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Förord 
 

Detta är resultatet av ett fördjupande examensarbete under 10 veckor som innefattar  

15 hp inom Byggnadsingenjör programmet inriktning arkitektur och miljö vid Högskolan i 

Gävle. 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till handledaren Dorith Carlberg som ställt upp och varit 

närvarande vid behov, och kontaktpersonen från Gavlegårdarna Charina Rosén som har hjälpt 

oss bland annat med material. Vi tackar även Sören Norman från Gävle kommun som tog sin 

tid och var närvarande under en inventering. 

Vi vill tacka hyresgästerna som har gjort det möjligt för oss att inventera i dessa längenheter. 

 

 

 

 

 

Gävle, juni 2014 
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Sammanfattning 

Människan anses alltid vara utgångspunkten vid olika byggnationer. Människans behov och 

intresse skall vara i centrum vid projektering. Hänsyn skall tas till verksamhet och den 

omgivande miljön för att byggnader skall vara tillgängliga och användbara. 

Tillgänglighet och användbarhetskrav för byggnader infördes 1977 av Boverket och har 

utvecklats sedan dess. Kraven utvecklas fortfarande för att uppnå bostäder som är tillgängliga 

och användbara framförallt för personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder. 

Kraven har skärpts särskilt gällande projektering av nybyggnation samt ändring av byggnader.  

 

Gavlegårdarna har under 2012 byggt nya bostadslägenheter med hög tillgänglighet.  

Lägenheterna på Gävle Strand i Etapp 2 ligger i området mot havet och erbjuder nya 

möjligheter för modernt boende. 

 

Föreliggande fallstudie fokuserar på tillgänglighet gällande tre grupper med 

funktionsnedsättningar: nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel, i samband 

med det nya bostadsområdet på Gävle Strand.  

 

Fallstudien undersöktes tre utvalda lägenheter med varierande boarea. Syftet med fallstudien 

är att bedöma lägenheternas tillgänglighet och användbarhet genom en inventering med hjälp 

av rullstolsvandring samt gångtur med ögonbindel och käpp. 

 

Inför bedömning av lägenheternas standard togs en inventeringslista fram för respektive 

lägenheter. Inventeringslistan baseraras på föreskrifter, lagar och rekommendationer från 

Boverkets byggregler och Svensk Standard.  

 

Fallstudien resulterade i en beskrivning över lägenheternas bristande delar och delar med 

Normalnivå och Hög nivå på tillgänglighet. Utrymmen och detaljer som anses ha Hög nivå på 

tillgängligheten är kontrastmarkeringar utvändigt bland annat i entréer och trappor. Invändigt 

är lägenheterna välplanerade, tillgängliga och användbara. Det finns rymliga ytor där en 

rullstolsburen kan förflytta sig utan hinder.  

 

Slutsatsen visade att samtliga bostadslägenheter uppfyller Normalnivå som är minimikrav på 

tillgänglighet och användbarhet. Trots helhetsbedömningen av lägenheternas välplanerade 

utformning, fann studien brister i form av trånga badrum och höga trösklar till balkongdörrar. 

Fallstudien presenterade förbättringar samt åtgärder som bör utföras vid eventuella brister, för 

att åstadkomma en hög tillgänglighet.  

 

 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, Bebyggelse, Tillgänglighetskrav, Säkerhet vid användning 
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Abstract  

Human beings are always considered to be the starting point for various construction projects; 

their needs and interests should always be the center of each successful design. At the same 

time, considerations should be given to activities and surrounding environment to ensure that 

buildings can be both accessible and usable.  

The accessibility and usability requirements for constructions were introduced in 1977 by the 

National Housing Board and have evolved since then. The requirements are still developing to 

achieve homes that are accessible and useable, especially for people with disabilities. They 

have also been tightened in particular concerning the design of new construction and 

alteration of buildings. 

 

Gavlegårdarna have, in 2012, built new residential apartments with high accessibility 

standards. The apartments in Gävle Strand, Stage 2 are located in an area next to the sea and 

offer new opportunities for a modern way of living. Considering the new residential area of 

Gävle Strand, this case study focuses on the accessibility standards concerning three 

categories of disabilities: limited mobility, limited vision and limited hearing. The case study 

examines three selected apartments with different living area. The purpose of the case study is 

to assess the accessibility and usability of the apartments. This is done through an inventory 

using a wheelchair, taking a walking tour while blindfolded and using a cane. Before the 

assessment of the apartments' requirements, an inventory list of respective apartments was 

prepared. The list is based on regulations, laws and recommendations from Building 

Regulations and Swedish Standard. 

 

The results of the case study categorize the apartments in two levels: normal- and high level 

accessibility. Spaces and details that are considered to have high accessibility have externally 

contrast markings including the entrances and stairways. Inside, the apartments are well 

planned for enhanced usability and there are spacious areas where a wheelchair can move 

without any difficulty. 

 

The conclusion shows that all apartments meet the requirements at normal level which is the 

minimum level of accessibility and usability. Despite the general assessment of the 

apartments’ well-planned design, the study finds flaws in the form of a cramped bathrooms 

and high thresholds to the balcony doors. Finally, in order to achieve high availability the case 

study presents improvements and measures that need to be changed to the presented 

deficiencies. 

 

 

 

Keywords: Disabilities, Buildings, Accessibility requirements, Safety in use 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Kunskapen om funktionsnedsättning och funktionshinder har haft en stor utveckling. Synen 

på personer med funktionsnedsättning har varit annorlunda, de har uppfattats som ett straff 

från gud eller misstag från föräldrar. På grund av den begränsade livsstilen och miljön har 

dessa människor haft en svår uppväxt. Barn med funktionsnedsättning har separerats från 

föräldrar i tidig ålder för att placeras i särskilda hem med hård disciplin. Första allmänna 

bestämmelsen för tillgänglighet i skälig omfattning i allmänna lokaler kom 1966. Denna 

bestämmelse utvecklades 1977 där både allmänna lokaler och bostäder skulle utformas 

tillgängliga och användbara för alla människor oavsett funktionshinder (Nordiska Museet, 

2014).  

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning är 

utgångspunkt för svensk funktionshinderspolitik, (Förenta nationerna, FN, 1993).  Målet är ett 

välplanerat samhälle där kvinnor, män, pojkar och flickor är jämlika och delaktiga lika 

mycket under alla omständigheter.  Det finns en stor variation av funktionsnedsättningar 

bland människor i samhället. Beroende på olika förutsättningar hos befolkningen skall 

samhället, miljön och framförallt boenden anpassas genom en kontinuerlig förbättring för att 

samhället skall vara användbart och tillgängligt (Svensson, 2012). 

Utformandet av miljöer, byggnader och olika verksamheter påverkar det sociala livet och 

människans välbefinnande (Svensson, 2012). Ett trevligt och fint distrikt eller en byggnad har 

stor inverkan på den inre självkänslan och personens identitet, även möjligheten att vara 

delaktig oavsett funktionshinder (Lynch, 1960). Människor som sitter i rullstol skall 

självständigt kunna använda olika miljöer utan att be om hjälp eller behandlas annorlunda 

genom att exempelvis använda en särskilt ingång (Svensson, 2012).  

1.1.1 Lagtexter 

Tillgänglighetsfrågorna har länge varit ett grundläggande krav i den byggda miljö som 

regleras i olika lagstiftningar.  Plan- och bygglagen, PBL, Boverkets byggregler, BBR19 och 

20 samt Svensk byggstandard, SS9142 21:2006 är lagtexter med utformningskrav avseende 

tillgänglighet och användbarhet. I dessa lagtexter finns bestämmelser gällande nybyggnad, 

ändring och underhåll för olika byggnader. 

PBL har kompletterats så att inte bara nybyggnationer skall vara tillgängliga utan även hinder 

i befintliga byggnader skall avlägsnas (Grönvall, 2004). Lagar och regler från BBR kap 3 om 

tillgänglighet och kap 8 skall beaktas och tolkas av aktörer såsom byggansvarig, byggherre 

eller byggfirma. De skall ta fram lösningar vid både nybyggnad och ombyggnad.   

Tillgänglighetsfrågorna skall förenas med planerings- och byggprocessen för ett hållbart 

samhälle, som uppnås genom ett samspel mellan människan, aktiviteten och omgivningen 

(Ottawa & Ontario, 1997). Detaljplan, byggnadsprogram, översiktsplan, projektering och 

byggande skall genomföras med avseende på tillgänglighet och användbarhet för att undvika 

framtida ändringar som leder till högre kostnader.  
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Människans olika förutsättningar skall vara utgångspunkt för byggnation av framtida 

lägenheter. Förutsättningen måste vara att människor med funktionsnedsättningar skall kunna 

använda den byggda miljön i så stor utsträckning som möjligt (Rothman, 2010).   

Målet med tillgänglighet är att alla människor oavsett funktionsnedsättning eller ålder skall 

kunna vara aktiva och delaktiga. Omgivningen skall inte skapa svårigheter som kan orsaka 

begräsningar i rörelsefrihet för personer med funktionsnedsättning. En tillgänglig och 

användbar bostad kan ha inverkan på tillvaron hos personer med nedsatt funktion (Kielhonfer, 

2008). Vid upphandling skall tillgänglighets- och användbarhetsaspekter planeras utifrån 

boende. Viktiga detaljer såsom inredning och utrustning för de tänkta boenden skall planeras. 

Exempelvis bör dörr utan upphöjd tröskel eller tillgänglig hisspanel specificeras vid 

upphandling (Svensson, 2012, s. 22). 

PBL har kompletterats så att inte endast nybyggnationer skall vara tillgängliga. Grönvall 

presenterade 2004, att även hinder i befintliga byggnader skall avlägsnas. Lagar och regler 

från BBR kap 3 och kap 8 skall beaktas och tolkas för att sedan ta fram lösningar som skall 

uppfylla de olika kraven. Det finns dock inte konkreta riktlinjer som är självklara vilket leder 

till olika tolkningar hos olika kommuner (Svensson, 2011). 

 

 Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, kapitel 8 § 1,4,7 och 9 samt Plan- och 

byggförordningen(2011:338), PBF, kapitel 3 § 4,18 och 23, presenterar kraven på 

tillgänglighet och användbarhet för person med funktionsnedsättning.  Lagar och krav 

tillämpas i Boverkets byggregler, BBR, kapitel 3 och 8.  

1.1.2 Tillgänglighet 

Den demokratiska rätten innebär att människan skall kunna vara delaktig i samhället utan 

något hinder oavsett funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitiken har som mål att utforma 

samhället tillgängligt och användbart. Tillgänglighetsfrågor har stor betydelse för Boverkets 

utformning av lagar och rekommendationer, de finns på i Boverkets webbsida, 2014. 

Föreskrifterna i BBR vägs in tillsammans med erfarenhetsbaserad kunskap och utformas till 

en gemensam bestämmelse för det tänka projektet. De moment som har stor påverkan på 

tillgängligheten är bland annat estetiska detaljer, kunskap och ekonomiska resurser samt olika 

intressegrupper.  

Handisam är en myndighet som stödjer kommuner och landsting genom att informera om 

arbetet med tillgänglighet. Myndigheten kontrollerar att funktionshinderspolitiken beaktas av 

regeringen (Handisam, 2014).  

Bostadslägenheterna i Gävle Strand, Etapp 2 i Gävle, byggdes 2012. Bostäderna i området 

skall ha en hög standard avseende tillgänglighet och användbarhet enligt projektledare Ulf 

Gavlefors (Gavlegårdarna, 2012). Under detta arbete skall en närmare titt på 

tillgänglighetslösningar i bostadslägenheterna på Gävle Strands göras. 
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1.1.3 Riktlinjer 

Riktlinjer skapar en förståelse för det som måste utföras utan att något detaljerat krav anges. 

Riktlinjer är beständiga och behöver varken uppdateras eller ändras ofta. (Tillgängliga och 

användbara miljöer, 2010)   

1.1.4 Standarden 

Standard talar om hur samhället skall utformas för att uppnå en användbar och tillgänglig 

miljö för alla. Till skillnad från riktlinjer skall standarden uppdateras ofta med hänsyn till 

såväl samhällets utveckling som tekniska utvecklingen. (Tillgängliga och användbara miljöer, 

2010)   

1.1.5 Funktionsnedsättning 

Enligt Handisam, 2014 har människor med funktionsnedsättning en långvarig permanent 

fysisk eller psykisk nedsättning och i vissa fall en kombination av båda. Funktionsnedsatta 

personer har inte samma förutsättningar som människor utan funktionsnedsättning att klara av 

de vardagliga sysslorna i sitt hem eller i naturen. Funktionsnedsättningen kan begränsa 

delaktigheten i det sociala livet, dock behöver inte nedsättningen ha en negativ påverkan på 

den personens välbefinnande (Bent, Jones, Molloy, Chamberlain & Tennant, 2001). Miljön 

och hemmet måste anpassas även utifrån deras behov för att de skall kunna leva självständigt.  

1.1.6 Nedsatt hörsel och dövhet 

Nedsatt hörsel påverkar människans uppfattning av ljud i olika lokaler och miljöer. 

Människor med nedsatt hörsel har problem i bullriga miljöer och har svårt att urskilja ljud. 

Människor med hörselnedsättning blir lätt störda av ljud bland annat från stegljud, skramlande 

stolar samt ljud från ventilation. Många med nedsatt hörsel använder hörapparater vilka kan 

förvärra ljuden. För dessa personer är synen viktig för att uppfatta och kommunicera. Vissa 

personer läser på läpparna för att förstå den de talar med, därför är ljussättningen viktigt. 

Personer som läser läppar har svårt att kommunicera då den de talar med är i motljus, vid 

svaga belysningar, vid bländning eller skuggning från ett starkt ljus (Svensson, 2012). 

I vissa fall har människan en hörselskada som gör att de inte hör alls. Dessa personer behöver 

väldigt tydligt se personer de talar med. Enligt undersökning av levnadsförhållanden av 

Statistiska Centralbyrå, SCB som gjordes 2010 har 18 procent av Sveriges befolkning från 

åldrarna 16 och uppåt någon form av hörselskada. En undersökning från 2008 visade att 400 

000 personer hade hörapparat enligt Hörselskadades Riskförbund (HRF, 2009).  Ca 8 000 -

10 000  personer är döva från födelsen (SDF, 2012).  
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1.1.7 Nedsatt syn 

Människor med nedsatt syn har en synskada som begränsar synens funktion. Gruppen 

innefattar människor som är synsvaga, har ledsyn, begränsat synfält, nedsatt synskärpa eller 

tappat synförmågan helt. Skadorna medför att människor blir mycket känsliga för olika ljus 

och kan bli bländade vid små kontraster. Synproblemen varierar, det behövs olika åtgärder för 

att kunna ta in rätt information. Personer som helt saknar synförmågan använder sig av andra 

sinnen såsom lukt, hörsel, känsel eller memorering och logiskt tänkande. De har även olika 

förutsättningar vilka avgör hur de kan och har möjlighet att förflytta sig. Många känner golv 

och markbeläggning genom klackljud eller kan förflytta sig med hjälp av strukturkontraster. 

Ibland kan även känselförmågan vara nedsatt på grund av exempelvis diabetes (Svensson, 

2012). 

Personer som inte kan se använder sig av vit käpp eller ledhund som hjälpmedel för att kunna 

ta sig fram. Käppen känner av nivåskillnad eller hinder i vägen. Inomhus riktas käppen 

diagonalt och utomhus låter man käppen glida längs vägkanten eller ett ledstråk. Då man 

känner sig säker låter man käppen pendla. I Sverige har 100 000 personer mellan 16 och 84 år 

nedsatt syn och kan inte läsa en vanlig text med glasögon, 1500 personer kan inte se och 

använder sig av punktskrift enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2005). 

1.1.8 Nedsatt rörelseförmåga 

Personer med nedsatt rörelseförmåga stäcker sig över olika åldrar. Rörelseförmåga kan 

variera alltifrån rullstolbunden till en förlamning i armen. Gruppen har problem med rörelsen 

och har oftast svårt att klara sig själva. Nedsatt rörelseförmåga kan bero på balansrubbning, 

smärta eller nedsatt uthållighet på grund av olika sjukdomar. En lång sträcka exempelvis i en 

trappa kan vara en stor utmaning då trötthet kan innebära att personen snubblar (Svensson, 

2012). 

Personer som har nedsatt rörelseförmåga eller har ett funktionshinder sitter ofta i rullstol, de 

kan antingen vara rullstolsburna eller rullstolsbundna. En rullstolsburen kan klara sig själv på 

egen hand, medan en rullstolsbunden inte kan klara sig själv, redovisar Ringberg, 2006 i sitt 

examensarbete. Rullstolen i sig kan hindra rullstolsburna att delta i det vardagliga livet i 

inomhus- och utomhusmiljön (Chaves, Boninger, Cooper, Fitzgerald, Gray & Cooper, 2004). 

Vägens beskaffenhet har också stor betydelse för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Trösklar, höga trottoarkanter, halt, ojämnt samt lutande underlag kan orsaka problem.  Många 

människor använder rullstol eller käpp som hjälpmedel. Konsekvensen blir att människor blir 

enhänta därför att de hela tiden måste använda ena handen för att hålla sig vid sitt 

gånghjälpmedel. Dålig balans och begränsad rörlighet innebär att många inte kan backa med 

sin rullstol, till exempel vid en ingång eller i en hiss. Rullstolsbundna kan ha svårt att sträcka 

eller vrida på sig på grund av stelhet, smärta eller nedsatt kraft. Breda och stora utrymmen 

med ett jämnt och rakt underlag är att rekommendera för att undvika överraskning med 

trösklar eller skarpa kanter. I en vetenskaplig artikel skrivs det att ett lämpligt hjälpmedel för 

rullstolsbundna är en elektrisk rullstol för att utöka delaktigheten som bidrar till ett socialt liv 

(Brandt, Iwarsson & Ståhle, 2004). Det är viktigt med vilplanen mellan trappor och ramp, 
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vilplanen skall vara tillräckligt breda och rymliga. Cirka 460 000 personer i Sverige mellan 

16-84 åldern har ett rörelsehinder.  

De kan alltså varken promenera eller springa en kortare sträcka. De kan också ha 

svårigheter med att stiga av och på en buss. Drygt 300 000 personer med rörelsehinder har 

svårt att förflytta sig på egen hand. Det finns även en grupp som har svårt med att greppa 

och/eller bära (SCB, 2005).  

Denna bakgrund är en utgångpunkt för den föreliggande fallstudien om tillgänglighet och 

användbarhet i tre bostadslägenheter på Gävle Strand, Etapp2.  
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1.2 Syfte och mål 

Målet med fallstudien är att väcka intresse för en ökad tillgänglighet vid projektering av 

bostäder för personer med funktionsnedsättning. Den ska även påvisa vikten av 

handikappspolitiken för framtida projektering av byggnader.   

Gävle kommun har tagit hänsyn till Handisam för en tillgänglig och användbar stad. Vid en 

nybyggnation på Gävle Strand Etapp 2 har kommunen byggt bostadslägenheter med strävan 

på en utökad tillgänglighet som även påpekades under en intervju med C. Rosén från 

Gavlegårdarna. Detta förekommer även i en broschyr från Gavlegårdarna (GävleStrand 

Sjåaregatan& Wilhelmina Skoghs gata, 2012). Gävle kommun har medvetet ansträngt sig för 

att uppnå en hög standard i bostadslägenheterna.  

Syftet med fallstudien är att studera, tolka BBR 19 och 20 samt Svensk Standard SS 91 42 21: 

2006 för en jämförelse med kommunens tolkning. Fallstudien skall genom inventering på 

plats undersöka tre av Gavlegårdarnas lägenheter vad gäller deras faktiska nivå på 

tillgänglighet och användbarhet i ute- och innemiljö enligt gällande krav i BBR.  
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1.3 Frågeställning 

Frågor som skall besvaras i denna fallstudie är: 

 Vilken tillgänglighetsstandard har nybyggnationen på Gävle Strand Etapp 2? 

 Hur har BBR:s krav tolkats/följts vid projektering av nybyggnationen i jämförelse med 

studiens tolkning och hur kan tillgängligheten förebyggas?  

 Vilka delar är tillgängliga eller otillgängliga i bostadslägenheterna, Etapp 2 på Gävle 

Strand? 

 Kan tillgängligheten i bostadslägenheterna på Gävle Strand Etapp 2 förbättras? 

1.4 Avgränsning 

Fallstudien har begränsats med hänsyn till begränsad tid för dess genomförande. Studien har 

också begränsats till personer med nedsatt syn och hörsel samt rörelseförmåga. Brandskydd 

och utrymningsvägar beaktas inte i denna fallstudie. 

 

 Studien utförs i bostadslägenheterna på Gävle Strand Etapp 2 i Gävle.  

 Undersökningen begränsas till utvalda lägenheter i ute- och innemiljö. 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig till fastighetsägare för byggande i framtiden. Funktionshinderpolitiken 

syftar på att funktionshindrade har samma rättigheter och skyldigheter som övriga 

medborgare.  
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2. Bakgrund till tillgänglighetskrav  

Studien inleddes med en litteraturstudie av BBR 19 och 20, Svensk Standard SS 91 42 

21:2006 samt BYGG IKAPP. Studerade föreskrifter, lagar och regler samt rekommendationer 

för utökad tillgänglighet redovisas i följande avsnitt vilket är en grund för utformandet av 

inventeringslista. I Sverige har kraven på tillgängligheten blivit hårdare och tydligare, vilket 

leder till nödvändiga ombyggnationer i äldre byggnader och bättre projektering avseende 

tillgänglighet vid nybyggnationer.   

2.1 Boverkets byggregler, BBR 19 och 20 

Boverkets byggregler, BBR innehåller en författningssamling
1 

som ska följas vid 

nybyggnation, ombyggnation och ändringar av byggnad. Föreskrifterna är bindande till BBR 

till skillnad från allmänna råd som är rekommendationer om hur dessa föreskrifter skall 

tillämpas (Boverket, 2014)  

Det som ingår i litteraturstudien är BFS 2011:26 - BBR 19 samt BFS 2013:14 - BBR 20 som 

är föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd. 

 

Kapitel 3 i BBR innefattar föreskrifter om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och 

driftutrymmen. Dessa allmänna råd gäller också för tillgänglighet och användbarhet för 

personer med nedsatt rörelse – eller orienteringsförmåga samt utformning av bostad för att 

uppfylla tillgänglighetskrav (BBR 19, kap 3) 

 

Kapitel 8 i BBR innefattar föreskrifter om säkerhet vid användning, samt råd vid utformning 

av byggnader för att minimera olycksrisker (BBR 19, kap 8) 

 

Rullstol: dimensionerande mått för en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusbruk är  

1,30 m. Ett lämpligt dimensionerat vändningsmått för utomhusrullstol är 1,50 m (BBR, kap 

3:112). Storleken på manuell eller liten eldriven rullstol är 700 x 1200 mm för Normalnivå 

på tillgängligheten i bostäder. (figur1). För att uppnå Hög nivå anges mått till eldriven rullstol 

för begränsad utomhusanvändning till 700 x 1300 mm i bostäder.(figur 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 
Författningssamling är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter (Boverkets, 2014).

 

Figur 1 Rullstolsmått enligt BBR. (Granberg, 2014) 
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Gångvägar, angörings- och parkeringsplatser  

I följande avsnitt presenteras föreskrifter som kommer att gälla i kommande omdömen. 

Normalnivå omfattar gångvägar som är lätta att följa, avskilda från möblerade ytor samt 

utformade utan nivåskillnader. Vid nivåskillnader skall dessa utjämnas med ramp.  

Gångvägarna skall användas som sammanhängande taktila och visuella ledstråk. 

”Minst en tillgänglig och användbar gångväg skall finnas mellan tillgängliga entréer till 

byggnader” (BBR, kap3:122, s92) 

Kontraster och markeringar är ett hjälpmedel för personer med nedsatt synförmåga. Kontrast 

mot omgivningen bör markeras med avvikande material, färg eller struktur. Synskadade skall 

kunna särskilja, exempelvis plattor som är kännbara på en slät yta (BBR 19, kap 3:122 ). 

Enligt allmänna råd i BBR kap 3:122, skall gångvägar ha fri bredd mellan 1,0 till 1,5 m samt 

ha vändzoner med högst 10 m mellanrum. Naturliga ledytor som gränskanter, murar, staket 

och kanter kan kompletteras med konstgjorda ledytor till ett sammanhängande ledstråk.  

Tillgängligheten ökas med anordning av sittplats med ryggstöd och armstöd i anslutning till 

gångvägarna och entréer för personer med nedsatt rörelseförmåga (BBR 19, kap 3). 

Angöringsplats och parkeringsplats för rörelsehindrade skall finnas inom 25 meters 

gångavstånd från tillgängliga och användbara entréer till bostadshus. Markbeläggning skall 

vara fast, jämn och halkfri (BBR, kap 3:1 221). 

 

Ramper skall vara användbara för att personer med nedsatt rörelseförmåga skall kunna ta sig 

fram till entréer. Allmänna råd i BBR 19, kap 3 rekommenderar att ramper bör ha ett 2 m långt 

vilplan, en höjdskillnad på högst 0,5 m mellan vilplanen samt en fri cirkelyta med diameter på 

minst 1,3 m och vara fri från hinder. För att undvika vältrisk skall lutningen på rampen vara 

högst 1:12 (BBR, kap 3:1 222).  

Belysningen får inte vara bländande vid gångvägar, angöringsplatser och entréer (BBR 3:1 

424). (figur 2). 

  Figur 2 Lämplig placering av belysning. ( Sjobo, 2012) 
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Trappor i bostadslägenheter skall vara kontrastmarkerade för att personer med nedsatt syn 

skall kunna uppfatta nivåskillnader i trapplanen. Kontrastmarkeringen skall vara i avvikande 

färg från övriga trapplan (BBR, kap 3:1 423).  

Skyltningar skall vara tillgängliga och användbara genom att placeras på lämplig höjd, vara 

lättlästa och även kompletteras med punktskrift. Talande information bör finnas för personer 

med nedsatt syn och hörsel samt personer som sitter i rullstol skall ha tillgänglighet och 

användbarhet (BBR, kap 3:1 425).  

Hissar i bostäder skall kunna underlätta framkomligheten för både rullstolsburna samt 

personer med rörelsesvårigheter. En tillgänglig och användbar hiss skall utformas där minst 

en rullstol och en medhjälpare får plats. Hisskorgen skall informera när hissen stannar för 

avstigning och påstigning samt skall vara utan nivåskillnad.   

En hisskorg skall ha god belysning inte blända, och vara utrustad med nödbelysning  

(BFS 2012:11). Kontrastmarkerade anropsknappar bör vara tillgängliga och användbara för 

synskadade personer.  Föreskrifter och allmänna råd skall följas i föreliggande bedömningar i 

byggnaderna.  

Samtliga dörrar i byggnaderna, bland annat i entré, hiss och till bostadskomplement skall ha 

ett fritt passagemått på minst 0,80 m vid uppställd dörr på 90°. Exempel på en tillgänglig dörr 

till entrén. (figur 3).  

 

  

  

 

Ledstänger fungerar som orienteringshjälpmedel för synskadade som underlättar 

framkomligheten. Ledstängerna skall sträcka sig 30 cm över översta och nedersta 

stegframkanten samt i början och slutet av ramper med minst 30 cm (BBR, kap 8:2 322).  

Figur 3 Placering av dörröppnare. (Källa: BBR kapitel 3). 
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En tillgänglig dörr skall vara utrustad med automatiska dörröppnare om dessa har en 

dörrstängare eller är tunga. Det är viktigt att markera utrymmen där dörren slås upp för att 

undvika olycksrisk (BBR, kap 3:143). Dörröppnare skall placeras med centrum 0,80 m från 

golvet och 0,70 -1,0 m från hörn eller dörrbladets framkant.( figur 4).  

Figur 4 Placering av manöverdon för dörröppnare.  
(BBR 3:143) 
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2.2 Svensk Standard SS 91 42 21, SIS utgåva 5 

Svensk Standard förmedlar kunskap och säkrar en god nivå inom bostadsplaneringen. 

Bostaden skall vara ändamålsenligt utformad, utrustad samt tillgänglig och användbar för 

personer med nedsatta funktionsnedsättningar (Svensk Standard SS 91 42 21, 2006). 

Rekommendationer som studeras från Svensk Standard är detaljer som har en avgörande roll 

för kommande bedömningar av lägenheter.  

Normer som anges av BBR kan kompletteras och tillämpas med högre standard, baserad på 

förbättring av tillgängligheten och användbarheten i bostäder, genom att använda Svensk 

Standard- rekommendationer. Kapitlet i SS 91 42 21: 2006 Bygg utformnings - bostäder – 

invändiga mått är en del av rekommendationerna från Svensk Standard som är ett underlag 

inför projektering av bostadslägenheterna. Det innehåller även inredning och 

möbleringsalternativ samt betjäningsareor. Små nivåskillnader kan skapa svårigheter särskilt 

för personer med nedsatt syn eller rullstol när de skall ta sig fram. 

Trösklar skall vara låga, och skall helst undvikas om det är möjligt inomhus för att öka 

tillgängligheten. Om en tröskel är nödvändig i utrymmen som hygienrum, är en mjuk 

gummitröskel ett alternativ som underlättar överkörbarheten för rullstolsburna 

(SIS, SS91 42 21:2006).  

Rullstolar behöver större svängutrymme till skillnad från gående personer. På planlösningar 

ritas en cirkel som illustrerar ett vändningsmått som en rullstolsburen behöver. I ett tidigt 

skede av projekteringen kan det underlätta för aktörer att planera övriga utrymmen i bostäder 

för ökad tillgänglighet.(figur 5). Innerdörrar av typ slagdörr skall ha fritt passagemått på 0,80 

m för en ökad tillgänglighet.  

Övriga rekommendationer gällande exempelvis möblering och inredning finns på  

Svensk Standard, SIS 91 42 21:2006. 

  Figur 5 Rullstols - vändningsmått.(Sjobo, 2012) 
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2.3 BYGG IKAPP  

Bygg ikapp är en handbok utförd av Svensk byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet, skriven av 

arkitekten SAR
2
/MSA

3
 Elisabet Svensson med erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. Boken 

innehåller en mängd information som gäller tillgänglighetslagar och regler som är fördjupad 

kunskap. Boken är en handbok som innehåller olika lösningar som uppfyller kraven som ställs 

av myndigheter.  

Under litteraturstudien har boken används för att förtydliga bilden av hinder som personer 

med funktionsnedsättningar träffar på samt få förståelse av samtliga regler och föreskrifter 

från BBR.  

Tillgängligheten och användbarheten i lägenheter skall gynna alla som har en 

funktionsnedsättning. Ett gott passageutrymme och kontrastmarkeringar skall ordnas för 

personer med nedsatt rörelseförmåga och syn. Det skall finnas möjligheten att stänga av 

utrymmen vid störande ljud som kan vara ett problem för personer med nedsatt hörsel.   

Dörrar bör ha färgkontrast mot omgivningen för att synskadade skall kunna upptäcka och 

undvika skador. Dörrklocka skall ha bra reglerbar volym för att inte upplevas störande för 

dem med hörselskada.  

Färgsättningar skall finnas mellan vägg och golv samt vägg och dörr. Färgkontraster skall 

vara harmoniska och inte starka för att inte orsaka bländning. Detta kommer att tas hänsyn till 

vid utvändiga och invändiga bedömningar. 

Mark- och golvbeläggning bör vara i samma kulör. Starka kulörer bör undvikas då de kan 

uppfattas som nivåskillnader. Interiört bör kulör i hall vara i kontrast med kök och 

vardagsrum avseende tillgänglighet för personer med synskada, vilket underlättar 

uppfattningen om var de befinner sig i bostaden. Detta skall beaktas vid inventeringen i 

utsedda lägenheter. 

Ljud kan upplevas störande för personer med nedsatt hörsel. Dessa personer kan ha 

svårigheter att bedöma ljudnivåer. Exempelvis kan de ha svårigheter att uppfatta tal i rum 

med lång efterklangstid (Svensson, 2012, s.239), därför bör extra åtgärden vidtas i form av 

möblering eller placering av innerväggar vid öppen planlösning för att avskilja olika rum.  

Hissar skall monteras med en visuell och akustisk information, vilket underlättar 

uppfattningen för synskadade om vilken våningsplan hissen stannar på (Svensson, 2012, 

s.129). Vid bedömningar av hissar skall dessa bedömas för utökad tillgänglighet för personer 

med synskada.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 
SAR betyder Svenska Arkitekters Riskförbund. (http://www.arkitekt.se/s20287)

 
3
 
MSA betyder medlem i Sveriges Arkitekter.( http://www.arkitekt.se/s48168)

 

http://www.arkitekt.se/s48168
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Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappan och sträcka sig 30 cm från trappans början 

och slut för stöd.  Ledstänger bör även fortsätta förbi vilplanen för ökad tillgänglighet. 

Ledstängerna skall vara kontrastmarkerade mot bakgrunden. Utformning av 

ändavslutningarna skall vara avrundade så att kläder inte fastnar. 

 

Broschyr har även använts vid litteraturstudien som innehåller exempel på lösningar för en 

tillgänglig bostad samt riktlinjer från myndigheter, Tillgänglighet i bostäder: 

Exempelritningar och riktiglinje.(2010). 
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3. Metod och genomförande  

Kapitlet tar upp olika metoder som har använts för att utföra studien samt beskriver 

genomförandet av arbetsgången. Metoden innebär litteraturstudie, intervju och inventering på 

plats. 

3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har varit ett underlag för den föreliggande studien. Tidigare studier och 

arbeten om tillgänglighet i bostadslägenheter har studerats. Vetenskapliga artiklar har sökts 

och studerats från tre olika databaser: Science Direct, E-nav(SIS standarder) och Taylor & 

Francis Online. Databaser är en samling för bland annat vetenskapliga artiklar, 

forskningsresultat och analys för olika ämnesområden.  

 

3.2 Intervju 
I studien har även kontakt tagits med tillgänglighetsansvarig på Gavlegårdarna C. Rosén via 

mail och telefon (personlig kommunikation, 11 mars 2014). Objekt och frågeställning inför 

den föreliggande fallstudien diskuterades. Utsedda bostadslägenheter valdes av 

Gavlegårdarna. På grund av tidsbegränsning föll valet på endast tre lägenheter. Under arbetets 

gång har en kontinuerlig kontakt hållits med C. Rosén.   

För att få en tydligare bild av hur synskadade personer stöter på hinder i sin vardag bestämdes 

ett möte med tillgänglighetssamordnaren S. Norman från Gävle kommun, som själv har en 

synskada.  Möte med personer med funktionsnedsättningar är en vetenskaplig metod som 

ligger till grund för bättre förståelse gällande tillgänglighet i byggnader (Kumar & Imrie, 

1998).  

S. Norman är erfaren inom arbete med tillgänglighetsfrågor i Gävle kommun. Under intervjun 

med S. Norman (personlig kommunikation, 03 april 2014) diskuterades olika frågor gällande 

tillgänglighet för personer med nedsatt syn i ute- och inomhusmiljö. Norman hade även 

möjlighet att närvara vid ett inventeringstillfälle av lägenhet 2 (2014-04-09). Inför 

bedömningen av objektet påpekade Norman både brister och fördelar.  

3.3 Ritningsunderlag 
Inför inventeringen studerades ritningar över de valda lägenheterna i skala 1:100, vilka 

tillhandahållits av Gavlegårdarna. Detta för att få en överblick av lägenheternas uppdelning 

och samtliga mått på planlösningen. Inventeringen på plats gav en tydligare bild av 

lägenheternas detaljer. Ritningarna är inte alltid pålitliga. Besök i lägenheter är nödvändiga 

för att göra en korrekt bedömning av lägenheternas detaljer och utformning. Förekommande 

förbättringsförslag i planlösningen har utförts i ritningsprogrammet Revit Architecture 2013 

(http://www.autodesk.se). 
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3.4 Inventering  
Undersökningen gjordes utifrån en specifik inventeringslista utformad för att för de valda 

lägenheterna. Listan grundar sig på föreskrifter från BBR19 och 20, Svensk byggstandard  

SS 91 42 21:2006, uppslagsboken Bygg Ikapp och Arkitektens handbok. 

Färdiga inventeringsmallar som finns på nätet har beaktats bland annat från Gavlegårdarna, 

Göteborgs Stad, Fastighetskontoret (u.å.) dock ansågs dessa inte vara tillräckligt detaljerade 

vilket resulterade i utformning av egna inventeringslistor.  

En inventering på plats är viktig för att få en inblick i det vardagliga livet hos personer med 

funktionsnedsättning. Metoden anses vara lämplig vid undersökning av lägenheter avseende 

tillgänglighet och användbarhet som även påpekas i en vetenskaplig artikel (Linda, Moore & 

LMSW- AP, 2004).  

Utformade inventeringslistor är indelade i olika kategorier som berör lägenheternas 

gångvägar, entréer och korridorer/trapphus med mera. Varje rum och del i lägenheten har 

separerats och tilldelas en bedömning utifrån tillgänglighet för personer med nedsatt syn, 

nedsatt hörsel och nedsatt rörelseförmåga. Bedömningen resulterar i Normalnivå, Hög nivå 

och Förbättring, se Bilaga 4 - Inventeringslista - Mall  

Normalnivå: är ett grundläggande mått i bostäder för att uppfylla kraven för tillgänglighet 

och användbarhet, Normalnivån är ett minimikrav på byggregler. En manuell eller eldriven 

rullstol skall kunna förflytta sig i lägenheter utan hinder. I en lägenhet skall minst ett sovrum, 

badrum och kök vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 

Hög nivå: är mått på en utökad tillgänglighet som förbättrar användbarheten för stora grupper 

med funktionsnedsättning. Byggmyndigheter kräver inte Hög nivå vid olika byggnationer. 

Hög nivå i fallstudien omfattar en högre standard än BBR 19 och 20 minimikrav, samt Svensk 

Standard SS 91 42 21:2006  rekommendationer vid utökad tillgänglighet.  

Förbättring: denna nivå delas upp i två delar, Åtgärdsförslag- och Förbättringsförslag som 

redovisas i ett eget kapitel i detta examensarbete.  

– Åtgärdsförslag: det som anses vara nödvändig att åtgärda för att åstadkomma en 

Normalnivå på tillgänglighet i bostadslägenheter enligt BBR och Svensk Standard. 

– Förbättringsförslag: är förslag som föreliggande fallstudien föreslår utifrån resultaten för 

en utökad tillgänglighet i bostadslägenheterna.  

Inventeringslistan har använts vid inventeringstillfällen på plats. Under tre tillfällen besöktes 

lägenheterna där varje del undersöktes och studerades separat. Vid första tillfället besöktes 

lägenhet 3 med 5 RoK (2014-04-07). Vid andra tillfället besöktes Lägenhet 1 med 1 RoK 

(2014-04-08) och vid tredje tillfället besöktes lägenhet 2 med 3RoK (2014-04-09) med 

S. Norman’s närvaro. Vid besöket undersöktes lägenheterna på egen hand med hjälp av 

rullstol, käpp och ögonbindel samt mätinstrument såsom måttstock, måttband och 

lasermätare. Lägenheterna betygsattes i den framtagna inventeringslistan genom att summera 

bedömningsnivåer under den gemensamma rubriken för respektive delar. Exempelvis 
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handikapparkering med två bedömningar på Normalnivå och två på Hög nivå resulterar i en 

gemensam nivå på Normalnivå se Bilaga 1- Inventeringslista Lägenhet 1. 

  

4. Gavlegårdarnas lägenheter på Gävle Strand, Etapp 2 

Gavlegårdarna planerade i juli 2012 att bygga 53 bostadslägenheter i två fyravåningshus på 

Gävle Strand, som ligger mitt emellan havet och staden. (figur 6). Området har fin utsikt mot 

havet och erbjuder moderna bostäder. Lägenheterna erbjuder hyresgästerna en bekväm bostad 

med stadskaraktär i närheten av vattnet på Sjåaregatan och Wilhelmina Skoghs gata. 

Distrikten ligger nära till resecentrum med tåg- och bussförbindelser, aktivitetsplatser och 

vårdcentral. Bostädslägenheterna är projekterade med utökad tillgänglighet och hög kvalitet 

enligt Ulf Gavlefors, projektchef för Gavlegårdarna, GävleStrand Sjåaregatan& Wilhelmina 

Skoghs gata, 2012). 

 

 

 

Lindbäcks Bygg AB från Piteå var totalentreprenör för projektet och företaget planerade allt 

ifrån projektering, konstruktion och utförande av bygget. Husen är byggda med prefabricerad 

stomme. Lägenheterna stod färdiga i maj och under juni 2013 invigdes lägenheterna av 

hyresgästerna. Figur 7 visar en översikt över antal lägenheter som har projekterats i Etapp 2.  

 Figur 7 Antal lägenheter samt ytan i Etapp 2.  
(Gavlegårdarna, 2013) 

Figur 6 Bild över Gävle Strand.(Gavlegårdarna, 2013) 
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Alla tre byggnader har två ingångar/entréer som leder till lägenheterna. Undersökningen har 

begränsats till den ingång mot innergården som är närmast till handikapparkering och ramp 

samt entré med tillgänglig hiss och trappa. Inventeringen riktar sig mot utrymmen i 

lägenheterna som bör vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Dessa skall 

klara vardagen utan hinder. Personer som använder rullstol kan behöva mer än en 

standardrullstol 0,70- 0,80 m, större rullstol och även större utrymme än vad Svensk Standard 

SS 91 42 21 anger som Normalnivå. Rummen i lägenheter som bör ha stort utrymme är bland 

annat badrum, entré, passager och köket som är de viktigaste delarna i lägenheten som 

redovisas (Svensson, 2012). 

 

Lägenheterna som skall inventeras i denna fallstudie ligger i Gävle Strand Etapp 2 som visas 

med grön markering i figur8. 

  

Figur 8 Översiktsplan över Etapp 2. (Gävle kommun, planarkivet, 2014) 
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4.1 - Lägenhet 1 (1203-001-02-0002)  

Lägenheten innehåller 1 rum och kök med arean på 49,9 m
2
. (figur 9) på Sjåaregatan 21, 

våning 2. Inventeringen innefattar utemiljön och innemiljö i samtliga lägenheter. Utemiljö 

omfattar handikapparkering, gångvägar, entréer och innemiljön omfattar bland annat delar i 

lägenheterna såsom dörrar, hall, kök, badrum samt sovrum. 

 

 

 

  

Information i entréingång och trapphus t.ex. kodpanel och informationsskärm är tillgängliga 

och väl strukturerade för personer med nedsatt hörsel, dock mindre tillgängliga för personer i 

rullstol och nedsatt syn. 

Byggnaden har entréingång med hiss och trappor till respektive våning. Förråden är indelade i 

olika celler som tillhör respektive lägenhet och är placerade i korridoren mellan lägenheterna 

på varje våning. 

Lägenheten har öppen planlösning mellan vardagsrum och sovrum, badrum med duschbås, 

tvättmaskin, torktumlare samt balkong. Lägenheten har utsikt mot en sida, vilket är gården. 

Det finns fönster i vardagsrum och kök. Dagsljus når alla delar i lägenheten dock i en 

begränsad omfattning i badrum som planlösningen visar (figur9). 

 

Figur 9 1 RoK, 49,9 m
2
, Sjåaregatan 21. 

 (Gavlegårdarna, 2013) 
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4.2 - Lägenhet 2 (1203-002-02-0011) 

Lägenheten består av 3 rum och kök med arean 63,5 m
2
 på våning 2 och ligger på Wilhelmina 

Skoghs gata 14. Lägenheten finns i ett nybyggt bostadsområde som har planerats 2012.  

Området är inte färdigbyggt, vilket kan ge en förvirrande känsla på grund av bristande 

information på vägar och gator. Wilhelmina Skoghs gata finns inte utsatt i området. 

Lägenheten har en stor obebyggd markyta framför sig som skall bebyggas inom kort.  

Lägenheten består av två sovrum, öppen planlösning mellan vardagsrum och kök, badrum 

med duschbås, tvättmaskin och torktumlare samt en balkong på framsidan. (figur 10).  

Det är en hörnvåning med fönster i alla rum bortsett från badrum. Därmed blir lägenheten 

ganska ljus och öppen då dagsljuset når de flesta delarna. 

Havutsikten är en fördel, dock är det osäkert om den kommer att finnas kvar med hänsyn till 

den framtida bebyggelsen 

 

 

  
Figur 10 3 RoK 63,5 m

2
, Wilhelemina Skogås gatan.  

(Gavlegårdarna, 2013) 
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4.3 - Lägenhet 3 (1303-001-01-0012)  

Lägenheten består av 5 rum och kök med arean 102,5 m
2
 på våning 2, Sjåaregatan 19. 

Byggnaden har entréingång på baksidan med anslutande handikapparkering och lekplats. 

Lägenheten har 4 sovrum, kök, hall, 2 badrum och vardagsrum samt en stor balkong som är 

ansluten till vardagsrum och sovrum. Lägenheten har fönster i alla rum, vilket ger ett dagligt 

ljusinsläpp in till i alla rum.(figur 11). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Figur 11 5 RoK, 1025 m
2
, Sjåaregatan 14. 

 (Gavlegårdarna, 2013) 
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5. Resultat av inventering   

Kapitlet presenterar slutliga resultaten av inventering som har genomförts i lägenheterna.  

Resultaten av studien visar en Normal nivå avseende tillgänglighet och användbarhet i 

lägenheterna och utemiljön. Mindre detaljer som inte klarar av Normalnivå eller har en Hög 

nivå specificeras i respektive delar av lägenheterna och utemiljön i följande kapitel. 

Måtten som anges vid inventeringen är i m = meter och cm = centimeter. Lägenheterna 

bedöms till Normal, Hög eller Förbättring. Delar som inte är tillräckliga skall åtgärdas för att 

uppnå Normalnivå samt förbättras för att uppnå Hög nivå. Normal bedömning innebär att 

lägenheter klarar av BBR och Svensk Standard och därmed är tillgängliga och användbara. 

Lägenheter som bedöms ha Högnivå har mått som överskrider BBR:s minimikrav, vilket 

innebär bland annat en bättre utformning enligt Hög nivå från Svensk Standard  

SS 91 42 21:2006.  

Inventering har genomförts för de avsedda lägenheterna vid olika tillfällen. Första tillfället 

utgjorde BBR och Svensk Standard grund för analysering och bedömning av objektens 

tillgänglighet och användbarhet. Efter inventeringen har åtgärdsförslag tagits fram för en 

utökad tillgänglighet i lägenheterna. Åtgärderna har preciserats för respektive objekt som 

presenteras nedan. 

5.1 Utemiljö 

Inventering av utemiljön har genomförts vid ett särskilt tillfälle (2014-04-20). Nedan studeras 

olika delar som berör de valda lägenheterna.  

 

5.1.1 Parkering 

Samtliga lägenheter har egen tillgänglig och användbar handikapparkering inom ett avstånd 

på 25 m vilket är normalt. Parkeringarna har en bredd på 5 m som är ett minimikrav för två 

rullstolsburna personer som kan utnyttja parkeringen från båda sidor om bilen. Detta medger 

en ökad tillgänglighet för rullstolsburna personer (figur 12).  

  

Figur 12 Parkeringsplats för en bil med ramp för en samt två 
rollstolsburna. (Svensson, 2012, s.321) 
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5.1.2 Gångvägar 

Beläggningar i gångvägar och korridorer är fasta och jämna lämpliga passageutrymme. Vid 

inventeringen av gångvägar visades brister i området. Gångvägarna är svåra att följa för en 

person utan synförmåga eller nedsatt syn, eftersom det inte finns några taktila eller visuella 

ledstråk från handikapparkeringen till entrén. Naturliga ledstråk finns, dock leder dessa till 

gemensamma gångvägar. 

För övrigt är gångvägarna tillgängliga för rullstolsburna samt för personer med nedsatt hörsel. 

Markbeläggningen är jämn och fast utan någon nivåskillnad vilket underlättar för tillexempel 

rullstolsburna personer (BBR19, 3:122). Generellt anses gångvägarna vara normala, men bör 

förbättras, förslag redovisas i kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförslag. 

5.1.3 Utvändiga ramper och trappor 

Ramper i entrén är tillgängliga, praktiska och är utrustade med vilplan och jämn 

markbeläggning. Vilket även fungerar som kontrast mot resterande beläggningar i entrén. 

Markbeläggningen på rampen är vita stenar som sträcker sig längs hela vilplanen och rampen. 

Beläggningen övergår sedan till asfalt och detta medför en kontrast mellan ramp och 

resterande markbeläggning som följer rekommendationer från (BBR, kap 3).  

Dock finns denna kontrast bara på ena endan av rampen. Det kan vara otryggt för den 

rullstolsburna att inte vara säker på var rampen börjar och slutar (figur 13). 

 

 Figur 13 Utvändig ramp. (Eget foto) 
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Entréingången till lägenhet 2 har en dörröppnare placerats i linje med rampens sluttning, 

vilket medför risk för den rullstolsburna då denne måste trycka på dörröppnaren samt hålla sig 

kvar på den lutande rampen (figur 14). 

 

 

I entrén till lägenhet 1, har ledstänger placerats på båda sidorna då rampen är ca 4 m lång, 

vilket följer BBR allmänna råd, kap 8. 

 

Entré till lägenhet 2 och 3 har liknande utformning och längd på rampen. Där finns det 

ledstänger med en lämplig höjd på 0.90 m med hänsyn till föreskrifter från (BBR kap 8:2 ). 

Ledstång finns på en sida av varje rampen, vilket är en godkänd lösning avseende rampens 

lutning och längd, enligt BBR19 kap 8 ”Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång” 

s.246.  

I samtliga entréer finns trappor med mindre än tre steg som är väl kontrasterade och behagliga 

att gå i. Räcken finns på båda sidor om trappan, dock sträcker det inte sig 30 cm efter trappans 

sista steg som BBR, kap 8:2 allmänna råd rekommenderar. 

Utformning samt placering av rampen och trappor anses vara Normalnivå med hänsyn till 

dess tillgänglighet och användbarhet. Eventuella förbättringsförslag redovisas i kapitel 6, 

Åtgärdsförslag och förbättringsförslag.  

 

5.1.4 Skyltning 

Gävle kommun ansvarar för skyltningar i gaturummen. Studien bedömer att skyltningar i 

gaturummet inte är tillgängliga, vilket orsakar förvirring i området särskild för personer med 

nedsatt orienteringsförmåga.  

Figur 14 Ramp till lägenhet 2. (Eget foto). 
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5.1.5 Avfallsutrymme  

Utrymme för avfallshantering finns tillgängligt i anslutning till samtliga byggnader. 

Avståndet överstiger inte 50 m och det anses uppfylla kraven samt rekommendationer från 

(BBR kap 3, Avfallsutrymme) och avfallsordningar. 

5.2 Entré från innergård 

5.2.1 Informationspanel 

Dörröppnare, kodpanel och dörrlås befinner sig på en lämplig höjd på 0,90 cm och avstånd på 

1m från dörren. Exempelvis kan en rullstolsburen enkelt öppna och passera dörren utan risk 

för olycka. Invändig och utvändig information såsom adressbok och kodpanel, är användbar 

och lätt hanterlig för personer med nedsatt hörsel och rörelseförmåga som även 

rekommenderas i handboken Bygg Ikapp (Svensson, 2012, s.93). Problemen uppstår för 

personer med nedsatt syn. Orsaken är omärkt kodpanel med varken punktskrift eller knapp 

med siffran 5.(figur 15).   

 

  

I byggnaderna finns det en informationsskärm med innehållande upplysning och uppgifter om 

de boende samt kontaktuppgifter till bland annat vaktmästare och fastighetsskötare. 

Dessa pekskärmar är otillgängliga för personer med nedsatt syn då skärmen endast fungerar 

med hjälp av beröring. Informationspanel och skärm samt kodpanel bör åtgärdas för att kunna 

uppfylla sin fulla funktion. En förbättring redovisas i kapitel 6 Åtgärdsförslag och 

förbättringsförslag, avsnitt 6.2.2 Informationspanel.  

Figur 15 Kodpanel i samtliga byggnader.  
( Eget foto) 
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 5.2.2 Entrédörr 

Samtliga entrédörrar saknar ett husnummer som visar vilken adress man befann sig på. För 

övrigt är dörrarna breda och tillgängliga, trösklar är låga och dörröppnare är anpassade efter 

BBR:s rekommendationer. Dörrarnas utformning uppfyller Normalnivå, ett 

förbättringsförslag redovisas i kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförslag. 

5.2.3 Trapphus 

Trapphusen är användbara och välplanerade med den kontrasterade golvbeläggningen av 

kakel som skiljer sig från bland annat väggarna. Trappuppgången i samtliga byggnader anses 

som en angöringsplats för de boende.  

5.2.4 Hall 

Hallen utgör en stor friyta som gör det möjligt för en rullstolsburen och en gående 

medhjälpare att passera utan något hinder. Dock saknas sittplats i hallen vid port eller övriga 

delar. Hallen har en Normalnivå. Övriga förbättringsförslag som underlättar framkomligheten 

för synskadade redovisas i kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförslag. 

Namnskylt utanför dörren till lägenheterna är elektronisk, vilket medför svårighet för 

synskadade att läsa namnet.  

5.2.5 Hiss 

Tillgängligheten i hissen är bra och hanterbar för samtliga grupper med olika 

funktionsnedsättningar. Hissen har ett passagemått på 0,90 m och är avsedd för högst 13 

personer, 1000 kg med vändningsutrymme för rullstolsburna. Anropsknappar är väl 

markerade och installerade på rätt höjd med kontrasterade handled. Inga nivåskillnader 

förekommer som kan vara hinder. 

 

Hissen har talfunktion vilket underlättar, särskilt för synskadade personer som beskrivs i 

synskadades riksförbund broschyr Talande hissar (2003). Belysningen är behaglig och 

bländfri. Hissen är väldig tillgänglig och användbar. En nedfällbar sittplats i hissen skulle 

vara en fördel.  
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5.2.6  Invändiga trappor, vilplan och räcken  

Trapporna är tillgängliga och användbara med hänsyn till kontrastmarkeringar på översta och 

nedersta plansteget.(figur 16). Trapplanen och planstegen är tillräckligt breda och behagliga 

att gå i. Vilplanen är breda och användbara. 

 

Räcken finns i varje trapplopp och är i kontrast med omgivande ytor. Ledstängerna i 

trapphusen uppfyller inte BBR:s rekommendationer då de inte fortsätter förbi vilplan eller 

sträcker sig 30 cm före eller efter nivåskillnaden (BBR kap 8:2). 

Trappor och räcket bör åtgärdas, redovisning av förslaget i kapitel 6 Åtgärdsförslag och 

förbättringsförlag. För mer detaljer gällande bedömningar av entrén samt trapphus.  

Se bilagorna:  

Inventeringslista 1 – Lägenhet 1 

Inventeringslista 2 – Lägenhet 2  

Inventeringslista 3 – Lägenhet 3 

  

Figur 16 Befintliga trappor. (Eget foto) 
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5.3 Resultat av lägenheterna 

Respektive lägenheter har granskats enligt inventeringslista som har utformats för 

lägenheterna. Resultaten redovisar nedan:  

5.3.1 Lägenhet 1 (1203-001-02-0002) 

Lägenhet 1 inventerades och brister finns bland annat i badrum, kök och balkongdörr, som 

påvisas med cirklar i (figur 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 17 Bristande delar i planlösning i lägenhet 1. 
 (Gavlegårdarna, 2013) 
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1. Dörr 

Lägenhetsdörren har ett passagemått på 90 cm vid uppställd dörr på 90°. Innerdörrar i 

lägenheten följer det minimikrav som ställs av BBR19 och 20, alltså en öppning på 80 cm vid 

uppställd dörr i 90°.  

Mellan hall och vardagsrum finns en öppning på 90 cm som anses ha hög standard på 

tillgänglighet särskilt för rullstolsbundna med större rullstol. Dörrtrösklar i lägenheten är 

normala, däremot inte till balkongen då den är 3 cm hög.(Figur 18), vilket överskrider BBR 

rekommendationer på 2,5 cm (BBR19, Kap 3). 

  

  

2. Hall 

Hallen är välplanerad, fri och har stor yta med ett placerat städskåp. Golvbeläggning i hall är i 

kontrast med kök och vardagsrum i form av färg och material, detta är en fördel för 

synskadade.(figur 19).  

 

De synskadade som har ledsyn kan tydligt avgöra var hallen börjar och slutar. Personer som 

inte ser kan däremot känna av var de befinner sig i lägenheten med hjälp av olika 

golvbeläggningar samt trösklar.  Hallen anses vara normal och tillgänglig.  

 

  

Figur 19 Dörröppning mellan hall och kök - 
kontrasmarkering. (Eget foto) 

Figur 18 Balkongströskel är ett hinder. (Eget foto) 
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2. Kök  

Köket i denna lägenhet innehåller fast inredning såsom diskbänk, arbetsytor, kyl/frys samt 

högskåp. Fast inredning i hörn har en passbit på 20 cm vilket är ett minimikrav från BBR 19. 

Kontrast finns mellan golvbeläggning i kök och hall. Däremot finns det inte tillräckligt med 

kontrast mellan skåp, vitvaror och vägg, endast arbetsbänkar är i kontrast. Detta kan vara en 

nackdel för synskadade.  

Alla mått i köket överensstämmer inte med Normalnivå som anges av SIS, SS 91 42 21 för 

kök. Arbetsbänken mellan spis och disk samt bredd på diskbänken är 60 cm, vilket skall vara 

80 cm för att uppfylla Normalnivån. I kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförslag 

redovisas en förbättring till köket.  

 

3. Vardagsrum 

Vardagsrummet och sovrummet har en öppen planlösning, vilket ger möjlighet att möblera 

enligt Svensk Standard, och personer med funktionsnedsättning kan förflyttar sig utan hinder. 

Kontrast i golvbeläggning mellan vardagsrum och sovrum finns inte, vilket kan vara 

förvirrande för personer utan synförmåga eftersom de har svårt att veta var de befinner sig.   

Hörselskadade personer kan vara känsliga för ljudnivåer från bland annat TV eller radio. 

Problemet uppstår i lägenheten då avskiljningsmöjligheten är begränsad mellan vardagsrum 

och sovrum. Fönster i vardagsrummet har bra ljusinsläpp samt en fin utsikt mot gatan. 

Redovisningen av eventuella förbättringar framförs i kapitel 6 Åtgärdsförslag och 

förbättringsförslag.  

4. Sovrum 

Sovutrymmet är en del av vardagsrummet med garderober. Det finns bra utrymme för att en 

funktionshindrad skall kunna förflytta sig och ta sig fram utan hinder. Ifall en hörselskadad 

person är känslig för ljud kan eventuella förändringar i planlösning såsom att skilja 

vardagsrum och sovrum med hjälp av innervägg förekomma.  

I detta fall uppstår brist på ljusinsläpp i sovrummet, vilket inte uppfyller kraven från BBR.   

 “I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ha tillgång till direkt solljus”(BBR kap 6, s.204). 
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5. Badrum 

 Badrummet är stort och luftigt. Det finns fri passageyta framför badrumsdörr med den låga 

och kontrasterade tröskeln. I badrummet finns det RWC, handfat, dusch samt torktumlare och 

torkmaskin.  

Kontrasteringen i badrummet är väldigt begränsad, färgkontrasten förekommer i väggkakel 

bakom RWC- stol. Golvbeläggning och arbetsbänk över torkmaskin och torktumlare är svart 

och fast inredning i vitt. 

Nuvarande duschutrymme är väldigt trångt för en rullstol och en medhjälpare. RWC- handtag 

till RWC- stol bör kunna ordnas vid behov. Det kan bli ett problem eftersom det är trångt från 

handfatscentrum till RWC- stol.(figur 20).  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6. Balkong 

Balkongen är stor och öppen samt har en fin utsikt mot gatan med ett måttligt dagsljus. 

Nackdelen med balkongen är den höga tröskeln som inte är överkörbar. Nuvarande 

dörröppning till balkongen är 80 cm vilket är normalt. Balkongräcket är utformat med en 

genombruten överdel, vilket innebär att en sittande person i rullstol kan se utsikten mot 

gården. 

Se bilaga 1- Inventeringslista - lägenheter 1. 

  

Figur 20 Färgkontrast i väggen och 
golvbeläggning i duschställe. (Eget foto) 
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5.3.2 Lägenhet 2 (1203-002-02-0011) 

Lägenhet 2 inventerades och brister finns i hall, kök, badrum samt balkongdörr som visas 

i.(figur 21).  

 

Figur 21 Bristande delar i planläsning i lägenhet 2. (Gavlegårdarna, 2013) 
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1. Dörr 

Dörren till lägenheten är tillräcklig bred för att en rullstol skall kunna passera utan hinder. 

Innerdörrar i lägenheten har kontrastmarkerade och låga trösklar som är längre än 2,5 cm. 

Även i badrummet finns en kontrasterad tröskel placerad.  Samtliga trösklar är avrundade och 

överkörbara.  

Dörrarna i lägenheten uppfyller BBR:s krav på öppningsytan 80 cm som minimikrav. 

Öppningen mellan hall och kök/vardagsrum är 90 cm med en avrundad tröskel som är 

tillgänglig. Tröskeln i öppningen kan undvikas för att uppnå en mer tillgängligt passage. 

Tröskel till balkongdörr är 3 cm och uppfyller inte det minimikrav BBR ställer på 2,5 cm. 

Tröskeln hindrar överkörbarhet för en rullstolsburen.  

2. Hall 

Hallen är bred och välutformad. Golvbeläggning är i strukturkontrast med omgivande rum 

och kök. Detta är till fördel för personer med synskada som med hjälp av känsel kan avgör var 

de befinner sig. 

Städskåp och hatthylla är placerad i hallen. Hatthyllan sitter dock för nära badrumsdörren där 

oftast en skohylla brukar placeras under hatthyllan, vilket kan vara ett hinder för personer 

med rullstol.  

3. Kök 

Det är öppen planlösning mellan kök och vardagsrum samt en anslutande balkong med 

havsutsikt. Den fasta inredningens placering och mått uppfyller Svensk Standard. Kyl och frys 

är välplacerade med en avställningsyta bredvid. 

Diskbänken är placerad i hörn vilket kan skapa problem för en rullstolbunden att komma åt 

diskhon. (figur 22).  

  

  

Figur 22 Placering av diskbänk. (Eget foto) 



 

 
 41  

 

Nuvarande ytan under diskhon är 71 cm, vilket inte uppfyller SIS, SS 91 42 21 

rekommendationer för tillgänglighet för en rullstolsburen.  

Väggar och fast inredning är i vit kulör, vilket kan vara bländande för personer med synskada 

i samband med ljus exempelvis från fönster eller belysning. Endast arbetsytan är i 

kontrastfärg till omgivande inredning. I kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförlag, 

redovisas förbättringar för ökat tillgänglighet i köket. 

4. Vardagsrum 

Vardagsrummet är tillgängligt och möblerbart enligt Svensk Standard, vilket innebär bland 

annat att en rullstolsburen enkelt kan förflytta sig utan hinder. Fönstret har en bröstningshöjd 

som motsvarar BBR:s krav på minst 0,60 m. En sittande person vid matbordet kan se ut 

genom fönstret. Trägolvbeläggning finns i vardagsrum och kök, vilket kan skapa förvirring 

hos synskadade att känna av var de befinner sig.  

5. Sovrum 

Sovrummet är möblerbart så att det passar personer med funktionsnedsättning. Sovrummet är 

320x440 cm, vilket är ett mått som överstiger Svensk Standard rekommendationer på 

270x300 och detta klassar rummet till utökad tillgänglighet.  

Enligt möblering från Svensk Standard kan en normal dubbelsäng rymmas i sovrummet. 

(figur 23). Person med rullstol kan förflytta sig i rummet utan hinder eller krock med 

exempelvis garderobsdörr.   

Fönstren har en bröstningshöjd på 0, 80 m uppfyller kraven av BBR. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23 Möblering i sovrummet enligt Svensk Standard. 
(Eget foto) 
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6. Badrum 

Fri yta ger rullstolsburna möjlighet att fritt kunna använda utrymmen i badrummet, inga 

nivåskillnader som skapar hinder. Kontrastering i duschutrymmet är i form av avvikande 

storlek på kakel. Även färgkontrasten på kakel bakom RWC- stol är hjälpmedel för dessa 

personer. (figur 24). 

 

Duschutrymmet är väldigt litet för en rullstolsburen.  På sidorna av RWC- stolen skall 

armstöd kunna monteras vid behov, dock kan det vara svårt att montera då avståndet från  

handfat till RWC- stol är litet. Avståndet mellan armstöden skall vara 0,60 m  

(Svensson, 2012, s.146). 

Nuvarande kranhandtag är för kort för en rullstolburen och synskadad att använda på grund av 

den korta handtaget. (figur 25).  

Figur 25 För kort kranhandtag.  Eget foto) 

Figur 24 Befintliga WC-stol. (Eget foto) 
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7. Balkong 

Balkongen har ett bra och fritt passageutrymme med möjlighet att möblera enligt Svensk 

Standard.  

Balkongräckets överdel är genombruten där sittande personer i rullstol kan ha se genom utsikt 

utan hinder. Passagemått vid uppställd dörr i 90° är 80 cm.  

Se bilaga 2- Inventeringslista - lägenheter 2 
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5.3.3 Lägenhet 3 (1303-001-01-0012)  

Lägenhet 3 inventerades och även här upptäcktes brister i badrum, kök, sovrum 2 samt 

balkongdörr som påvisas med cirklar. ( figur 26). 

 

 

Figur 26 Bristande delar i planlösning i lägenhet 3. (Gavlegårdarna, 2013) 
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1. Dörr 

Dörröppningsmåttet till lägenhet 3 är 90 cm vilket är tillgängligt och användbart för personer 

med funktionsnedsättning. 

Dörrarna i lägenheten är i vit kulör och har ett passagemått på 80 cm vid uppställd dörr på 

90°. De kontrasterade trösklarna till dörrarna har avrundad form och är längre än 2,5 cm, 

vilket anses vara normala och överkörbara trösklar utan svårigheter. Balkongtröskeln är högre 

än vad BBR rekommenderar på högst 2,5 cm. Detta skapar problem då överkörbarheten 

försvåras av den 3 cm höga tröskeln. I kapitel 6 Åtgärdsförslag och förbättringsförslag 

redovisas en lösning till problemet.   

2. Hall 

Hallen är mindre i denna lägenhet. Trots det kan en rullstolsburen förflytta sig och ta sig till 

olika delar av lägenheten. Hatthylla och garderob är placerade så att dessa inte skapar hinder. 

Hallen har en golvbeläggning som är i kontrast mot kök och vardagsrum.  

3. Kök 

Lägenheten har ett parallellkök med tillhörande 

matplats som har utsikten mot gatan. Köket har en 

totalarbetsyta som är större än normalt enligt Svensk 

Standard vilket medför en Hög nivå. Övriga fasta 

inredningar i köket är normala och uppfyller kraven 

från BBR, för möbleringsalternativ med  

Svensk Standards rekommendationer.(figur 27). 

Fläkten är i höjd med spisen vilket är positivt 

eftersom det innebär mindre risk för synskadade att 

skada sig på hörn och vassa kanter. 

Parallellkök anses vara svåranpassat för 

rullstolsburna för att uppnå fritt passageutrymme 

anser Svensson, 2012, (BYGG IKAPP, s.205). 

Detta parallellkök anses däremot vara smidigt där 

ytorna i köket är så välanpassade och användbara för 

rullstol och rullator. Kontrastering i köket är 

begränsad, endast kontrast på arbetsbänk mot 

väggarna och fast inredning. 

  
Figur 27 Möblering av matbord enligt 

Svensk Standard. (Eget foto) 
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4. Vardagsrum 

Stort och rymligt vardagsrum med balkong mot gatan medger att ytan kan möbleras enligt 

Svensk Standard SS 91 42 21:2006 utan att skapa problem för rullstolsburna att förflytta sig. 

Trägolvbeläggning som är avvikande från hall hjälper synskadade personer att känna var de 

befinner sig i lägenheten.   

5. Sovrum 

Sovrum 2, är det största rummet i lägenheten vilket är det sovrum som är tillgängligt för 

personer med funktionsnedsättning särskilt för en rullstolsburen med medhjälpare.(figur 28). 

Fönstret har en bröstningshöjd på 80 cm vilket ger en rullstolsburen möjlighet att se ut genom 

fönstret utan hinder. Dock kan placering av garderob bakom dörren öka risken för krock.  

 

  

 

6. Badrum 

I lägenheten finns två badrum. Minst ett badrum ska vara tillgängligt enligt BBR:s krav. 

Tvättmaskin och torktumlare finns tillgängliga med användbar arbetsyta och skåp. 

Golvbeläggning är av kakel och inga nivåskillnader förekommer. Duschutrymme har 

avvikande golvbeläggning ifrån övriga utrymmen i form av mindre kakelstorlek.  

Duschutrymmet är begränsat för en rullstolsburen då det kan bli väldigt trångt med en 

medhjälpare. Kontrast i väggen förekommer bakom RWC- stolen. 

Avståndet mellan handfatets centrum och RWC- stolen är begränsat vilket förorsakar 

svårigheter i framtiden vid behov av armstödsmontering. Eventuell utskjutning av handfatet 

samt längre kranhandtag skulle kunna förbättra tillgängligheten.  

  

Figur 28 Sovrummet möblerad enligt Svensk Standard, 
Hög nivå. (Eget foto) 
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7. Balkong 

Balkongen med den stora ytan är tillgänglig och möblerbar.  

Genombruten överdel på räcket bidrar till att en rullstolsburen kan se ut genom balkongen 

utan hinder (figur 29). Se bilaga 3- Inventeringslista - Lägenhet 3 

 

  

  

5.3.4 Övrigt  

Enligt BBR kap 5 Brandskydd bör “ Brandvarnare placeras i, eller utanför, varje rum för 

sovande personer” s.44. Samtliga lägenheter har brandvarnare i vardagsrum, sovrum samt 

hall. Eventuellt byte till visuella brandvarnare är viktigt för hörselskadade och döva. 

  

Figur 29 Balkongräcket. (Eget foto) 
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6. Åtgärdsförslag och förbättringsförslag  

Avsnittet redovisar åtgärdsförslag och förbättringsförslag på de delar som anses behöva 

åtgärdas eller förbättras utifrån behov, även delar som har hög tillgänglighet och användbarhet 

redovisas.  

Förbättringsförslag innebär att området eller den delen av lägenheten klarar av BBR:s krav för 

tillgänglighet dock kan en förbättring vara till fördel, alltså förbättringen kan leda till en Hög 

nivå på tillgänglighet. Åtgärdsförslag innebär däremot att delen av lägenheten är delvis 

otillgänglig och därmed behövs åtgärdas för Normalnivå. 

6.1 Utemiljö  

Parkering, gångvägar och utvändiga trappor har inventerats separat och bedömts. Utifrån 

inventeringen har ett förbättringsförslag angetts för att utöka tillgängligheten samt 

åtgärdsförslag angetts för att kunna komma upp till Normalnivå på tillgänglighet. 

6.1.1 Parkering 

Handikapparkeringarna är välplanerade och gynnar personer som har nedsatt rörelseförmåga 

att ta sig fram till entréingångar.  

6.1.2 Gångvägar 

Markbeläggning på gångvägar är jämn och fast, vilket underlättar för gående. Brister på 

taktila och visuella ledstråk kan vilseleda den synskadade.  

Förbättringsförslag: Taktila och visuella ledstråk är ledande hjälpmedel för personer med 

nedsatt syn. Därför är det en fördel om dessa ledstråk ordnas från parkeringen till entrén.  

6.1.3 Utvändiga ramper och trappor 

Utvändiga ramper och trappor i samtliga byggnader är tillgängliga och användbara för 

personer med funktionsnedsättning.  Kontrastmarkeringar saknas i ena änden, en förbättring 

skall gynna personer som använder sig av detta.   

Förbättringsförslag: såvida personer med funktionsnedsättning använder sig av befintliga 

ramper är kontrastmarkering i båda ändarna en trygghet. Kontrastmarkeringen kan vara i form 

av färg eller form. 

6.2 Entré från innergård 

6.2.1 Trapphus 

Trapphusen är väl utformade och tillgängliga för boende med funktionsnedsättning i 

byggnaden, vilket innebär att de har en Normalnivå och inte behöver någon drastisk 

förändring.   
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6.2.2 Informationspanel  

Informationspanel och kodpanel är inte tillgängliga för alla människor med 

funktionsnedsättning. En förbättring enligt nedan gör panelen mer användbar.  

Åtgärdsförslag: Kod- och taggpanel bör utmärkas med punktskrift eller utskjutande siffror 

eller minst en taktil prick på femman. Informationsskärmen bör ersättas med ett mer 

tillgängligt alternativ som även gynnar synskadade (Svensson, 2012, s.93). 

6.2.3 Entrédörr  

Portdörrar i entréer och förrådsdörrar är kontrasmarkerade med fritt och tillgängligt 

passagemått. En förbättring kan göras för att uppnå en ökad tillgänglighet. 

Förbättringsförslag: Utöka tillgängligheten särskilt för synskadade personer och rullstolsburna 

genom att markera dörrsvepyta till entréer för säkrare ingångar (figur 30). Husnummer och 

adress skall placeras på entrédörren. 

 

 

 

 6.2.4 Hall 
Hallen är kontrasterad, bred och rymlig, däremot kan en förbättring göras för att utöka 

tillgängligheten för personer med nedsatt synförmåga.   

Förbättringsförslag: Taktila och visuella ledstråk förenklar framkomligheten bland annat till 

lägenheter för personer med nedsatt syn. 

  

Figur 30 Markering i golv av dörrsvepyta.  
(Svensson, 2012, s.118) 
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6.2.5 Hiss 

Hissen i samtliga byggnader är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar eftersom 

det finns fritt passageutrymme, god belysning samt talfunktion. 

Förbättringsförslag: För en utökad användbarhet i hissen installeras eventuell nedfällbar 

sittplats. 

6.2.6 Invändiga trappor, vilplan och räcken 

Invändiga trappor uppnår Normalnivå. Utmärkande brister som även påpekade av 

 S. Norman (personlig kommunikation, 04 april 2014) är att räcken som inte sträcker sig 30 

cm från sista trappsteget samt inte fortsätter förbi vilplanen, skapar otrygghet för synskadade. 

För tryggare användning av trappor skall detta åtgärdas.   

Åtgärdsförslag: Ledstänger skall följa allmänna råd i BBR, kap 8. (figur 31). 

Förbättringsförslag: Halkskydd bör ordnas på trappornas plansteg för att undvika halkrisk 

särskilt för synskadade. 

  

Figur 31 Ledstänger enligt allmänna råd. (Svensson, 2012, s282) 
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6.3 Tre utsedda lägenheter  

Lägenheterna har delats upp och presenteras nedan med respektive förbättringsförslag och 

åtgärdsförslag.  

6.3.1 Lägenhet 1 (1203-001-02-0002) 

1. Dörr 

Bedömningen av inventeringen i lägenhet 1 visar att angivna förbättringar bör utföras för en 

hög tillgänglighet.  

Åtgärdsförslag: dörren till balkongen har en 3 cm hög tröskel som överstiger minimikravet 

från BBR. Tröskeln skall åtgärdas för att uppnå Normalnivån, vilket därmed skall underlätta 

överkörbarhet för rullstolsburna. Lösningar till höga trösklar redovisas nedan i avsnitt  

Övrigt 6.4.2 Dörrtröskel till balkong. 

Förbättringsförslag: de befintliga trösklarna är låga och fungerar bra, däremot rekommenderas 

gummitrösklar för att uppnå Högnivå på tillgänglighet enligt SIS 91 42 21:2006 Trösklar. 

2. Hall 

Hallen bedömdes till Normalnivå med hänsyn till de fria passageutrymmena, därför behövs 

varken förbättring eller åtgärd genomföras. 

3. Kök 

En del av måtten i köksinredning överensstämmer inte med angivna mått från Svensk 

Standard. Arbetsytan mellan spis och diskho skall minst vara 80 cm för bostadslägenhet för 

en person, på högst 55 m
2
, den befintliga är 60 cm. Detta gäller även på diskbänken som är 60 

cm istället för ett rekommenderat mått på 80 cm från Svensk Standard SS 91 42 21:2006. Det 

bör förbättras för att uppnå Normalnivån.  

Åtgärdsförslag: arbetsbänken mellan spis och diskho skall utökas till 80 cm. Utrymme under 

diskbänk skall utökas till 80 cm för att en rullstolsburen skall kunna komma åt diskhon och 

resterande skåp och bänkytor. 

Förbättringsförslag: färgkontrast mellan fast inredning och vägg kan vara en fördel för 

personer med synskada. Det finns möjlighet för montering av höj - och sänkbara köksskåp, 

redovisas i avsnitt Övrigt 6.4.3 Kök. 

4.  Vardagsrum 

Golvbeläggningen i den öppna planlösningen mellan vardagsrummet och sovutrymmet kan 

förvirra personer med synskada. De kan ha svårt att känna var de befinner sig. En förbättring 

enligt nedan kan vara till fördel. 

Förbättringsförslag: skillnad i golvbeläggningen eller en golvlist kan vara ett hjälpmedel för 

den synskadade att enkelt avgöra var den befinner sig i lägenheten. 
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 5. Sovrum 

Befintliga sovutrymmen med den öppna planlösningen i anslutning till vardagsrummet är 

tillgängliga och välplanerade med avseende på rullstolsburna.  

Planlösningen kan dock skapa problem för personer med hörselskada, eftersom de kan vara 

ljudkänsliga. Oljud och buller kan uppfattas mer störande av personer som använder 

höraparater än personer utan. En avskiljande innervägg är viktigt i detta fall för en bättre 

trivsel. 

Ifall den avskiljande innerväggen i sovrummet behövs kan ett problem i form av bristande 

solljus inträffa. BBR ställer krav på ” Minst ett fönster i ett rum eller avskiljbara delar av rum 

där människor vistas mer än tillfälligt bör placeras så att utsikten ger möjligheter att följa 

dygnets och årstidernas variationer” Kap 6:33, Utsikt, s. 205.  

6. Badrum  

Badrummet i lägenhet 1 har en Normalnivå med stora och fria utrymmen som underlättar 

förflyttningen för rullstolsburna. Färgkontrast bakom RWC- stolen är en bra detalj som 

underlättar för personer med synskada.  

Förbättringsförslag: färgkontrast i väggen bakom 

handfat och dusch skall finnas för att underlätta för 

synskadade.  Nuvarande golvbeläggning har 

kontrastering i duschen i form av avvikande 

kakelmönster. Därmed kan även en färgkontrastering 

vara till fördel. 

Ett användbart kranhandtag skall sträcka sig över 

kranen eller åtminstone fram till kranen. Detta 

underlättar användningen för rullstolsburna och 

synskadade.(figur 32).  

Möjligen skall sittplats och stödhandtag monteras i 

badrummet vid behov. För minskad vattenspridning 

som orsakar halka i RWC kan en flyttbar duschlist finnas.   

7. Balkong 

Balkongen i denna lägenhet är rymlig och välutformad, dock kan en förbättring enligt nedan 

öka tillgängligheten. Balkongräcken har en genombruten överdel som är även tillgänglig för 

personer med rullstol, lösningen gäller även för resterande lägenheter.  

Förbättringsförslag: för ett mer tillgängligt passagemått kan en ökning med 5 cm av 

dörröppningen i balkongen vara till fördel. 

Figur 32 Exempel på kran med långt 
handtag. (FM mattson, 2014) 
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6.3.2 Lägenhet 2 (1203-002-02-0011) 

1. Dörr 

Dörrar till lägenheterna är tillgängliga och utrustade med avrundade trösklar som är 

överkörbara. Tröskeln till balkongen är hög och behöver därmed förbättras. Lösning redovisas 

i avsnitt, Övrigt 6.4.2 Dörrtröskel till balkong.  

Dörrar i lägenheten har ett fritt passagemått på 80 cm vilket är normalt dock kan en 

förbättring särskilt till hygienrum vara till fördel. 

Förbättringsförslag: möjligen bredare dörrar med fritt mått på 85 cm minimerar klämrisken 

för personer med bredare rullstol, vilket även anses av tillgänglighetssamordnaren S. Norman 

(personlig kommunikation, 04 april 2014).  

Dörröppningen mellan hall och kök/vardagsrum enligt planlösning är 90 cm med en avrundad 

tröskel som är tillgänglighetsanpassad. Tröskeln i öppningen kan ersättas med en list eller en 

gummitröskel för att uppnå en mer tillgängligt passage. 

2. Hall 

Hallen i lägenhet 2 är rymlig och tillgänglig. Dagsljuset når hallen genom de anslutande kök- 

och vardagsrumsfönster vilket skapar ett behagligt ljussken på dagen.  

Placeringen av hatthylla är olämplig som tidigare nämnts under avsnitt 5.3.2 lägenhet 2 

(123-002-02-0011). 

Förbättringsförslag: förflyttning av hatthyllan skulle medföa en större friyta vid dörr till 

badrum. 

3. Kök 

Denna lägenhet har ett vinkelkök med en öppen planlösning mot vardagsrum. Det finns bra 

och rymligt utrymme framför den fasta inredningen. En generell bedömning resulterade i en 

Normalnivå. Trots det förekommer delar med brister. 

Åtgärdsförslag: nuvarande utrymme under diskbänken är 71 cm vilket skall ökas till 80 cm 

enligt rekommendationer från Svensk Standard. Vid eventuell borttagning av utrymme under 

diskbänk kan det bli trångt, men problemet löses genom att reducera resterande bänkskåp.  

Kontrastering i köket är också viktig med avseende på tillgänglighet för personer med nedsatt 

syn.  

 

Förbättringsförslag: en avvikande färg på kakel bakom diskhon och spis, samt på fast 

inredning exempelvis vägg- och bänkskåp. Kontrasten underlättar för personer med ledsyn att 

hitta i köket. Samtidigt undviks bländrisk på grund av den vita kulören som dominerar i 

köket. 

4. Vardagsrum 

Vardagsrummet i lägenhet 2 anses vara tillgängligt och möblerbart enligt Svensk Standard. 

En förbättring gynnar tillgängligheten för personer med nedsatt syn särskild för de som saknar 

synförmågan helt.  
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Förbättringsförslag: en avvikande golvbeläggning i en del av rummet eller en list på 2-4 mm 

placerad mellan vardagsrum och kök kan främja för synskadade. List lösningen kommer från 

webbsidan (http://www.duri.se). Placerade list skall inte vara ett hinder för en rullstolssittande 

person. 

 5. Sovrum 

Sovrummet är tillgängligt, vilket innebär att rullstolsburna kan förflytta sig i rummet även vid 

möblering enligt Svensk Standard. Därför behöver varken förbättring eller åtgärd vidtas.  

6. Badrum 

I allmänhet anses badrum ha Normal nivå med den fria ytan som finns tillgänglig. Däremot 

förekommer bristande detaljer som skall åtgärdas.  

Åtgärdsförslag: även i denna lägenhet bör kranhandtag ersättas med längre handtag, för att 

uppnå bättre användbarhet. Detta är angeläget för personer med nedsatt syn och 

rörelseförmåga. Lösningen från Lägenhet 1 i tidigare avsnitt 5.3.1 gäller även här.  

Förbättringsförslag: alternativt, att även kontrast i avvikande kakelfärg bakom handfat, vägg 

och golv i duschutrymme bör finnas, vilket främjar för synskadade. Eventuellt kan en sittplats 

och ett stödhandtag särskilt i duschutrymmet monteras vid behov. 

Placering av en flyttbar duschlist för skydd mot vattenspridning i badrummet kan vara ett 

medel för till att motverka halkrisk. 

 

7. Balkong 

Balkongen har fria utrymmen och vetter mot vattnet. För att minimera klämrisk vid 

dörrpassage anses en förbättring vara angelägen. 

Förbättringsförslag: passagemått i dörr bör utökas med 5 cm då klämrisken skulle minimeras 

hos exempelvis den rullstolsbundna. 

  

http://www.duri.se/
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6.3.3 Lägenhet 3 (1303-001-01-0012) 

1. Dörr 

Samtliga innerdörrar i lägenheten är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 

Dörröppningar mellan hall och vardagsrum samt hall och kök har avrundade överkörbara 

trösklar. ( figur 9, kapitel 4.2 lägenhet 2 (1203 -002-02-0011).  

Däremot förekommer samma brist återigen med den höga balkongtröskeln som överskrider 

BBR:s krav på 2,5 cm. Åtgärdsförslag redovisas nedan i avsnitt Övrigt 6.4.2 Dörrtröskel till 

balkong.  

Förbättringsförslag: trösklar till innerdörrar skall kunna undvikas och ersättas med list som 

bidrar till bättre tillgänglighet i lägenheten för rullstolsburna.  

Även bredare innerdörrar, 85 cm särskilt till hygienrum kan minska klämrisken vid bland 

annat användning av rullstol.  

 2. Hall 

Hallutrymmet har en Normal nivå för personer med nedsatt hörsel och syn, dock är det för 

trångt för rullstolsburna.  

Förbättringsförslag: ytan i hallen bör förstoras med hänsyn till storleken på lägenheten, 

möjligtvis omplacering av garderob och städskåp eller en förflyttning av vägg mot kök kan ge 

större yta i hallen.  

3. Kök 

Lägenheten är utrustad med ett parallellkök samt en yta för matbord. Köket är rymligt och har 

ett gott ljusinsläpp från köksfönstret som vetter mot gatan. Köket uppfyller Normalnivå, men 

bristande detaljer förekommer som är viktiga att förbättra.  

Förbättringsförslag: en kontrastering mellan fast inredning och vägg eller endast kontrast 

bakom spis och diskbänk i köket kan vara angeläget för personer med ledsyn.  

 

4.  Vardagsrum 

Vardagsrummet är stort och rymligt. Det finns inga överraskande hörn eller kanter till hinder 

för synskadade. Rummet är möblerbart och tillgängligt avseende personer med 

funktionsnedsättning, vilket innebär att det varken behövs någon förbättring eller åtgärd.  
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5. Sovrum 

Sovrummet är stort och möblerbart enligt Svensk Standard och anses vara i Normalnivå. 

Rummet är utrustat med garderober längs ena väggen. 

Förbättringsförslag: garderobsdörrar kan flyttas mot yttervägg, dock blir utrymmet bakom 

dörr outnyttjad yta. (figur 33). 

 

  

 

6. Badrum 

Badrummet i lägenhet 3 är trångt och inte fullt tillgängligt för personer med rollstol. En 

rullstolsburen person har i det befintliga badrummet inte en cirkelyta med diametern 1,30 m, 

vilket är ett krav från (BBR 3:112 Dimensionerande mått för rullstol). Det behövs drastiska 

förändringar i badrummet för att nå en Normalnivå. En förbättring enligt nedan kan vara till 

fördel. 

Förbättringsförslag: placering av flyttbar duschlist hindrar vattenspridning i badrummet. 

Sittplats och handtag i duschen skall monteras vid behov.   

 

 

 

 

 

Figur 33 Förslag till möblering av garderob i sovrummet. 
 (Egen ritning) 
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Åtgärdsförslag: en färgkontrast bakom handfatet och i duschområdet gynnar synskadade 

personer. Fast inredning i badrum bör justeras som därmed bidrar till större friytor.  

I figur 33 ses en möjlig planlösning för att åtgärda problemet, genom att torktumlare och 

tvättmaskin flyttas intill yttervägg, handfat flyttas till motstående vägg, vilket medför ett 

större utrymme för dusch och RWC. Arbetsytan kvarstår men har minskat för en ökad 

tillgänglighet.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

7. Balkong 

Balkongen är rymlig med möbleringsmöjligheter och är anpassad till den stora lägenheten på 

5 rum och kök. Balkongen anses ha en Normal nivå och behöver inte förbättras eller åtgärdas. 

I övrigt bör tröskeln till dörren åtgärdas, lösningen redovisas i avsnitt Övrigt 6.4 Dörrtröskel 

till balkong.   

  

Figur 34 Förslag på RWC i Lägenhet 3. (Egen ritning) 
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6.4 Övrigt  

Avsnittet tar upp förbättringsförslag samt åtgärdsförslag som gäller för samtliga lägenheter. 

6.4.1 Brandvarnare 

Brandvarnare finns i samtliga lägenheter, placerade i vardagsrum och sovrum samt hall som 

är ett kvar enligt BBR. “Brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje rum för sovande 

personer” Enligt BBR 19, kap 5 (s. 44).  Eventuellt byte till visuella brandvarnare avsedda för 

personer med hörselskadade och döva vid behov. 

 6.4.2 Dörrtröskel till balkong 

Åtgärdsförslag: dörrtröskeln till balkongen är 3 cm och uppfyller inte det minimikrav BBR 

ställer på 2,5 cm. Dörrtröskel bör åtgärdas för att underlätta för rullstolsburna att passera 

dörren utan hinder eller i behov av en medhjälpare.  

Två lösningar där ramp placeras för utjämning av nivåskillnaden presenteras, för att underlätta 

överkörbarheten till balkongdörr.  

 Lösning 1, Excellent tröskelramp från (http://www.Guarna.nu) är en permanent ramp som 

placeras in- och utvändigt i dörröppningen. (figur 35).  

 

Fördelen är en stadig ramp som anpassas till dörrmått. Dörren till balkongen kan slås igen 

utan hinder. 

 

Nackdelen är den estetiska detaljen som kan anses vara utstickande.  Lösningen gynnar 

hyresgäster som är rullstolsburna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 Excellent tröskelramp. (Guarna, 2014) 

http://www.guarna.nu/
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 Lösning 2, Tröskelramp Standard med halkskyddstape är en tillfällig och flyttbar ramp, 

som placeras i dörröppningen vid behov, från webbsidan (http://www.guarna.nu). 

 

Alternativet är utmärkt för trösklar som har en maximal höjd på 3 cm. Nackdelen är att 

rampen måste omplaceras efter varje användning, för att dörren skall kunna stängas. 

(se figur 36). 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

6.4.3 Kök 

Där rullstolsburna personer skall flytta in i respektive lägenhet bör förvaringsvolymen i 

bänkskåpen reduceras för att skapa en åtkomlig diskbänk. Förvaringsvolymen skall ersättas 

för att uppnå angivna rekommendationer vid eventuell borttagning av underskåp.  

Montering av eventuell väggskåpslyft och bänklyft i köksinredning skall ordnas vid behov i 

framtiden för att öka åtkomligheten, särskild för rullstolsburna. Lösningar till sänk- och 

höjbara skåpförslag finns tillgängliga på (http://wwww.Granberg.se). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Flyttbar tröskelramp. (Guarna, 2014) 

http://wwww.granberg.se/
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7. Diskussion  

Är det möjligt att genom en god bostadsplanering kunna bygga ett tillgängligt och användbart 

bostadshus som passar alla människor oavsett funktionsnedsättning?  

Ja, det är möjligt men det krävs stora resurser i form av kunskap, tid och erfarenhet. 

Engagemang och vilja är avgörande faktorer som skapar och utformar ett demokratiskt 

samhälle.  

Många gånger finns viljan att skapa ett tillgängligt samhälle för alla människor oavsett 

funktionsnedsättning. Problemen dyker upp från projekteringsskedet till byggnationsskedet, 

exempelvis kan konflikter vara ekonomiska och politiska. Tillgänglighetsanpassning av 

lägenheter kan vara kostsamma vilket orsakar brister. Olika funktionsnedsättningar kräver 

olika utformning på tillgänglighet. Vem vill man anpassa samhället för? Är det för personer 

med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga?  

Vid utformning av gångvägar planeras gatorna med taktila ledstråk vilket kan skapa 

svårigheter för de rullstolsburna. Liknande konflikter uppstår vid planering av ett tillgängligt 

samhälle. Även vid projektering och utformning av byggnader, och inte minst 

bostadslägenheter uppstår liknande problem.  

Vid projektering av nybyggnationer finns möjlighet att göra rätt från början, alltså att utforma 

lägenheter så att de blir tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. 

Genom en lämplig planering kan lägenheterna användas av flera generationer framöver.  

Arbetet med studien har tagit små steg i rätt riktning. Lägenheterna på Gävle Strand  

Etapp 2 inventerades och bedömdes utifrån BBR:s regler och Svensk Standards 

rekommendationer. Vi har analyserat och tolkat myndigheternas krav på tillgänglighet och 

användbarhet utifrån behov för personer med olika funktionsnedsättningar.  

Undersökning har endast utförts i tre valda lägenheter vilket innebär att resulterade 

bedömningar inte kan generaliseras över resterande 49 lägenheter i Etapp 2. Vi anser att vissa 

delar av lägenheterna har bearbetats och tolkats väl där tillgängligheten för personer med 

nedsatt funktion har prioriterats. Trots angivna föreskrifter och rekommendationer förekom 

brister i nybyggnationen av Etapp 2, exempelvis trösklar till balkongdörrar som är svåra att 

köra över. Orsaken till den delvis otillgängliga balkongdörren kan vara bristande resurser i 

form av kunskap, erfarenhet eller intresse. De kan även bero på avvikande tolkningar av 

lagtexter.  Ett av våra förslag till problemet med den höga tröskeln, är en flyttbar ramp som 

vid behov placeras över tröskeln. Ingen renovering eller ersättning av tröskeln behövs. I annat 

fall skall permanent tröskel placeras i dörröppning till balkong.  

Mått i badrum anses ha Hög nivå enligt Svensk Standard, dock visar vår fallstudie att måtten i 

verkligheten fortfarande behöver utökas eller förbättras avseende tillgänglighet i badrummen, 

särskild för rullstolsburna. Andra delar som kunde ha planerats bättre med avseende på 

tillgänglighet för personer med nedsatt syn är RWC och kök. En planering för tillgänglig 

RWC för synskadade finns med redan från början men har endast delvis utförts. 
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Kontrastmarkering i badrumsväggar har gjorts bakom RWC- stol däremot inte bakom 

handfat. Är det ett medvetet undantag eller en omedveten miss som förbisetts? 

Vi lägger även vikten på lagtexter från BBR och Svensk Standard som kan vara svår tolkade i 

vissa sammanhang. Tydligare lagtexter och förklaringar underlättar och bidrar till en mer 

homogent tolkningen över hela landet för att åstadkomma ett tillgängligt samhälle.  

I övrigt anser vi att lägenheterna är väldigt rymliga och anpassade för rullstolsburna personer, 

eftersom de kan ta sig fram överallt med rullstol. Vi har testat att åka runt i lägenheterna med 

rullstol vilket har varit bekvämt och lätthanterligt. Vi har inte ytterligare erfarenheter av att 

sitta i rullstol vilket kan ha lett till missvisande bedömningar. Vi kan inte exakt avgöra 

trovärdigheten i vår rullstolsinventering. En rullstolsburen person kan dessutom ha 

svårigheter med att röra och vrida armar, rygg eller nacke som kan skapa andra svårigheter.  

Det har varit svårt att inventera utifrån en person med nedsatt hörsel, vilket har varit en 

bristande punkt. Tidsbrist, tillgänglighet på material och ämnesområde har begränsat oss. Vi 

har tagit hänsyn till att bullernivåerna i lägenheterna inte är höga. De öppna planlösningarna i 

lägenheterna kan skapa problem hos personer med nedsatt hörsel. Många använder hörapparat 

vilket fördubblar oljud. I en vardaglig situation då en person med nedsatt hörsel sitter i köket, 

finns risk att personen blir störd av oljud från Tv:n i vardagsrummet. Denna planlösning kan 

vara till nackdel för personer med nedsatt hörsel men till fördel för rullstolsburna personer 

som kan ta sig runt utan trösklar eller hinder. 

Vår inventeringsmetod har legat till grund för den föreliggande fallstudien. Vi ansåg att 

metoden var lämplig och passande för denna fallstudie som även tillämpas i en tidigare 

vetenskaplig artikel (Linda, Moore & LMSW-AP, 2004).  Vi har försökt förstå hur det 

vardagliga livet hos personer med funktionsnedsättning fungerar. 

Vi kan inte avgöra hur en person i rullstol eller nedsatt hörsel skulle uppleva de studerade 

delarna i lägenheten. För en verklig och trovärdig bedömning har S. Norman från Gävle 

kommun varit till hjälp. Han har varit en källa som har legat till grund för inventeringen med 

avseende på personer med nedsatt syn. Exempelvis ansåg vi att duschen i badrummet behövde 

mer kontrastering i form av avvikande kakelform. Norman kunde genast känna av 

duschutrymmet med hjälp av det mindre formade kaklet. I framtida studier är det till fördel att 

ta hjälp från personer med nedsatt hörsel och personer i rullstol. Denna metod skulle förstäkra 

resultaten och slutsatsen. 

Våra förväntningar inför studien var mycket högre än det framlagda resultatet, då det gäller 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Resultatet visade brister som vi inte 

hade förväntat oss. Bristerna utgör dock inte ett allvarligt hinder för tillgängligheten. Däremot 

hade tillgängligheten kunnat förbättras genom bättre detaljplanering. Vi vill genom denna 

fallstudie visa på vikten av att ta hänsyn till bostadstillgänglighet redan vid projektering, 

planering och utformning. Även entréer och korridorer i trapphus skall vara tillgängliga då en 

lägenhet är planerad avseende personer med funktionsnedsättning.  
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Vår litteraturstudie bygger bland annat på tidigare vetenskapliga artiklar som har sökts. Detta 

för att få en överblick av tidigare studier och forskning avseende tillgänglighet och 

användbarhet i bostadslägenheter. Vi kan konstatera att liknande forskning i Sverige är 

begränsad vilket resulterade i engelskspråkiga vetenskapliga artiklar. Vi anser därför att 

satsningar på svensk forskning inom tillgänglighet och användbarhet gynnar delaktighet och 

jämlikhet för alla människor oavsett funktionsnedsättning som i sin tur leder till ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Framtida studier  

Framtida studier av lägenheternas i Etapp 2 skall kunna bygga på tillgänglighet för personer 

med funktionshinder. Skulle då åtgärdsförslag och förbättringsförslag vara samma eller skulle 

större ingrepp för en anpassning av lägenheterna behövas?  
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8. Slutsats  

Inventeringen av byggnaderna i Etapp 2 resulterade i en Normalnivå och vissa delar med Hög 

nivå, byggnaderna uppfyller kraven som ställs av BBR gällande tillgänglighet och 

användbarhet. Målet med Gavlegårdarnas projektering är att lägenheterna utformas med en 

utökad tillgänglighet, vilket bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle där människans 

välbefinnande prioriteras. Trots det förekom brister.  

Lindbäcks Bygg AB:s tolkning av lagar och riktlinjer från BBR är någorlunda parallell med 

den föreliggande fallstudiens tolkningar kring tillgänglighet och användbarhet i bostäderna. 

Delar som har tolkats annorlunda är bland annat bestämmelser om tillgängligheten i entrén, 

utrymme i hygienrum samt trösklar till balkong. Dessa har presenterats under  

kapitel 6”Åtgärdsförslag och förbättringsförslag”.  

För en bättre tillgänglighet för personer med nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga 

rekommenderas förbättringar och åtgärder i respektive lägenheter.  

Problemet med tillgängligheten i lägenheterna kan under projekteringsskedet förebyggas 

genom en noggrann granskning och tolkning av föreskrifter och rekommendationer. 

Ett samarbete med erfarna och kunniga personer inom tillgänglighetsfrågor exempelvis 

samordnare och funktionsnedsatta personer kan vara fördelaktigt vid projekteringsprocessen.  

Bostäderna på Gävle Strand Etapp 2 är tillgängliga i olika grad beroende på personens 

nedsättning. 

 Personer med nedsatt rörelseförmåga kan flytta in. Däremot behövs mindre justeringar 

inne i lägenheterna. 

 Personer med nedsatt syn kan flytta in genast, dock behöver drastiska åtgärder fullbordas 

i entréerna. Däremot är lägenheterna invändigt anpassade för personer med synproblem 

där hänsyn har tagits till olika detaljer.  

 Personer med nedsatt hörsel kan också flytta in utan problem. Däremot skall blinkande 

ringklocka och brandvarnare monteras in. 

Den omfattande bedömningen av lägenheterna resulterar i en Normalnivå enligt BBR:s 

minimikrav. Brister finns framförallt i entréerna, gångvägarna samt vid portpanelerna. Dessa 

är inte tillgängliga för alla hyresgäster eller besökande med olika funktionsnedsättningar. 

 

För samtliga byggnader som är tillgängliga och användbara har hissar med talfunktion och 

kontrastmarkerade trappor planerats. Lägenheterna har bra framkomlighet och fria 

passageutrymmen som möjliggör bekväm förflyttning för personer med funktionsnedsättning.  

I allmänhet anses de valda lägenheterna vara tillgängliga med hänsyn till den genomtänkta 

planlösningen. En hög standard uppnås genom att åtgärda påpekade brister i samtliga badrum, 

tröskel till balkongdörr samt kontrastering i kök.  
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http://www.sis.se/
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/RIKTLINJERklar%20med%20sarahs%20redigeringar%20minskad%20filstorlek.pdf
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Bilaga 1- Inventeringslista Lägenhet 1 
Objekt: 1203-001-02-0002 

 

 

2014  
 

 



 

 
Beskrivning av inventeringslista  
 

Denna bilaga redogör delar som har inventerats och bedömts i den särskilda lägenheten.  

Bedömningar är Normal, Förbättring och Hög som redovisas detaljerad under kapitel 

4 Resultat av Inventering. 

Bedömningar har gjorts avseende tillgänglighet för personer med nedsatt syn, hörsel 

och rörelseförmåga. Varje kolumn presenterar tillgängligheten för respektive 

nedsättning. 

(Ja): innebär att delen eller området är tillgänglig. 

(Nej): innebär inte tillgängligt för den särskilda nedsättningen. 

Där bedömning har gjorts med Ja och Nej innebär att delen är tillgängligt avseende en 

nedsättning däremot inte tillgänglig för en annan nedsättning. 

(-): Innebär att bedömning av denna del inte är aktuell. 

(Kommentar): innehåller synpunkter samt eventuella förbättringar som specificeras i 

examensarbetet Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnationer.  

Bedömning har gjorts via entré från innergård på alla utvalda bostadslägenheter 

 



        

 

Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation  

 

 Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp 2 

Gavlegårdarna 

Inventeringslista 

 

Adress: Sjåaregatan 21 

 

Objekt: 1203 -001-02-0002 

Byggår: 2012 

Datum: 2014-04-08 

 

Inventerad av:     

Mais Rafie Al-Saour 

Tafan Farhad 

 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Utomhusmiljö på tomtmark      

Parkeringsplats     Normal 

Handikapparkering inom 25 m avstånd? Ja Ja Ja < 25 m Hög 

Handikapparkering -Välskyltat? Ja Ja Ja   

Finns parkeringsplatser avsedda för 

personer med nedsättning? (fordon med 

minst 3,6 m bredd) 

Ja Ja Ja 2x5 m Hög 

Handikapparkering - Är beläggningen 

jämn, fast och halkfri? 

Ja Ja Ja  Normal 

Handikapparkering - Tillräckligt bra 

belysning? 

Ja Ja Ja  Normal 

Gångvägar     Förbättring 

Finns det tillgängliga och användbara 

gångvägar från parkeringen till 

byggnadens entré?  

Nej Ja Ja Inga 

markerade 

ledstråk 

Förbättring 

Lätt att följa? Nej Ja Ja  Svårt att 

följa för 

synskadad 

person. 

Förbättring 

 

 

 

BBR- 

Normal 

Åtgärdförslag och 

förbättringsförslag 

= Förbättring 

Hög 



 

 

Objekt: 1203 -001-02-0002 
 

 
2 

 
 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns taktila och visuella ledstråk? Nej - -  Förbättring 

Finns naturliga ledytor som leder till 

sammanhängande ledstråk(kanter, fasad, 

staket) 

Ja - Ja Kanter leder 

till 

gemensam 

gångväg 

Normal 

Välskyltade gångvägar?  Nej Nej Nej  Förbättring 

Finns det karta över områden? Nej Nej Nej  Förbättring 

Tillräckligt med belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Är gångvägar med hinder 

varningsmarkerade? 

Nej Nej Nej Inga väg 

hinder. 

Normal 

Tydligt entreområde? Ja Ja Ja Dock ingen 

färg 

kontrast. 

Normal 

Finns det nivåskillnader längs vägen?  Nej Nej Nej  Normal 

Finns det markbeläggning fast, plan och 

jämn? 

Ja Ja Ja  Normal 

1.30 m bred på gångväg? Ja Ja Ja   Normal  

Finns det trappor? Om ja hur många? Ja Ja Ja 2 trappsteg Normal 

Lutning      

Finns det lutning? ( Om ja, får ej vara mer 

än 1:20)  

Ja - Ja  Normal 

Trappor - utvändigt     Normal 

Finns ledstänger? Ja - Ja  Normal 

Sträcker sig ledstängerna 30 cm före och 

efter nivåskillnaden? 

Nej - Nej 20 cm Förbättring 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja - -  Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Nej  - Ja 2 trappsteg  Normal 

Finns ledstänger på både sidor om trappan? Ja - Ja  Normal 

Är den översta och nedersta satsen 

kontrastmarkerad?  

Ja - Ja  Normal 

Ramp     Normal 

Är lutning i sidled, högst 1:50? Ja - Ja  Normal 

Lutning 1:20 i färdriktning? Ja - Ja  Normal  

Är rampen kontrastmarkerad i början och i 

slutet?  

Nej - Nej Inte tydligt 

vart ramp 

börjar. 

Förbättring 

Är ledstängers höjd 0.90 m? Ja - Ja  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Skyltningar     Förbättring 

I gaturummet      

Välskyltat gaturum? (minst 1,40–1,60 från 

golv till skylten) 

Nej Nej Nej Saknas 

skyltning. 

Endast ett 

skylt över 

Sjåaregatan 

finns. 

Förbättring 

Skyltars höjd är 0.70 - 1.0 m?    Saknas - 

Finns karta över området? Nej Nej Nej  Förbättring 

Belysta gaturum?  Ja Ja Ja  Normal 

Belysta husnummer?  Nej Nej Nej  Tydlig 

husnummer 

behövs. 

Förbättring 

Bländfri belysning? Ja - Ja  Normal 

Finns sittplatser i anslutning till entré? Nej - Ja  Förbättring 

I entré från innergård.     Förbättring 

Välskyltat husnummer på byggnader? 

(minst 1,40–1,60 m från golv till skylten) 

Nej Nej Nej Saknas Förbättring 

Skylthöjd är 0.70 – 1.0 m? - - -  - 

Belysta husnummer?  - - -  - 

Bländfri belysning invändigt och 

utvändigt? 

Ja - -  Normal 

Angöringsplats      Normal 

Förflyttningsyta är hårdgjord, jämn och 

halksäker yta? 

Ja Ja Ja  Normal 

Lutning i längs- och sidled på handikapp 

parkerings- och angöringsplats är högst 

1:50 

- - -   

Angöringsplats inom 25 m gångavstånd, 

helst 10 m gångsavstånd 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns sittplatser i anslutning till entrén? Nej Nej Nej Saknar 

sittplats. 

Förbättring 

 

Hiss     Normal 

Finns hiss? Ja Ja Ja  Normal 

Femmans knapp utmärkt?  Nej Nej Nej 4våning.  Normal 

Punktskrifts märkta hisspanel? Nej - -  Förbättring 

Är anropsknappar utmärkta för 

synskadade? 

Ja - -  Normal 

Tydliga och stora siffror med kontrast? Ja - Ja  Normal 

Ingen nivåskillnad i hissen Nej Nej Nej  Normal 

Belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Talande hiss? Ja Ja Ja  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns det spegel? Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppnare? Ja Ja Ja  Normal 

Kontrasterade knappar? Ja Ja Ja  Normal 

Avvikande dörröppnare? Ja - -  Normal 

Ljushetskontrast i dörr? Ja Ja Ja  Normal 

Hisspanel på minst 90 cm? Ja Ja Ja  Normal 

Handled/ Ledstång Nej Nej Nej Endast vid 

spegel 

Normal 

Finns det sittplats i hissen? Nej Nej Nej Kan vara 

bra att 

ordna 

sittplats. 

Förbättring 

krävs 

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från 

dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

Ja Ja Ja 0,9 – 110 m  Normal 

Ingång/Entré från innergård.     Normal 

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från 

dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

Ja Ja Ja 0,9 från 

dörren. 

Höjd 0,7 m 

Normal 

Tagg eller nyckel? Tagg/nyc

kel 

Tagg/ny

ckel 

Tagg/nyckel Tagg Normal 

Kodpanel? Ja Ja Ja Svårt för 

synskadade 

att hitta i 

adressboken 

Förbättring 

Glasdörr? Ja Ja Ja  Normal 

Om ja! Finns tydliga avvikande 

markeringar i ljushet, på höjder 0.9 och 1,5 

m? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns dörrtröskel?  Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på tröskel, högst 2,5 cm? Ja - Ja 1,5 cm Normal 

Fritt passagemått vid uppställd dörr i 90º? ja - Ja  Normal 

Är dörren tung?  Nej Nej Nej   Normal 

Finns automatisk dörröppnare? Nej Nej Nej   Normal 

Finns dörrstängare? Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på dörrhandtag? Max 0.8 m Ja Ja Ja 0,8-1,20 m  

Höjd på dörrlås? Max 0.8 m från golvet Ja Ja Ja 1,10 m Normal 

Höjd på dörrtagg? Max 0.8 m från golvet Ja Ja Ja <0.8 m Normal 

Dörrlås är 0.7 -1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 

Ja Ja Ja  Normal 

Tagg och dörr öppnare vid nedförsbacke.  Nej Ja Ja  Förbättring 

Taggläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 

Ja Ja Ja 1,89 m  Normal 

Kontrastmarkering på dörrhandtag? Ja Ja Ja   Normal 

Kontrastmarkering på taggläsare? Nej Nej Nej  Förbättring 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Portkodspanelen/ringklocka eller 

kortläsare är kontrastmarkerade? 

Nej Ja Ja  Förbättring 

Höjd på portkodspanelen/ringklocka eller 

kortläsare? Max 0.8 m från golvet  

Ja Ja Ja  Normal 

Är Portkodspanelen/ringklocka eller 

kortläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 

- - - - - 

Är Mikrofon till porttelefon ca 1.10 - 1.20 

m över golv? 

Ja Ja Ja 1,13 m Hög 

Belysning - Ja Ja Ja Normal 

Namnskylt utanför dörr till lägenheter. Nej Ja Ja Den 

elektroniska 

namnskylte

n är inte 

läsbart för 

synskadade 

 Förbättring 

Fast inredning Ja Ja Ja  Normal 

Städskåpsplacering, i kök eller hall? - - - Hall Normal 

Passbit på 200 mm på skåp/vitvaror som är 

placerad intill hörn? 

Ja Ja Ja 400 mm Höjd  

Finns det tillgänglig avställningsyta vid 

kyl/frys? 

Ja Ja Ja 60,4  cm Normal 

Är arbetsytan 130 cm i diameter framför 

fast inredning? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det utrymme under diskbänk med  

minst 80 cm bredd, om underskåpet tas 

bort? 

Nej Nej Nej 73 cm Förbättring 

Är det minst 80 cm arbetsbänk mellan spis 

och disk? (högst 120 cm) 

Ja Ja Ja 79,5 cm Normal. ( det 

kan vara 

mättningsfel) 

Total arbetsyta Ja Ja Ja 2,21 m Normal 

Diskbänk Ja Ja Ja 1,21m Normal 

Fönster bröstningshöjd Ja Ja Ja 80 cm Normal 

Höjd på arbetsbänk  Ja Ja Ja 90 cm Normal (kan 

vara högt för 

rullstolsburn

a) 

Höjd till överskåp minst 115-120 cm för 

insyn, Viktigt att lampan inte bländar. 

Ja Ja Ja Ja  

Djup på arbetsbänk  Ja Ja Ja 59 cm  Normal 

Är diskmaskin placerad mellan spis och 

disk?  

Nej Nej Nej  Normal 

Finns det dörrtröskel?  Ja Ja Ja 1,5 cm Normal 

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i 

kök och vardagsrum? 

- - - - Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns kontrast mellan golvbeläggning i kök 

och hall? 

Ja - Ja  Höjd 

Finns det kontrast mellan fast inredning 

och väg? 

Nej - - Endast 

mellan 

väggen 

(vitt) och 

arbetsytan 

(svart) 

Förbättring 

Finns det kontrast mellan fast inredning 

och väg? 

Nej - - Endast 

arbetsyta  

Förbättring 

Finns det tröskel? Högst 2,5 cm Ja Ja Ja 1,5 cm 

(Tröskel är 

avrundad, 

vilket 

underlättar 

för 

rullstolsbur

na) 

Normal 

Badrum      

Finns det dörrtröskel med höjd < 2,5 cm Ja - - 1 cm 

 tröskel är i 

kontrastfärg 

med 

golvbeläggn

ing  

Normal,  

Passagemått på minst 76 cm vid dörr 

uppställning på 90º? 

Ja - - Dörr 80 cm 

Dock kan 

det vara bra 

om det är 

lite större ca 

85 cm. 

Normal.  

 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det fritt utrymme för rullstol 

(diameter 130 cm)? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det möjlighet att ordna RWC- 

handtag på sidorna?  

Ja Ja Ja  Dock kan det 

bli väldigt 

trångt. 

Finns det möjlighet att flytta fast inredning 

 för att uppnå fri yta runt RWC-stol? 

- - - Fri yta 

Möjlighet 

för att flytta 

handfat 

finns för 

friare yta 

Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns det dusch? Ja Ja Ja 79 x 79 cm 

= 

0,62 kvm 

(Norm 0,63 

m
2
) 

 Det kan bli 

väldigt 

trångt med 

rullstol 

Normal.  

Finns det plats för T.M/T.T? Ja Ja Ja  Normal  

Finns det vridbar-kran som är tillgänglig? 

(bl.a. längre handtag) 

Ja  Ja Ja Borde vara 

längre 

kranhandtag

. 

Normal 

 

 

 

Kontrast i vägg? Nej - - Endast 

bakom WC-

stol icke 

handfat. 

Och även 

bakom 

dusch. För 

att uppnå 

högre nivå 

bör även 

kontrast 

iväg vara 

bakom 

handfat och 

dusch. 

Normal 

Kontrast mellan vägg och fast inredning? Nej - - Endast 

kontrastmar

kerad på 

arbetsyta. 

Normal.  

Kontrast i golv? Ja - - Olika kakel 

mönster och 

en svag 

lutning vid 

dusch.  

Hög 

Finns det golvskillnad? Nej Nej Nej  Normal 

Bred på RWC – stol  Ja Ja Ja 37 cm  Normal 

Höjd på RWC- stol Ja Ja Ja 44 cm  

Längd från väggen till RWC- stol Ja Ja Ja Från 

duschen 

52,4 cm. 

Från 

handfat 107 

cm 

- 

Fönster höjd - - - Saknas - 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Höjd till handfat Ja Ja Ja 85 cm Normal 

Höjd till kranen Ja Ja Ja 99 cm Normal 

Bredden på handfat från centrum? Ja Ja Ja 57 cm  Normal 

Från väggen till handfat Ja Ja Ja 60 cm Normal 

Från väggen till golvbrunn centrum  Ja Ja Ja 39 cm Normal 

Dusch  Ja Ja Nej 79 x 79 cm Normal 

Dusch utrymme    Större 

dusch 

utrymme 

för att 

rullstolsbur

na ska 

komma åt. 

Förslag 

79x90 cm 

(eventuellt 

fällbart sitt 

plats) 

Förbättring 

RWC - dörröppning    80 cm Normal 

RWC- dörröppning    En ökning 

med 5 cm 

ökar 

tillgängligh

eten. 

Förbättring 

Sovrum     Normal 

Fritt passagemått på minst 76 cm framför 

 en uppställd dörr på 90º? 

Ja Ja Ja  Normal 

Rum 270x300 cm? Ja Ja Ja 370x300 cm Normal  

Rum270x210? - - - - - 

Utrymme från fönster till säng Ja - Ja Öppen 

planlösning 

mellan 

sovrum och 

vardagsrum. 

Fönster är 

på 

vardagsrum. 

Bör finnas 

fönster vid 

sovrum 

också. 

Normal 

Utrymme från vägg (mot vardagsrum) till 

parsäng 

- - - - - 

Finns det sovutrymme på minst 210x 210?( 

Om ej, finns sovrum?) 

Ja Ja Ja 370x300 Normal  
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

- - - - - 

Klädkammare? Fritt öppningsmått på dörr? Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppning på min 80 cm?  Ja Ja Ja 90cm Höjd 

Dörrtröskel?  Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppning  Ja Ja Ja 90 cm  Höjd 

Hall     Normal 

Hall area Ja Ja Ja 5,58m
2 

 Hög 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det utrymme för rullstol med 

(diameter 130 cm)? 

- - Ja  Normal 

Höjd på handtag minst 0.8 m Ja Ja Ja 95,5 cm  Normal 

Balkong      

Area - - Ja 8,28 m
2 

Normal 

Minst 140 cm djupt på balkongen? Ja Ja Ja 240 cm  Hög 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr. 

Ja Ja Ja  Normal 

Fritt passagemått på 80 cm vid uppställd 

dörr på 90º? 

Ja - Ja 86 cm Normal 

Räcke? Ja - Ja Tot. 114 

cm. Glasad 

del 85 cm 

Normal 

Trappor- Invändigt 

 

    Ej 

Förekomman

de trappor 

från vald 

entré. 

Finns ledstänger? - - - - - 

Sträcker ledstängerna 30 cm före och efter 

nivåskillnaden? 

- - - - - 

Kontrastmarkerade ledstänger?  - - - - - 

Ledstänger på både sidor om trappan? - - - - - 

Är den översta och nedersta satsen 

kontrastmarkerad?  

- - - - - 

Trappsteg - - - - - 

Halkskydd på trappsteg - - - - - 

Vilplan  - - - - - 

Räckets höjd - - - - - 

 



 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 
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Beskrivning av inventeringslista  
 

Denna bilaga redogör delar som har inventerats och bedömts i den särskilda lägenheten.  

Bedömningar är Normal, Förbättring samt Hög som redovisas detaljerad under kapitel 

4 Resultat. 

Bedömningar har gjorts avseende tillgänglighet för personer med nedsatt syn, hörsel 

och rörelseförmåga. Varje kolumn presenterar tillgängligheten för respektive 

nedsättning. 

(Ja): innebär att delen eller området är tillgänglig. 

(Nej): innebär inte tillgängligt för den särskilda nedsättningen. 

Där bedömning har gjorts med Ja och Nej innebär att delen är tillgängligt avseende en 

nedsättning däremot inte tillgänglig för en annan nedsättning. 

(-): Innebär att bedömning av denna del inte är aktuell. 

(Kommentar): innehåller synpunkter samt eventuella förbättringar som specificeras i 

examensarbetet Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnationer.  

Bedömning har gjorts via entré från innergård på alla utvalda bostadslägenheter 

 



 

        

 

          Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation  

 

 Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp 2 

Gavlegårdarna 

Inventeringslista 

 

Adress: Wilhelmina skoghs gata 14 

 

Objekt: 1203-002-02-0011 

Byggår: 2012 

Datum: 2014-04-09 

 

Inventerad av:     

Mais Rafie Al-Saour 

Tafan Farhad 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Utomhusmiljö på tomtmark      

Parkeringsplats     Normal 

Handikapparkering inom 25 m avstånd? Ja Ja Ja Mindre än 25 m. Hög  

Handikapparkering - Välskyltat? Ja Ja Ja  Normal 

Finns parkeringsplatser avsedda för personer med 

nedsättning? (fordon med minst 3,6 m bredd) 

Ja Ja Ja Parkerings 

bredden är 5 m 

Hög 

 

Handikapparkering - Är beläggningen jämn, fast och 

halkfri? 

Ja Ja Ja  Normal 

Handikapparkering - Tillräckligt bra belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Gångvägar     Normal 

Finns det tillgängliga och användbara gångvägar från 

parkeringen till byggnadens entré?  

Nej Ja Ja Ojämna kanter 

som leder bort 

från Entré 

Förbättring 

Lätt att följa? Nej Ja Ja Svårt att följa 

för synskadad 

person. 

Normal 

Finns taktila och visuella ledstråk? Nej  - -  Förbättring 

Finns naturliga ledytor som leder till  

sammanhängande ledstråk(kanter, fasader staket)? 

Ja - -  Normal 

Välskyltade gångvägar?  Nej Nej Nej  Förbättring 

Finns det karta över områden? Nej Nej Nej  Förbättring 

BBR- Normal Åtgärdförslag och 

förbättringsförslag 

= Förbättring 

Hög 



Objekt: 1203-002-02-0011 

2 
 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Tillräckligt med belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Är gångvägar med hinder varningsmarkerade? - - - Inga hinder Normal 

Tydlig Entréområde? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det nivåskillnader längs vägen?  Nej Nej Nej  Normal 

Finns det markbeläggning fast, plan och jämn? Ja Ja Ja  Normal 

1.30 m bred på gångväg? Ja Ja Ja Brist på 

markeringen gör 

det svårt för 

synskada att 

hitta till entré. 

Normal 

Finns det trappor? Om ja hur många? Ja Ja Ja 2 trappsteg Normal 

Lutning     Normal 

Finns det lutning? ( Om ja, får ej vara mer än 1:20)  Ja Ja Ja  Normal 

Trappor - utvändigt     Normal 

Finns ledstänger? Ja Ja Ja  Normal 

Sträcker sig ledstängerna 30 cm före och efter 

nivåskillnaden? 

Nej Nej Nej 20 cm Normal 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja Ja Ja  Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Nej Nej Nej 2 trappsteg Normal 

Är den översta och nedersta satsen kontrastmarkerad?  Ja Ja Ja  Normal 

Ramp     Normal 

Är lutning i sidled, högst 1:50? Ja Ja Ja  Normal 

Lutning 1:20 i färdriktning? Ja Ja Ja  Normal 

Är rampen kontrastmarkerad i början och i slutet?  Nej Ja Nej Ej tydligt var 

ramp börjar 

Förbättring 

Finns det ledstänger på både sidor? Nej Nej Nej  Normal 

Är ledstängers höjd 0.90 m? Ja Ja Ja  Normal 

Skyltningar     Förbättring 

Välskyltat gaturum? (minst 1,40–1,60 m från golv till 

skylten) 

Nej Nej Nej 1,67 m  Förbättring 

Skylthöjd är 0.70 – 1.0 m? - - - Saknas Förbättring 

      

Belysta husnummer?  Nej Nej Nej   Förbättring 

Bländfri belysning? Ja Ja Ja  Normal 

 I entré från Innergård.     Förbättring 

Välskyltat husnummer på byggnader? (minst 1,40–

1,60 m från golv till skylten) 

Nej Nej Nej Saknas Förbättring 

Skyltars höjd är 0.70 - 1.0 m? - - - Saknas Förbättring 

Belysta husnummer?  Nej Nej Nej Saknas Förbättring 

Bländfri belysning invändigt och utvändigt? Ja Ja Ja  Normal 

Finns sittplatser i anslutning till entré? Nej Nej Nej  Förbättring 

Angöringsplats      Normal 

Förflyttningsyta är hårdgjord, jämn och halkfria? Ja Ja Ja  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Lutning i längs- och sidled på handikapp parkerings- 

och angöringsplats är högst 1:50 

- - -   

Angöringsplats inom 25 m gångavstånd, helst 10 m 

gångavstånd 

Ja Ja Ja  Normal 

Är entrén en angöringsplats? Ja Ja Ja  Normal  

Finns sittplatser i anslutning till entrén? Nej Nej Nej  Förbättring 

Hiss     Normal 

Finns hiss? Ja Ja Ja  Normal 

Femmans knapp utmärkt?  Nej Nej Nej 4våning.  Normal 

Punktskrifts märkta hisspanel? Nej - -  Förbättring 

Är anropsknappar utmärkta för synskadade? Ja - -  Normal 

Tydliga och stora siffror med kontrast? Ja - Ja  Normal 

 Finns nivåskillnad i hissen? - Nej Nej Nej Normal 

Belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Talande hiss? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det spegel? Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppnare? Ja Ja Ja  Normal 

Kontrasterade knappar? Ja Ja Ja  Normal 

Ljushetskontrast i dörr? Ja Ja Ja  Normal 

Hisspanel på minst 90 cm? Ja Ja Ja  Normal 

Handled/ Ledstång Nej Nej Nej Endast vid 

spegel 

Normal 

Finns det sittplats i hissen? Nej Nej Nej Kan vara bra att 

ordna sittplats. 

Förbättring 

krävs 

Ingång/Entré från innergård.     Normal 

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

Ja Ja Ja 0,9 från dörren. 

Höjd 0,7 m 

Normal 

Tagg eller nyckel? Tagg/nyck

el 

Tagg/nyc

kel 

Tagg/nyckel Tagg Normal 

Kodpanel? Ja Ja Ja Svårt för 

synskadade att 

hitta i 

adressboken 

Förbättring 

Ljushetskontrast på dörren? Ja Ja Ja  Normal 

Glasdörr? Ja Ja Ja  Normal 

Om ja! Finns tydliga avvikande markeringar i ljushet, 

på höjder 0.9 och 1,5 m? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns dörrtröskel?  Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på tröskel, högst 2,5 cm? Ja Ja Ja 1,5 cm Normal 

Fritt passagemått vid uppställd dörr i 90º? Ja Ja Ja  Normal 

Är dörren tung?  Nej Nej Nej   Normal 

Finns automatisk dörröppnare? Nej Nej Nej   Normal 

Finns dörrstängare? Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på dörrhandtag? Max 0.8 m Ja Ja Ja 0,8-1,20 m  

Höjd på dörrlås? Max 0.8 m från golvet Ja Ja Ja 1,10 m Normal 

 

 



Objekt: 1203-002-02-0011 

4 
 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Höjd på dörrtagg? Max 0.8 m från golvet Ja Ja Ja < 0.8 m Normal 

Dörrlås är 0.7 -1.0 m från hörn eller dörrframkant? Ja Ja Ja  Normal 

Tagg och dörr öppnare vid nedförsbacke.  Nej Ja Nej  Förbättring 

Taggläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 

Ja Ja Ja 1,89 m  Normal 

Kontrastmarkering på dörrhandtag? Ja Ja Ja   Normal 

Kontrastmarkering på taggläsare? Nej Nej Nej  Förbättring 

Portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare är 

kontrastmarkerade? 

Nej Ja Ja  Förbättring 

Höjd på portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare? 

Max 0.8 m från golvet  

Ja Ja Ja  Normal 

Portkodspanelen/ringklocka eller 

 kortläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 

Ja Ja Ja  Normal  

är Mikrofon till porttelefon ca 1.10 - 1.20 m över 

golv? 

Ja Ja Ja 1,13 m Hög 

Belysning  Ja Ja Ja  Normal 

Kök     Normal 

Fast inredning Ja Ja Ja  Normal 

Städskåpsplacering, i kök eller hall? - - - Hall Normal 

Passbit på 200 mm på skåp/vitvaror som är placerad 

intill hörn? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det tillgänglig avställningsyta vid kyl/frys? Ja Ja Ja  Hög 

Är arbetsytan 130 cm i diameter framför fast 

inredning? 

Ja Ja Ja  Hög 

Finns det utrymme under diskbänk med  

minst 80 cm bredd, om underskåpet tas bort? 

Nej Nej Nej 73 cm Förbättring 

Är det minst 80 cm arbetsbänk mellan spis och disk? 

(högst 120) 

Nej Nej Nej 110cm  Hög 

Total arbetsyta Ja Ja Ja 270 cm  Hög 

Diskbänk Ja Ja Ja 71 cm, Placerad 

20-30 mm från 

hörn (bättre med 

50 mm) 

Förbättring 

Fönster bröstningshöjd  Ja Ja Ja 78 cm  Normal 

Höjd på arbetsbänk  Ja Ja Ja 90,5 cm Normal 

Höjd till överskåp minst 115-120 cm för insyn, 

Viktigt att lampan inte bländar.  

Ja Ja Ja 137,5 cm  Normal 

Djup på arbetsbänk  Ja Ja Ja 60 cm Normal 

Är diskmaskin placerad mellan spis och disk?  Nej Nej Nej  Normal 

Finns det dörrtröskel?  Ja - Ja 1,5 cm  Normal 

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i kök och 

vardagsrum? 

 

 

 

 

Nej - -  

Skiljbar 

golvbeläggning 

behövs (Bygg 

Ikapp, s 237) 

 

Förbättring 

 

 

 

 

 

 



Objekt: 1203-002-02-0011 

5 
 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i kök och 

hall? 

Ja Ja Ja Öppen 

planlösning 

mellan 

kör/vardagsrum 

och hall 

Hög 

 

 

   

Finns det kontrast mellan fast inredning och väg? Nej Nej Nej Endast mellan 

väggen (vitt) 

och arbetsytan 

(svart) 

Förbättring  

Finns det tröskel? Högst 2,5 cm Ja - Ja  Mindre än 2,5 

cm 

Normal 

Finns det dörrtröskel med höjd < 2,5 cm Ja - Ja 1 cm  

tröskel, i 

kontrast med 

golvbeläggning  

Normal 

Passagemått på minst 76 cm vid dörr uppställning på 

90º? 

Ja Ja Ja 80 cm Dock kan 

det vara bra med 

en bredd på ca 

85 cm. 

Normal 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående 

dörr.  

Ja Ja Ja 70cm om 

hatthylla tas 

bort 

Normal 

Finns det fritt utrymme för rullstol (diameter 130 

cm)? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det möjlighet att ordna RWC- handtag på 

sidorna?  

Nej  Nej Kan bli trångt 

från dusch sida 

Förbättring 

Finns det en yta på 110 cm från väggen till 

 RWC- stol? Räknad ifrån mitten av RWC- stol.  

Nej Nej Nej 107 cm Förbättring 

Finns det möjlighet att flytta fast inredning 

 för att uppnå fri yta runt RWC-stol? 

Ja Ja Ja Fri yta Normal 

Finns det dusch? Ja Ja Ja 79 x 79 cm = 

0,62 kvm 

(Norm 0,63 

kvm) 

 Det kan bli 

väldigt trångt 

med rullstol 

Normal.  

Finns det plats för T.M/T.T? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det vridbar-kran som är tillgänglig? (bl.a. 

längre handtag) 

Ja Ja Ja Men ordna 

längre 

kranhandtag, 

minst fram till 

kranen. 

Förbättring 

Kontrast i vägg? Nej - - Endast bakom 

RWC-stol 

Förbättring 

Kontrast mellan vägg och fast inredning? Nej - - Endast arbetsyta 

i svart 

Förbättring 

Kontrast i golv? Ja - -  

Olika kakel 

mönster och en 

svag lutning vid 

dusch.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



Objekt: 1203-002-02-0011 

6 
 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Stöd handtag i duschen. Nej Nej Nej Stödhandtag i 

dusch.  

Förbättring 

Finns det golvskillnad? Nej Nej Nej  Normal 

Bred på RWC – stol  Ja Ja Ja 37 cm Normal 

Höjd på RWC- stol Ja Ja Ja 44 cm Normal 

Längd på RWC? Ja Ja Ja 70 cm Normal 

Längd från väggen till RWC-stol Ja Ja Ja 110 cm Normal 

Fönster höjd - - - Saknas - 

Höjd till handfat Ja Ja Ja 89 cm Normal 

Höjd till kranen Ja Ja Ja 103 cm Normal 

Bredden på handfat från centrum? Ja Ja Ja 56 cm Normal 

Mått från väggen till handfat Ja Ja Ja 65 cm Normal 

Dusch  Ja Ja Nej 79 x79 cm  Normal 

Dusch utrymme Ja - Nej Dusch utrymme 

bör vara större 

för att 

rullstolsburna 

ska komma åt. 

Förslag 79x90 

(eventuellt 

fällbar sittplats) 

Förbättring 

RWC - dörröppning Ja Ja Ja 80 cm Normal 

RWC- dörröppning  - - -  Förbättring 

      

Sovrum 2     Normal 

Fritt passagemått på minst 76 cm framför 

 en uppställd dörr på 90º? 

Ja Ja Ja  Normal 

Rum 270x300 cm? Ja Ja Ja 320x440 cm Normal 

Rum270x210? Ja Ja Ja   

Utrymme från garderob till parsäng, diameter 130 

cm. 

Ja Ja Ja  Normal 

Utrymme från fönster till parsäng - - Ja 70 cm  Normal 

Utrymme från vägg (mot vardagsrum) till parsäng. - - Ja 100 cm 

Säng enligt SIS 

(Normal) 

Normal 

Finns det sovutrymme på minst 210x 210?( Om ej, 

finns sovrum?) 

- - - - - 

      

Klädkammare? Fritt öppningsmått på dörr? Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppning på min 80 cm?  Ja Ja Ja 80 cm Normal 

Dörröppning    85 cm Förbättring 

Dörrtröskel?  Ja Ja Ja 1 cm Normal 

Fönster bröstningshöjd  Ja Ja Ja 80 cm  Normal 

Hall     Normal 

Hall bredd     6,51 m
2 

 Hög 

 Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående 

dörr. 

Ja Ja Ja  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns det utrymme för rullstol med (diameter 130 

cm)? 

Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på handtag minst 0.8 m Ja Ja Ja 1 m Normal 

Fönster bröstningshöjd     80 cm  Normal 

Balkong     Normal 

Area    6,3 m
2 

Normal 

140 cm djupt på balkongen? Ja Ja Ja 180 cm Normal 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående 

dörr. 

Ja    Normal 

Dörrtröskel? Högt 2,5 cm Nej - Nej 3 cm Förbättring 

Fritt passagemått på 80 cm vid uppställd dörr på 90º? Ja - Ja  Normal 

Räcket? Ja - Ja Tot. 114 cm. 

Glasad del 85 

cm 

Normal 

Trappor – Invändig      Normal 

Finns ledstänger? Ja - Ja Förbättring bör 

göras, 

ledstänger bör 

dras obruten 

förbi vilplan.  

Normal 

Sträcker ledstängerna 30 cm före och efter 

nivåskillnaden? 

Nej - Nej  Förbättring 

Ledstänger fortsätter förbi vilplan och runt hörn? Nej - Nej  Förbättring 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja - -  Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Ja Ja Ja  Normal 

Är den översta och nedersta satsen kontrastmarkerad? Ja - Ja  Normal 

Trappsteg Ja - Ja  8 trappsteg 

(130x 26 cm)  

Normal 

   

 

Halkskydd på trappsteg 

Nej Nej - Saknas 

halkskydd finns 

dock halkskydd 

på en trapplan.  

Förbättring 

Vilplan Ja - Ja 100 x 39 cm Normal 

Räckets höjd? Ja - Ja 110 cm Normal 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja - Ja  Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Ja - Ja  Normal 

Ledstänger fortsätter förbi vilplan och runt hörn? Nej - Nej  Förbättring 

Är den översta och nedersta satsen kontrastmarkerad?  Ja Nej Nej  Normal 

Trappsteg? Ja - Ja 8 trappsteg Normal 

Halkskydd på trappsteg Nej Nej Nej Saknas 

halkskydd finns 

dock halkskydd 

på en trapplan.  

Förbättring 

Vilplan  Ja - Ja 2,2 m
2 

Normal 

Räckets höjd? Ja - Ja 90 cm Normal 

 



 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 - Inventeringslista Lägenhet 3 
 

Objekt: 1203-001-01-0012 
 

 

2014  
 

 



Beskrivning av inventeringslista  
 

Denna bilaga redogör delar som har inventerats och bedömts i den särskilda lägenheten.  

Bedömningar är Normal, Förbättring samt Hög som redovisas detaljerad under kapitel 

4 Resultat. 

Bedömningar har gjorts avseende tillgänglighet för personer med nedsatt syn, hörsel 

och rörelseförmåga. Varje kolumn presenterar tillgängligheten för respektive 

nedsättning. 

(Ja): innebär att delen eller området är tillgänglig. 

(Nej): innebär inte tillgängligt för den särskilda nedsättningen. 

Där bedömning har gjorts med Ja och Nej innebär att delen är tillgängligt avseende en 

nedsättning däremot inte tillgänglig för en annan nedsättning. 

(-): Innebär att bedömning av denna del inte är aktuell. 

(Kommentar): innehåller synpunkter samt eventuella förbättringar som specificeras i 

examensarbetet Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnationer.  

Bedömning har gjorts via entré från innergård på alla utvalda bostadslägenheter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation  

 

 Bostadslägenheter på Gävle Strand Etapp 2 

Gavlegårdarna 

Inventeringslista 

 

Adress: Sjåaregatan 19  

 

Objekt: 1203-001-01-0012 

Byggår: 2012 

Datum: 2014-04-07 

 

Inventerad av: 

Mais Rafie Al-Saour  

Tafan Farhad 

 
 

BBR- Normal Åtgärdsförslag och 

förbättringsförslag = 

Förbättring 

Hög 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför

måga 

Kommentar Nivå 

Utomhusmiljö på tomtmark      

Parkeringsplats     Normal 

Handikapparkering inom 25 m avstånd? Ja Ja Ja Inom 24 Hög 

Är handikapparkering välskyltat? Ja Ja Ja Golvmarkeri

ng saknas. 

Normal 

Finns parkeringsplatser avsedda för personer med nedsättning? 

(fordon med minst 3,6 m bredd) 

Ja Ja Ja 2x5m 

 

Hög 

Är beläggningen i handikapparkering jämn, fast och halkfri?  Ja Ja Ja  Normal 

Finns tillräckligt belysning vid handikapparkering? Ja Ja Ja  Normal 

Gångvägar     Normal 

Finns det tillgängliga och användbara gångvägar från parkering 

till byggnadens entré?  

Nej Ja Ja Ojämna 

kanter leder 

bort från 

Entré 

Förbättring 

 

 

 

Lätt att följa? Nej Ja Ja  Förbättring 

Skild från möblerade ytor? (Bänk) Ja Ja Ja  Normal 

Finns taktila och visuella ledstråk? Nej - -  Förbättring 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Finns naturliga ledytor som leder till sammanhängande ledstråk? 

(kanter, fasader och staket) 

Ja - - Kanter leder 

till 

gemensam 

gångväg 

Normal 

Välskyltat gångvägar?  Nej Nej Nej  Förbättring 

Finns det karta över områden? Nej Nej Nej  Förbättring 

Tillräckligt med belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Är gångvägar med hinder varningsmarkerade? - - - Inga hinder Normal 

Tydligt entréområde? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det nivåskillnader längs vägen?  Nej Nej Nej   Förbättring 

Finns det markbeläggning fast, plan och jämn? Ja Ja Ja  Normal 

1.30 m bred på gångväg? Ja Ja Ja >1.30 m Normal 

Finns det trappor? Om jag hur många? Ja Ja Ja 2 trappsteg Normal 

Lutning      

Finns det lutning? ( Om ja, får ej vara mer än 1:20)  Ja Ja Ja  Normal 

Trappor - utvändig - - -  Normal 

Finns ledstänger? Ja Ja Ja  Normal 

Sträcker ledstängerna 30 cm före och efter nivåskillnaden? Nej Nej Nej 21 cm Förbättring 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja - -  Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Nej  Nej Nej  Normal 

Är den översta och nedersta satsen kontrastmarkerad?  Ja Ja -  Normal 

Ramp     Normal 

Är lutning i sidled, högst 1:50 Ja Ja Ja Klarar 

kraven 

Normal 

Lutning 1:20 i färdriktning? Ja Ja Ja Klarar 

kraven 

Normal 

Är rampen kontrastmarkerad i början och i slutet?  Nej - Ja Ej tydligt 

vart ramp 

börjar  

Förbättring 

Finns det ledstänger på både sidor? Nej - Nej Endast på en 

sida 

Normal 

Är höjd på ledstänger 0.90 m? Ja - Ja  Normal 

Skyltningar       

I gaturummet - - - Saknas Förbättring 

Välskyltat gaturum? (minst 1,40–1,60 m från golv till skylten) Nej  Nej Nej Saknas 

skyltning. 

Endast 1 

skylt över 

Sjåaregatan 

finns i hela 

området. 

Förbättring 

Skyltars höjd är 0.70 - 1.0 m? - - - Saknas - 

Finns karta över området? Nej Nej Nej  Förbättring 

Belysta gaturum?  Ja Ja Ja  Normal 

Bländfri belysning? Ja Ja  Ja  Normal 

I entré från innergård.     Förbättring 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Välskyltat husnummer på byggnader? (minst 1,40–1,60 m från 

golv till skylten) 

- - - Saknas Förbättring 

Skyltars höjd är 0.70 - 1.0 m? - - - Saknas Förbättring 

Belysta husnummer?  - - - Saknas Förbättring 

Bländfri belysning invändigt och utvändigt? Ja - -  Normal 

Finns sittplatser i anslutning till entré? Nej - -  Förbättring 

Angöringsplats      Normal 

Förflyttningsyta är hårdgjord, jämn och halksäker? Ja Ja Ja  Normal 

Lutning i längs- och sidled på 

 handikapparkerings- och angöringsplats är högst 1:50 

Ja Ja Ja  Normal 

Angöringsplats inom 25 gångavstånd, helst 10 meter 

gångsavstånd 

Ja Ja Ja  Normal 

Är entré en angöringsplats? Ja Ja Ja  Normal 

Finns sittplatser i anslutning till entrén? Nej Nej Nej Saknar 

sittplats. 

Förbättring 

      

Hiss     Normal 

Finns hiss? Ja Ja Ja  Normal 

Femmans knapp utmärkt?  Nej Nej Nej 4våning  Normal 

Punktskriftsmärkt hisspanel? Nej - - Saknas Förbättring 

Är anropsknappar utmärkta för synskadade? Ja - -  Normal 

Tydliga och stora siffror med kontrast? Ja - Ja  Normal 

Finns nivåskillnad i hissen?  Nej Nej Nej  Normal 

Belysning? Ja Ja Ja  Normal 

Talande hiss? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det spegel? Ja Ja Ja  Normal 

Dörröppnare? Ja Ja Ja  Normal 

Kontrasterade knappar? Ja Ja Ja  Normal 

Avvikande dörröppnare?  Ja Ja Ja  Normal 

Ljushetskontrast i dörr? Ja Ja Ja  Normal 

Hisspanel på minst 90 cm? Ja - Ja 90-110 cm Normal 

Handled/ Ledstång Nej Nej Nej Endast vid 

spegel 

Normal 

Finns det sittplats i hissen? Nej Nej Nej Kan vara bra 

att ordna 

snittplats. 

Förbättring 

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

Ja Ja Ja  Normal 

      

      

Ingång/Entré från innergård.     Normal 

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

Nej Nej Nej  48-50 cm Förbättring 

Tagg eller nykel? Tagg Tagg tagg  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Portkodpanel? Ja Ja Ja Svårt för 

synskadade 

att hitta i 

adressboken. 

Förbättring 

Ljushetskontrast kontrast på dörren? Ja Ja Ja   Normal 

Glasdörr? Ja Ja Ja  Norman 

Om ja! Finns tydliga avvikande markeringar i ljushet, på höjder 

0,9 och 1,5 meter? 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns dörrtröskel?  Ja - Ja  Normal 

Höjd på tröskel, högst 2,5 cm? Ja Ja Ja  Normal 

Finns fritt passagemått vid uppställd dörren på 90º? Ja - Ja  Normal 

Är dörren tung?  Nej Nej Nej  Normal 

Finns automatisk dörröppnare? Ja Ja Ja  Normal 

Finns dörrstängare? Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på dörrhandtag? Max 0.8 m? Ja - Ja  Normal 

Höjd på dörrlås? Max 0.8 m från golvet? Ja - 103  Normal 

Höjd på dörrtagg? Max 0.8 m från golvet? Ja - Ja  Normal 

Dörrlås är 0.7 -1.0 m från hörn eller dörrframkant? - - Ja  Normal 

Kontrastmarkering på dörrlås? Nej Ja Ja Bra med 

punktskrift 

Normal 

Taggläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller dörrframkant? Nej Nej Nej 50 cm förbättring 

Kontrastmarkering på dörrhandtag? Ja - -  Normal 

Kontrastmarkering på taggläsare? Ja - -  Normal 

Portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare är 

kontrastmarkerade? 

Ja - -  Normal 

Höjd på portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare? Max 0.8 m 

från golvet  

Ja - -  Normal 

Portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare är 0.7 till 1.0 m från 

hörn eller dörrframkant? 

Ja - - 95 cm Normal 

Är mikrofon till porttelefon ca 1.10 - 1.20 m över golv? Ja Ja Ja  Normal 

Belysning Ja - -  Normal 

Kontrastmarkeringar? Ja  - - Panelen är i 

kontrast 

Normal 

Namnskylt utanför dörr till lägenheter. Nej Ja Ja Den 

elektroniska 

namnskylten 

är inte 

läsbart för 

synskadade 

 Förbättring 

Kök     Normal 

Finns fast inredning? Ja Ja Ja  Normal 

Städskåp placering, i kök eller hall? Ja Ja Ja  Hallen Normal 

Passbit på 200 mm på skåp/vitvaror som är placerad intill hörn? Ja Ja Ja > 200 mm Normal 

Finns det tillgänglig avställningsyta vid kyl/frys? Ja Ja Ja  Normal 

Är arbetsytan 130 cm i diameter framöver fastinredning? Ja Ja Ja 130,5 cm Normal 

Finns det utrymme under diskbänk med minst 80 cm bredd, om 

underskåpet tas bort? 

- - Ja Djup 78 cm  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Är det minst 80 cm arbetsbänk mellan spis och disk? (högst 120) Ja Ja Ja 79.5 ca 80 

cm  

Normal 

Total arbetsyta Ja Ja Ja 257 cm Hög 

Diskbänk  Ja Ja Ja 80 cm  Normal 

Fönster bröstningshöjd Ja Ja Ja 80 cm Normal 

Höjd på arbetsbänk Ja Ja Ja 90 cm Normal 

Djup på arbetsbänk Ja Ja Ja 60 cm  Normal 

Är diskmaskin placerad mellan spis och disk?  Nej Nej Nej  Normal 

Finns det dörrtröskel?  Ja Ja Ja 1 cm Normal 

Tröskel mellan vardagsrum och kök? Ja Ja Ja rummen har 

samma 

golvbeläggni

ng, tröskel i 

öppning kan 

tas bort. 

Förbättring 

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i kök och vardagsrum? Nej Nej Nej   Normal  

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i kök och Hall? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det kontrast i vägg? Nej Nej Nej Endast vit Förbättring 

Finns det kontrast mellan fast inredning och väg? Nej - - Endast 

arbetsyta är i 

kontrast. 

Förbättring 

Finns det tröskel? Högst 2,5 cm Ja Ja Ja 1 cm Normal 

      

Badrum     Normal 

Finns det dörrtröskel med höjd på < 2,5 cm Ja Ja Ja  Normal 

Passagemått på minst 76 cm vid dörr uppställning på 90º? Ja Ja Ja  Normal 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående dörr.  

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det fritt utrymme för rullstol (diameter 130 cm)? - - Nej Trångt! Förbättring 

Finns det möjlighet att ordna RWC- handtag på sidorna? - - Nej Trångt att 

ordna R 

WC-

handtag.  

Förbättring 

Finns det en yta på 110 cm från väggen till 

RWC-stol? Räknad ifrån mitten av RWC-stol.  

- - Ja 129 cm från 

väggen till 

RWC-stolen 

(handfat 

sidan).  

108 cm från 

vägg till 

WC-stol 

(dusch sida) 

Normal 

Finns det möjlighet att flytta fast inredning 

 för att uppnå fri yta runt RWC-stol? 

- - Ja Fri ytan 

finns! 

Normal 

Finns det dusch? Ja Ja Ja  Normal 

Finns det plats för T.M/T.T? Ja Ja Ja  Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Finns det vridbar och tillgänglig kran? (bl.a. längre handtag) Ja Ja Nej Det bör 

finnas längre 

handtag till 

kranen. 

Normal 

 

 

 

 

Kontrast i vägg? Nej - - Finns endast 

bakom WC-

stolen 

Förbättring 

Kontrast mellan vägg och fast inredning? Nej - -  Förbättring 

Kontrast i golv? Ja - - Olika kakel 

mönster och 

en svag 

lutning vid 

dusch.  

Hög 

Färgkontrast i Golv? Nej - - Svart över 

hela golvet 

Förbättring 

Stöd handtag i duschen. Nej - Nej Stödhandtag 

i dusch.  

Förbättring 

Finns det golvskillnad i golvet? Ja Ja Nej  Normal 

Bred på RWC- stol  Ja Ja Ja 37 cm  Normal 

Höjd på RWC-stol Ja Ja Ja 44 cm Normal 

Längd på RWC-stol Ja Ja Ja 70 cm Normal 

Längd från väggen till RWC-stol Ja Ja Ja 110 cm Normal 

Fönster höjd   Ja Nej > 140 cm Förbättring 

Höjd på handfat Ja Ja Ja 89 cm Normal 

Höjd till kranen Ja Ja Ja 103 cm Normal 

Bredden på handfat  Ja Ja Ja 56 cm Normal 

Mått från väggen till handfat centrum Ja Ja Ja 47 cm  Normal 

Dusch? Ja Ja Ja 79x79 Normal 

Dusch utrymme Ja Ja Nej Dusch 

utrymme bör 

vara större 

för att 

rullstolsburn

a ska komma 

åt. Förslag 

79x90 cm 

(eventuellt 

fällbar 

sittplats) 

Förbättring 

RWC-Dörr Ja Ja Ja 90 cm Normal 

RWC- Dörr - - - Finns risk 

för krock 

med 

garderobs 

dörr i hallen. 

Nuvarande 

dörr 80 cm 

Bättre med 

85cm. 

Förbättring 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Sovrum 2     Normal 

Fritt passagemått på minst 76 cm framför en uppställd dörr på 

90º? 

Ja Ja Ja  Hög 

Rum 270x300 cm? Ja Ja Ja 3,90 X 3,69 Hög 

Rum270x210? Ja Ja Ja   

Utrymme från garderob till parsäng, diameter 130 cm Ja Ja Ja 87 cm Normal 

Utrymme från fönster till parsäng Ja Ja Ja 80 cm Hög 

Utrymme från vägg (mot vardagsrum) till parsäng. Ja Ja Ja 120cm Hög 

Finns det sovutrymme på minst 210x210?( Om ej finns sovrum?) Ja Ja Ja - - 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm från dörrsvep vid 

ingående dörr, 25 cm vid utgående dörr.  

Ja Ja Ja Största 

sovrummet i 

lägenhet. 

Normal 

Dörröppning på min 80 cm?  Ja Ja Ja 80 cm Normal 

Dörröppning  Ja Ja Ja Bättre med 

85 cm 

Förbättring 

Dörrtröskel Ja Ja Ja 1 cm Normal 

Dörröppning - - - Finns risk 

för krock 

med 

garderobs 

dörr 

Förbättring 

Fönster bröstningshöjd  Ja Ja Ja 80 cm  Normal 

Hall     Normal 

Hall area Ja Ja Ja 5,76 m
2 

Förbättring 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående dörr. 

Ja Ja Ja  Normal 

Finns det utrymme för rullstol med (diameter 130 cm)? Ja Ja Ja  Normal 

Höjd på handtag minst 0.8 m Ja Ja Ja  Normal 

Balkong     Normal 

Area Ja Ja Ja 24,48 m
2 

Hög 

140 cm djupt på balkongen? Ja Ja Ja 230 cm Hög 

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid utgående dörr. 

- Ja -  Normal 

Dörrtröskel? Högt 2,5 cm Nej - Nej 3 cm Förbättring 

Fritt passagemått på 80 cm vid uppställd dörr på 90º? - - Ja 90 cm Hög 

Trappor?  Nej   - 

Räcket? Ja - Ja Tot. 114 cm. 

Glasad del 

85 cm. 

Normal 

Trappor – Invändig      Normal 

Finns ledstänger? Ja - Ja - Normal 

Sträcker ledstängerna 30 cm före och efter nivåskillnaden? Nej - Nej - Förbättring 

Ledstänger fortsätter förbi vilplan och runt hörn? Nej - - - Förbättring 

Kontrastmarkerade ledstänger?  Ja Ja Ja - Normal 

Ledstänger på både sidor om trappan? Ja Ja Ja  Normal 

Är den översta och nedersta satsen kontrastmarkerad? Ja Ja Ja - Normal 

Trappsteg Ja Ja Ja 17 trappsteg 

130x 26 cm  

Normal 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseför-

måga 

Kommentar Nivå 

Halkskydd på trappsteg Nej Nej Nej Saknas 

halkskydd 

finns dock 

halkskydd 

på en 

trapplan.  

Förbättring 

Vilplan Ja Ja Ja 100 x 39 cm Normal 

Räckets höjd? Ja - Ja 110 cm Normal 

 

 



 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4- Inventeringslista- Mall  
Objekt: 

 

 

 

2014  
 

 



Beskrivning av inventeringslista  
 

Denna bilaga innehåller en mall som har använts vid inventering och bedömning i den 

särskilda lägenheten.  

Bedömningar är Normal, Förbättring samt Hög  

 (Ja): innebär att delen eller området är tillgänglig. 

(Nej): innebär inte tillgängligt för den särskilda nedsättningen. 

(-): Innebär att bedömning av denna del inte är aktuell. 

(Kommentar): ska innehålla synpunkter samt eventuella förbättringar.  

 
 



        

 

          Tillgänglighet och användbarhet i nybyggnation  

 

Inventeringslista 

 

 

Adress:  

 

Objekt:  

Byggår:  

Datum:  

 

Inventerad av:     

 

 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Utomhusmiljö på tomtmark         

Parkeringsplats                

Handikapparkering inom 25 m avstånd?                

Handikapparkering -Välskyltat?                

Finns parkeringsplatser avsedda för personer med 

nedsättning? (fordon med minst 3,6 m bredd) 
               

Handikapparkering - Är beläggningen jämn, fast 

och halkfri? 

               

Handikapparkering - Tillräckligt bra belysning?                

Gångvägar                

Finns det tillgängliga och användbara gångvägar 

från parkeringen till byggnadens entré?  

               

Lätt att följa?                

Finns taktila och visuella ledstråk?                

Finns naturliga ledytor som leder till 

sammanhängande ledstråk(kanter, fasad, staket) 
               

Finns det karta över områden?                

Tillräckligt med belysning?                

Är gångvägar med hinder varningsmarkerade?                

Tydligt entreområde?                

Finns det nivåskillnader längs vägen?                 

Finns det markbeläggning fast, plan och jämn?                

BBR- 

Normal 

Åtgärdförslag och 

förbättringsförslag = 

Förbättring 

Hög 



  

Objekt:  

2 
 
 

 

 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

1.30 m bred på gångväg?                

Finns det trappor? Om ja hur många?                

Lutning                

Finns det lutning? ( Om ja, får ej vara mer än 1:20)                 

Trappor - utvändigt                

Finns ledstänger?                

Sträcker sig ledstängerna 30 cm före och efter 

nivåskillnaden? 

               

Kontrastmarkerade ledstänger?                 

Ledstänger på både sidor om trappan?                

Finns ledstänger på både sidor om trappan?                

Är den översta och nedersta satsen 

kontrastmarkerad?  

               

Ramp                

Är lutning i sidled, högst 1:50?                

Lutning 1:20 i färdriktning?                

Är rampen kontrastmarkerad i början och i slutet?                 

Är ledstängers höjd 0.90 m?                

Skyltningar                

I gaturummet                

Välskyltat gaturum? (minst 1,40–1,60 från golv till 

skylten) 

               

Skyltars höjd är 0.70 - 1.0 m?                

Belysta gaturum?                 

Belysta husnummer?                 

Bländfri belysning?                

Finns sittplatser i anslutning till entré?                

I entré från innergård.                

Välskyltat husnummer på byggnader? (minst 1,40–

1,60 m från golv till skylten) 

               

Skylthöjd är 0.70 – 1.0 m?                

Belysta husnummer?                 

Bländfri belysning invändigt och utvändigt?                

Angöringsplats                 

Förflyttningsyta är hårdgjord, jämn och halksäker 

yta? 

               

Lutning i längs- och sidled på handikapp 

parkerings- och angöringsplats är högst 1:50 

               

Angöringsplats inom 25 m gångavstånd, helst 10 m 

gångsavstånd 

               

Finns sittplatser i anslutning till entrén?                
 



  

Objekt:  
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Hiss                

Finns hiss?                

Femmans knapp utmärkt?                 

Punktskrifts märkta hisspanel?                

Är anropsknappar utmärkta för synskadade?                

Tydliga och stora siffror med kontrast?                

Ingen nivåskillnad i hissen                

Belysning?                

Talande hiss?                

Finns det spegel?                

Dörröppnare?                

Avvikande dörröppnare?                

Ljushetskontrast i dörr?                

Hisspanel på minst 90 cm?                

Handled/ Ledstång                

Finns det sittplats i hissen?                

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

               

Ingång/Entré från innergård.                

Dörröppnare?  Minst 0,7 – 1,0 m från dörren 

Höjd 0,8-1,0 m 

               

Tagg eller nyckel?                

Kodpanel?                

Glasdörr?                

Om ja! Finns tydliga avvikande markeringar i 

ljushet, på höjder 0.9 och 1,5 m? 
               

Finns dörrtröskel?                 

Höjd på tröskel, högst 2,5 cm?                

Fritt passagemått vid uppställd dörr i 90º?                

Är dörren tung?                 

Finns automatisk dörröppnare?                

Finns dörrstängare?                

Höjd på dörrhandtag? Max 0.8 m                

Höjd på dörrlås? Max 0.8 m från golvet                

Höjd på dörrtagg? Max 0.8 m från golvet                

Dörrlås är 0.7 -1.0 m från hörn eller dörrframkant?                

Tagg och dörr öppnare vid nedförsbacke.                 

Taggläsare är 0.7 till 1.0 m från hörn eller 

dörrframkant? 
               

Kontrastmarkering på dörrhandtag?                

Kontrastmarkering på taggläsare?                

Portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare är 

kontrastmarkerade? 
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Är Portkodspanelen/ringklocka eller kortläsare är 

0.7 till 1.0 m från hörn eller dörrframkant? 
               

Är Mikrofon till porttelefon ca 1.10 - 1.20 m över 

golv? 
               

Belysning                

Namnskylt utanför dörr till lägenheter.                

Fast inredning                

Städskåpsplacering, i kök eller hall?                

Passbit på 200 mm på skåp/vitvaror som är placerad 

intill hörn? 

               

Finns det tillgänglig avställningsyta vid kyl/frys?                

Är arbetsytan 130 cm i diameter framför fast 

inredning? 

               

Finns det utrymme under diskbänk med  

minst 80 cm bredd, om underskåpet tas bort? 

               

Är det minst 80 cm arbetsbänk mellan spis och 

disk? (högst 120 cm) 

               

Total arbetsyta                

Diskbänk                

Fönster bröstningshöjd                

Höjd på arbetsbänk                 

Höjd till överskåp minst 115-120 cm för insyn, 

Viktigt att lampan inte bländar. 
               

Djup på arbetsbänk                 

Är diskmaskin placerad mellan spis och disk?                 

Finns det dörrtröskel?                 

Finns det kontrast mellan golvbeläggning i kök och 

vardagsrum? 

               

Finns kontrast mellan golvbeläggning i kök och 

hall? 
               

Finns det kontrast mellan fast inredning och väg?                

Finns det tröskel? Högst 2,5 cm                

Badrum                

Finns det dörrtröskel med höjd < 2,5 cm                

Passagemått på minst 76 cm vid dörr uppställning 

på 90º? 

               

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

               

Finns det fritt utrymme för rullstol (diameter 130 

cm)? 

               

Finns det möjlighet att ordna RWC- handtag på 

sidorna?  
               

Finns det möjlighet att flytta fast inredning 

 för att uppnå fri yta runt RWC-stol? 

               

Finns det dusch?                
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 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Finns det plats för T.M/T.T?                

Finns det vridbar-kran som är tillgänglig? (bl.a. 

längre handtag) 

               

Kontrast i vägg?                

Kontrast mellan vägg och fast inredning?                

Kontrast i golv?                

Finns det golvskillnad?                

Bred på RWC – stol                 

Höjd på RWC- stol                

Längd från väggen till RWC- stol                

Fönster höjd                

Höjd till handfat                

Höjd till kranen                

Bredden på handfat från centrum?                

Från väggen till handfat                

Dusch                 

Dusch utrymme                

RWC - dörröppning                

RWC- dörröppning                

Sovrum                

Fritt passagemått på minst 76 cm framför 

 en uppställd dörr på 90º? 

               

Rum 270x300 cm?                

Rum270x210?                

Utrymme från fönster till säng                

Utrymme från vägg (mot vardagsrum) till parsäng                

Finns det sovutrymme på minst 210x 210?( Om ej, 

finns sovrum?) 

               

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

               

Klädkammare? Fritt öppningsmått på dörr?                

Dörröppning på min 80 cm?                 

Dörrtröskel?                 

Dörröppning                 

Hall                

Hall area                

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr.  

               

Finns det utrymme för rullstol med (diameter 130 

cm)? 

               

Höjd på handtag minst 0.8 m                



  

Objekt:  

6 
 
 

 

 

 Nedsatt 

syn 

Nedsatt 

hörsel 

Nedsatt 

rörelseförmåga 

Kommentar Nivå 

Balkong                

Area                

Minst 140 cm djupt på balkongen?                

Det ska finnas ett utrymme på minst 70 cm  

från dörrsvep vid ingående dörr, 25 cm vid 

utgående dörr. 

               

Fritt passagemått på 80 cm vid uppställd dörr på 

90º? 

               

Räcke?                

Trappor- Invändigt 

 
               

Finns ledstänger?                

Sträcker ledstängerna 30 cm före och efter 

nivåskillnaden? 
               

Kontrastmarkerade ledstänger?                 

Ledstänger på både sidor om trappan?                

Är den översta och nedersta satsen 

kontrastmarkerad?  
               

Trappsteg                

Halkskydd på trappsteg                

Vilplan                 

Räckets höjd                
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