ett schakt med ett 

djup på 1100 millimeter och en fri höjd på 3500 millimeter. Hissen har 

en hastighet på 1,0 m/s.  

Mono Space är en miljövänlig hiss som drivs av ett system som heter 

EcoDisc som bara drar hälften av den energi som en växlad tvåhasighets hiss gör och hela 70 % 

mindre än en hydraulisk hiss. Systemet utnyttjar den energi som finns i hissen när den åker ner med 

tung last. EcoDisc innehåller heller inte någon olja. För att spara ytterligare i energiförbrukningen har 

den vanliga halogenbelysningen ersatts med energisnål LED belysning och moderna lysrör. 

Interiöralternativen är många, du kan välja mellan en rad olika färger, mönster, golvmaterial och 

belysningar. Golvet kan fås i vinyl, gummi, kompositsten och laminat. Manöverpanelen kan fås i olika 

färger, mönster och material både glansiga och matta. Knapparna är belysta och när man trycker på 

dem så fås ett svar med ljus- och ljudsignal. Även våningsplanen indikeras med både ljud- och 

ljussignal.  Knapparna på manöverpanelen kan fås med blindskrift. Hissen kan förses med handledare 

och en fällbar sits. (7) 

Här läggs en hiss utanför den 
befintliga byggnade. Entrén byggs 
ut och trapporna görs smalre. 
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Mono Space kan installeras snabbt, uppskattat för ett trevåningshus är två och en halv till tre veckor. 

I denna tid ingår inte byggandet av schaktet. Kostnaden för själva hissinstallationen kommer att ligga 

runt 650 000 sek. (13) 

Fördelen är att du får en stor och rymlig hiss som uppfyller BBR:s krav för bårtransport samt en stor 

och rymlig entré där det kommer finnas plats för förvaring. Nackdelarna med denna lösning jämfört 

med den ovan är att det kommer att krävas mycket mer arbete, den tar mer plats samtidigt som det 

blir dyrare. Trapporna kommer att bli smalare och byggnadens utseende kommer till att ändras. 

6. Åtgärder i lägenheter 

6.1 Lägenheter 

Det som är gemensamt för samtliga lägenheter är att dörrarna inne i lägenheterna är för smala för 

att en person i rullstol ska kunna passera igenom dem. Samtliga dörrar inne i lägenheterna har ett 

passagemått under 700 millimeter. Dessa dörrar byts ut mot dörrar som har ett passagemått på 

minst 760 millimeter förutom dörrarna till hygienrummen och balkonger. Dörrarna till 

hygienrummen och balkonger ska ha en fri passage på minst 800 millimeter. 

Hygienrummen är ett problem i samtliga lägenheter. Det är endast i lägenhet typ ett som saknar 

badkar som det finns en tillräckligt stor yta för att man ska kunna vända med rullstol. Även om det 

finns plats att vända med en rullstol finns inte den plats bredvid toalettstolen som behövs för att en 

person i rullstol ska kunna använda den. Det är inte möjligt i någon av lägenheterna att kunna lösa 

det så att det både går att vända i hygienrummet med rullstol samtidigt som det ska finnas yta 

bredvid toaletten för att den ska kunna användas av en rullstolsburen. 

6.2 Lägenhet typ nr 1 
I köket måste köksinredningen ändras om för att kunna tillgodose de ytor 

som behövs för att personer med rullstol ska kunna använda köket. Kyl 

och frys flyttas, skafferiet och städskåpet som var bredvid kylen tas bort. 

Städskåpet kan flyttas till en av gardroberna i hallen eller sättas in i 

sovrummet. För att kompensera för det borttagna skafferiet sätts det in 

nya bänkskåp längs med ytterväggen i köket. Detta kommer att ge en 

sammanhängande köksinredning. Framför köksinredningen blir det nu en 

stor fri golvyta. Dörrarna in till köket tas bort för att göra det lättare att ta 

sig in och ut från köket. Hela den vägg som är mot hallen och 

hygienrummet tas bort för att hygienrummet måste byggas ut. Detta 

kommer också leda till ökad tillgänglighet i köket. 

Den icke bärande väggen ut mot hallen och köket kommer till att flyttas 

ut 300 millimeter för att öka ytan i hygienrummet. I de lägenheter av typ 

ett som har badkar kommer dessa bytas ut mot en dusch. Toalettstolen 

får behålla sin plats och även duschen i de lägenheter som har dusch. 

Handfaten kommer till att behöva flyttas. Dörren kommer att byttas ut 

mot en bredare som kommer att ha en fri passage på 800 millimeter. 

Lägenhet typ 1 
tillgänglighetsanpassad. 
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Även dörren till balkongen byts ut mot en som ger fri passage på 800 millimeter. Denna dörr kommer 

att öppnas åt andra hållet än vad den gör nu för att göra det möjligt för en som är rullstolsburen att 

komma ut på balkongen. Fönstret som är bredvid balkongdörren måste bytas ut mot ett mindre för 

att få plats med den nya dörren. Balkongen i sig är tillräckligt bred för att kunna vända med rullstol 

och det finns även plats för att sätta ett mindre bord i det hörn som är på motsatt sida mot dörren. 

 

6.3 Lägenhet typ nr 2 

För att göra det möjligt att ta sig mellan de två hallar som nu finns måste dörren emellan dem tas 

bort och det hål som blir måste göras minst 60 millimeter bredare. När denna breddning sker så 

kommer detta medföra att en av de väggar som är till garderoben som ligger intill öppningen måste 

flyttas. Dörren till denna garderob måste även bytas ut mot en bredare. 

Väggen mellan kök och hallen tas bort. Dörren in till vardagsrummet tas bort vilket ger en öppning på 

800 millimeter.  

Till sovrum ett behöver dörren bytas ut till en bredare. I sovrum två sitter det redan tillräckligt dörr 

men detta sovrum har i stället en garderob som har en dörr som måste bytas. 

I det ena hygienrummet finns det ett badkar. Detta kommer att bytas ut mot dusch. De två väggar 

som gränsar till vardagsrummet kommer att flyttas. Dörren kommer även att behöva bytas. 

Hygienrum nummer två innehåller bara WC och handfat. Här finns det ingen möjlighet att bygga ut 

för att göra det tillgängligt för rullstolsburna. Men enligt BBR räcker det med att ett hygienrum är 

tillgängligt för personer med rullstol. 

För vardagsrum och balkong utförs samma ingrepp som för lägenhetstyp ett. 

 

Lägenhet typ 2 tillgänglighetsanpassad. 
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6.4 Lägenhet typ nr 3 

Hygienrummet är omöjligt att göra tillgängligt för rullstolsburna där det ligger nu. Det går inte att 

bygga ut det för då kommer hallen att bli för trång. Hygienrummet behöver alltså flyttas. Det görs ett 

nytt längre in i lägenheten till höger efter det att hallen tar slut i det rum som nu är vardagsrum. Här 

görs ett hygienrum som är 1700 x 1900 millimeter med wc, handfat och dusch. 

Kokvrån byggs om så att köksinredningen blir L – formad 

och diskbänken flyttas bredvid kylen. Den gamla diskhon 

ersätts av en ny större diskho med två fack. Väggen som 

gränsade av en sovalkov intill spisen kortas av till 600 

millimeter. Detta för att ge plats framför 

köksinredningen samtidigt som den fortfarande ger en 

gräns mellan spis och allrum. Som matplats kommer ett 

fällbart bord att fästas vid väggen där det tidigare var 

dusch. 

Garderoben som var intill sovalkoven tas bort och ersätts 

med en stor garderob där det tidigare låg wc och 

handfat. Där det tidigare har varit sovalkov finns det nu 

plats för en mindre soffa och en tv-bänk. 

Plats för säng kommer finnas mellan det nya 

hygienrummet och ytterväggen. Mellan sängen och 

ytterväggen finns det plats för hjälpare.  

  

 

  

Lägenhet typ 3 tillgänglighetsanpassad.  
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7. Slutsats 

Tillgängligheten i lägenheter, trapphus och entré har utretts. Det har visat sig att det finns 

brister i samtliga utredda delar. Den största bristen är helt klart att det fattas hiss vilket gör 

det omöjligt för en person som sitter i rullstol att ta sig till lägenheterna och väldigt 

svårtillgänglig för personer som har andra typer rörelsehinder. Dessutom hittar man brister 

på tillgänglighet i hygienrum och passagen genom inre dörrarna i samtliga lägenheter. 

Utifrån utredningen har tre möjliga lösningar tagits fram för att göra det möjligt att installera 

hiss i byggnaden. Genom att överväga de för- och nackdelar som finns med de olika 

lösningarna har jag kommit fram till att det är den lösning som jag kallat alternativ ett som är 

den som tillgodoser tillgängligheten på bäst sätt. Denna lösning ger en relativt rymlig hiss 

och även om den inte uppfyller BBR:s krav för bårtransport så är det möjligt att transportera 

en bår i hissen. Att det inte går att vända med rullstol innebär inte något större problem i de 

flesta fall eftersom hissen är genomgående och entré och lägenhetsplan ligger i olika ändar 

av hissen. Skulle hissen inte kunna användas av någon anledning så finns det en trappa som 

medger bårtransport. En annan fördel är att under ombyggnaden kan de boende bo kvar i 

sina lägenheter eftersom den del av den gamla trappan som ska avlägsnas för att göra plats 

för hissen inte behöver tas bort förrän den nya trappan har installerats.    

Man får väga för och nackdelarna mot varandra. En nackdel med denna lösning jämfört med 

alternativ två är att byggnadens yttre utseende kommer att förändras samt att man måste 

bygga ut entrén. Samtidigt ses säkert denna förändring som ett lyft för byggnaden av många. 

Det är dock inte möjligt att få så här god tillgänglighet utan att bygga ut entrén såvida man 

inte börjar flytta de inre bärande väggarna i trapphuset. Att flytta på bärande väggar är mer 

komplicerat och det blir dyrt om det ens är möjligt. Dessutom kommer det att påverka 

lägenhetsytorna. Av dessa anledningar uteslöts sådana åtgärder. 

Vid entrén och gången mellan entrén och trottoaren finns det små lösningar som gör stor 

skillnad så som att sätta upp mer belysning, göra plattan framför porten större så att man 

kan vända med en rullstol framför porten och bygga en ramp för att ta upp höjdskillnaden. 

Använder man sig av lösning ett för att installera hiss måste ändå entré byggas ut och då kan 

dessa åtgärder göras utan några större extrakostnader. 

Med åtgärdsförslagen som tagits fram har tillgängligheten förbättrats för den som har 

rörelsehinder. Stora delar av bostadsytan uppfyller nybyggnadskrav men det finns delar där 

problem kvarstår. T.ex. lägenhetstyp tre där det trots de ändringar som gjorts fortfarande är 

trångt i kokvrån och brist på arbetsyta. I denna lägenhet måste även hela hygienrummet 

flyttas för att göra det tillgängligt vilket innebär stora kostnader. I detta fall rör det sig om en 

etta per våningsplan alltså tre stycken totalt och här får nog denna kostnad ses som oskälig. 
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