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Sammanfattning 

Diös Fastigheter AB jobbar idag med stadsutveckling. I arbetet med detta kommer det ske 

flertalet ansökningar om bygglov vad gäller ombyggnad och ändrad användning. I alla 

ansökningar om lov ska tillgänglighetskravet tillämpas så bland annat personer med nedsatt 

rörelseförmåga kan nyttja byggnaden. Syftet med rapporten är att se vilka problem som kan 

uppstå vid ombyggnationer där tillgänglighetskravet ska tillämpas. För Diös som 

fastighetsägare kan kravet på tillgänglighet bli komplicerat. Intervjuer har gjorts med personer 

som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tillgänglighetskravet. De måste alla förhålla 

sig till kraven fast med olika infallsvinklar och tillsammans arbeta för att kraven ska uppnås i 

så god utsträckning som möjligt. Resultatet visar att kraven på tillgänglighet lätt blir 

tolkningsfrågor både mellan den som söker om lov samt internt bland handläggarna som 

handlägger bygglov på Kommunen. Resultatet visar också att kraven på tillgänglighet 

hanteras olika beroende på vilken Kommun som handlägger ärendet. Trots detta visar det att 

det går att bedriva stadsutveckling tillsammans med tillgänglighetskravet, det kan dock i vissa 

fall kosta mer än från början beräknat. De personer som är inblandad i projektet måste 

gemensamt hjälpas åt att hitta lösningar som uppfyller lagkraven eller att kraven kan 

tillgodoses på annat sätt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Diös Fastigheter AB is currently working on urban development. In this connection, most 

applications will be made for building permits regarding rebuilding and changed of use. In all 

applications for permission, availability requirements must be applied so that persons with 

reduced mobility can use the building. The purpose of the report is to identify the problems 

that may occur in rebuilding where the availability requirements is to be applied. For Diös as 

a property owner, the requirement for availability may be complicated. Interviews have been 

made in this studie with people who come in contact with the availability requirement in their 

daily work. They must all comply with the requirements and work together to ensure that the 

requirements are met as far as possible.. The result shows that the requirements for 

availability easily become interpretative questions between those who apply for building 

permits and internally among the administrator who handle building permits at the 

municipality. The result also shows that the requirements for availability are handled 

differently depending on which administrator is handling the case. Nevertheless, it shows that 

urban development can be developed along with availability requirements, although in some 

cases it may cost more than initially estimated.  

The people involved in the project must work together to find solutions that meet availability 

requirements or that the requirements can be met in another way. 
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1 Introduktion 
 

Diös Fastigheter AB äger och förvaltar stora fastigheter runt om i norra delen av Sverige, 

största bestånden av fastigheter ligger i stadskärnor och Diös jobbar idag för att skapa levande 

stadskärnor. För att stadskärnorna ska bli levande krävs människor, bostäder, kontor och 

handel dessa bidrar till mer människor i rörelse. Arbetet med detta kommer kräva att lokaler 

som tidigare kan ha varit kontor nu blir bostäder och det som tidigare varit butiker blir kontor. 

Hur det än fördelas så kommer detta kräva flertalet ansökningar om bygglov och ändring. När 

Diös ska utföra ombyggnationer, då anpassningar för hyresgäster ska utföras måste bygglov 

ofta sökas. Vid dessa ombyggnationer kan det även gälla ändrad användning då 

ombyggnationen innebär att en lokal som tidigare varit butik ska bli kontor.  

Städers utveckling är en avgörande del för fastighetsbranschen, hur mycket engagemang eller 

pengar som läggs ner på en fastighet är inte avgörande. Det är i slutändan det som finns runt 

om kring som bestämmer värdet. Det handlar främst om att ha arbetstillfällen, folkliv, handel 

och innovationer, detta skapar lönsamhet och därmed investeringsvilja. Senaste åren har dock 

haft en trend då handeln i centrala stadskärnor förlorat kampen mot externhandeln och 

näthandel. Detta har medfört en ökning av vakanta lokaler i stadskärnorna (Svenskhandel, 

2015).  

Vid ombyggnationer ska tillgänglighetskravet tas i beaktan. Tillgänglighetskravets syfte är att 

så många som möjligt i samhället aktivt ska kunna delta i samhället på lika villkor. De 

nybyggnationer eller ombyggnationer som idag sker ska kunna användas av både personer 

med full rörlighet samt de med rullstol, rullator, personer med nedsatt syn, hörsel eller andra 

orienteringsförmågor ska kunna använda de byggda miljöerna (Boverket, 2015a). 

Diös äger flertalet fastigheter som är byggda innan tillgänglighetskravet infördes, flertalet av 

byggnaderna är även q-märkta. Detta innebär att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och 

får således inte förvanskas, processen med uppfyllandet av tillgänglighetskrav blir då ännu 

mer komplicerat. Ombyggnationer krävs i äldre byggnader för att tillgängligheten ska uppnås 

men ombyggnationen får inte innebära så stora förändringar att den förvanskas.    

Tillgänglighetskraven och användbarhet i byggda miljöer regleras framförallt av PBL och 

PBF. Hur kraven ska tillämpas i dessa ges ut av BBR (Svensson, 2012 s.12).    
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1.1 Bakgrund 
 

En detaljplan regleras av kommunen där det bestäms hur mark och vatten ska användas samt 

hur bebyggelsen ska se ut. Detta talar om vad du får göra samt vad andra inte får göra i ett 

visst område vad gäller byggåtgärder. Detaljplanen reglerar därmed hur allmänna platser ska 

användas och utformas (Boverket 2016a).  

Ändring av detaljplaner kan ske vid anpassning till nya förhållanden och kan hållas aktuell 

utan att hela lämplighetsbedömningen ses över som när ny plan ska upprättas. Det finns ingen 

uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Vid ändring ska dock plan- och 

bygglagens krav på tydlighet inrymmas i syftet för den ursprungliga detaljplanen, det är sedan 

upp till Kommunen om ändringen anses lämplig eller ej (Boverket 2016b).  

Det finns en funktionshinderspolitik som är en samhällsegenskap innehållande mångfald som 

grund. Tanken är att utforma samhället så att alla med någon form av funktionsnedsättning 

ska kunna delta i samhällslivet med jämlika levnadsvillkor. Utgångspunkten i detta är att alla 

har olika förutsättningar och att funktionsnedsättning är en naturlig variation hos en 

befolkning. Detta bör tas i beaktning vid planering och utformning av miljöer, byggnader, 

produkter samt tjänster. Dessutom behöver kontinuerligt miljöer och tekniska lösningar 

förbättras avseende tillgänglighet samt användbarhet. För att full delaktighet ska kunna 

uppnås måste hela miljön vara tillgänglig och användbar. Det ska också kunna användas på 

lika villkor. Byggnaders utformning påverkar mer än bara möjligheten till förflyttning och att 

kunna ta del av den verksamhet som byggnaden och lokalerna är avsedda för. Kan 

byggnadens miljö inte användas på likvärdiga villkor påverkar det socialt liv och hur personer 

uppfattar sig själv. Likvärdiga villkor anses inte uppnås om personer som använder rullstol 

måste använda en särskild entré eller behöver hjälp för att öppna en dörr. Detta kan även 

medföra att individens utveckling påverkas av miljöns utformning. Detta har dokumenterats 

när det gäller barn med nedsatt syn, att miljöer med tydliga objekt visat sig stimulera 

synutvecklingen. Det har också visat sig i fall där barn med nedsatt rörelseförmåga fått 

möjlighet att förflytta sig själva har påskyndat utvecklingen markant. Förutom dessa 

grundläggande tillgänglighetsanpassningar kan mer enskilda anpassningar behöva göras för 

bostäder eller arbetsplatser (Svensson, 2012 s.11).       
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka brister och problem som kan uppstå gällande 

tillgänglighetskraven vid ombyggnation. Följs kraven som ställs från PBL, PBF och BBR och 

finns det eventuellt brister med dessa krav. Hur möter Diös Fastigheter kraven i arbetet med 

stadsutveckling, hur resonerar Kommunen och hur ser personer som jobbar för att både Diös 

och Kommunen ska vara nöjda med resultatet. Att ta reda på hur personer som i sitt dagligen 

arbetar med tillgänglighetskraven uppfattar och hanterar kraven som ställs, ska med 

förhoppning skapa en övergripande bild av tillgänglighetskraven i praktiken. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Vad är tillgänglighetskravets brister och kan det försvåra Diös planer för stadsutveckling? 

Vilka svårigheter och brister upplever de personer som i sitt dagliga arbete behöver ta hänsyn 

till tillgänglighetskraven? 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten granskar de krav PBL, PBF och BBR stället på tillgänglighet som kan kopplas till 

Diös arbete med stadsutveckling. Kraven på tillgänglighet fokuseras framförallt på 

ombyggnationer och ändringar. Rapporten innefattar personer som dagligen arbetar med 

tillgänglighetskravet och har god erfarenhet inom området. Resultatet utgår ifrån 

intervjupersonernas uppfattning. Det avgränsningar som gjorts i studien är att författaren har 

valt att inte studera tillgänglighetskravet i utomhusmiljö eller tillgänglighetskravet för 

personer med nedsatt syn och hörselförmåga. Denna avgränsning har gjorts då det hade 

behövts mer tid för att göra en mer omfattande studie för att kunna ta med dessa delar samt att 

de inte upplevts vara ett problem för Diös Fastigheter.  
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2. Teori 
 

2.1 Tillgänglighetskravet 
 

Vid ombyggnad ska kravet på tillgänglighet tas starkt i beaktan. Avsteg och anpassningar får 

göras om det anses vara orimliga krav för byggnadens förutsättningar eller om kravet utifrån 

ändringens omfattning är uppenbart oskälig. Detta skulle exempelvis kunna vara att krav ställs 

på tillgängliga badrum även fast badrummet inte berör den planerade ombyggnationen. Krav 

på tydliga samordningsfördelar kan ställas, detta om ett våningsplan behöver göras tillgängligt 

med en hiss så ska hissen också göra de över- och underliggande våningsplanen tillgängliga 

(Boverket, 2017b). 

Vid nybyggnation omfattar tillgänglighetskravet hela byggnaden, vid ändring eller 

ombyggnad av befintlig byggnad måste istället lösningar väljas som tar hänsyn till den 

befintliga byggnaden. Dock är alltid utgångpunkten att det ska uppfylla samma krav som för 

en nybyggnation. Vid ändring ska kraven ta hänsyn till omfattningen, byggnadens 

förutsättningar, varsamhetskravet samt förvanskningsförbudet. Detta innebär att vid ändring 

måste kraven på tillgänglighet alltid sättas utifrån den enskilda byggnadens kvaliteter, brister 

och den specifika ändringssituationen. Dock finns alltid en miniminivå som ej får 

underskridas. Reglerna för ändring är till för att tydliggöra hur kravnivån ska fastställas i den 

enskilda situationen samt vart den lägsta godkända nivån ligger.  

Vid ändring är det heller inte givet vilka delar som ska omfattas av tillgänglighetskraven, det 

är däremot vanligast att det enbart gäller den delen som ändras (Boverket, 2017).  

 

2.2 Ändring av byggnad 
 

Ändring av en byggnad innebär en eller flera åtgärder som ändrar byggnadens konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller dess kulturhistoriska värde. Storleken eller 

omfattningen av en ändring kan vara allt från en väldigt liten åtgärd, som att tapetsera om ett 

rum, till en mycket stor ändring där exempelvis en hel byggnad rivs ut invändigt. De mindre 

åtgärderna medför vanligtvis krav på att byggnadens egenskaper inte får försämras medan vid 

de större ändringarna kan mera långtgående krav ställas. 

När en ändring ska göras i en byggnad bör man innan fundera över hur den kommande 

åtgärden påverkar byggnadens förmåga att kunna tillgodose samhällets krav. De regler som 

gäller ändring omfattar alla befintliga byggnadsdelar, från de som fortfarande finns kvar sen 

byggnaden uppfördes till de som nyligen har fått slutbesked. Detta gäller både de små 
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åtgärderna till de större omfattande. Detta gör att det finns en oändlig mängd olika situationer 

för ändring (Boverket, 2017b). 

Utgångpunkten gällande krav är att det ska ställas samma krav vid ändring som vid 

nybyggnation. Däremot får krav tillgodoses på annat sätt än nybyggnadskraven om 

motsvarande nivå gällande tillgänglighet ändå uppnås. Möjlighet till avsteg finns också om 

det anses finnas synnerliga skäl med hänsyn till ändringens omfattning. Om byggnaden är 

klassad som kulturhistoriskt värdefull kan även förvanskningsförbudet vägas in vid avsteg. 

Detta innebär att kraven ska sättas utifrån den aktuella byggnadens kvalitet samt brister och 

vägas samman med den specifika ändringssituationen. Normalt tillämpas kraven endast på 

den delen som berörs av ändring (Svensson, 2012 s.19).   

 

2.3 Ombyggnation 
 

Vid en ombyggnation omfattas hela byggnaden av kraven, eventuellt kan kraven endast gälla 

den delen som betydande och påtagligt förnyas. Ofta anges varsamhetskravet som ett 

argument för att en byggnad inte ska behöva uppfylla kraven om tillgänglighet. 

Varsamhetskravet ska dock inte tillämpas så det hindrar utformningskrav och de tekniska 

egenskapskraven som exempelvis tillgänglighetskravet. Tanken är att det ska tillämpas med 

hänsyn till de befintliga egenskaperna som är värd att bevaras. Det ska dock tydliggöras att 

det innebär att det får göras en förändring. Det är ofta möjligt att genomföra en ändring utan 

att skada byggnadens egenskaper som ger den sitt värde (Svensson, 2012 s.19).   

Skulle någon av dessa krav inte kunna tillgodoses ska inte andra krav heller tillgodoses. 

Flertalet projektörer är idag skickliga och kreativa när det gäller att hitta lösningar som 

innebär ökad tillgänglighet samtidigt som byggnadens värde tas i beaktan. Det går att förena 

tillgänglighet med varsamhet, detta kräver dock kunskap, skicklighet och kreativitet.  

Lokaler där det kan vara svårt att uppfylla full tillgänglighet kan det istället vara motiverat att 

omdisponera lokalerna så att den delen som kommer beröras av besökare från allmänheten 

uppfyller kraven i största mån (Svensson, 2012 s.20).    

 

2.4 Planering, projektering och förvaltning 
 

För att tillgänglighetskraven ska uppnås är det viktigt att de redan i planering och 

projekteringsfasen tas upp och behandlas. I detta skede är det viktigt att komma ihåg att 

exempelvis de dörrar som upphandlas inte har förhöjd tröskel då det kan skapa problem för 

personer med rullstol.  Vid ändring av byggnad kan också en förundersökning vara ett 
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nödvändigt projekteringsunderlag. Där kan byggherren tidigt få reda på vad som behöver 

åtgärdas så att ändringen uppfyller samhällets krav.  

Även i förvaltningsskedet ska tillgänglighetsfrågorna integreras. Här bör alltid utgångpunkten 

vara att alla människor har olika förutsättningar, målet bör därför alltid vara att i största 

möjliga mån utforma lokaler så att alla på lika villkor kan bruka dessa (Svensson, 2012 s.22).  

  

2.5 Funktion  
 

Byggnadens funktion ska enligt PBL tillgodose utformningskraven samt de tekniska 

egenskapskraven. Utformningskraven regleras i PBL 8 kap. 1 §. ”En byggnad ska vara 

lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och vara tillgänglig och 

användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga- eller orienteringsförmåga (Boverket, 

2017b). 

 

2.6 Användningssätt  
 

Ett ändrat användningssätt är en ändring, inga byggtekniska åtgärder krävs för att det ska bli 

en ändring. Begreppen ”väsentligt annat ändamål” och ”ändrad användning” är två begrepp 

som är viktiga att hålla isär. Vid ändrad användning ska byggnadens ändring räknas som 

väsentligt annat ändamål för att det ska vara bygglovspliktigt. Om en butik skapar en extra 

kassadisk i butiken är det inte en bygglovspliktig åtgärd men det räknas som en ändring 

(Boverket, 2017b). 

 

2.7 Kulturhistoriskt värde 
 

Förvanskningsförbudet och varsamhetskravet ställer krav på att byggnader med 

kulturhistoriskt värde ska bibehållas, en ändring betraktas därmed som en åtgärd som ändrar 

det kulturhistoriska värdet (Boverket, 2017b). 

Det är upp till byggherren att ovanstående punkter tillgodoses. Kraven ska uppfyllas även om 

åtgärden inte är bygglovspliktig eller anmälningspliktig. Skulle byggnadsnämnden upptäcka 

vid tillsyn att det finns en åtgärd som inte följer kraven kan rättelse krävas.  

Ändringar ska inte medföra att byggnadens egenskaper försämras, om brister finns ska de 

med förhoppning förbättras. Ändrad del ska tolkas med snäv mening, det innebär vanligen att 

den del av byggnaden som fysiskt omfattar en byggnadsåtgärd. Det kan dock uppstå 

situationer då en mindre ändring medför större konsekvenser för en större del, detta om 
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åtgärden medför en eventuell försämring av samhällskraven. Detta exempelvis om man byter 

en dörröppning i en entré som tidigare varit 100 cm bred till en som är 90 cm, denna åtgärd 

medför en försämring av tillgänglighetskravet och hela den del som berörs av försämrad 

tillgänglighet räknas som en ändring (Boverket, 2017b).  

 

2.8 Hissar 
 

Grundkravet för hissar i PBF är att de byggnaderna med mer än en våning ska ha hiss eller 

annan anordning för att uppfylla tillgänglighetskravet. Bostäder i byggnader med färre än tre 

våningar behöver inte ha hiss. Innehåller byggnaden bostäder som inte nås från markplan ska 

de vara projekterade och utförda så att en hiss kan installeras i efterhand vid behov.  

Vid hissinstallationer är det byggherren som har ansvaret, detta gäller även för upphandlingen 

(Boverket 2014). För att en hiss ska vara tillgänglighetsanpassad ska invändiga måtten på 

hissen vara minst 1,1x1,4 meter. Detta för att en person i rullstol ska kunna använda hissen. 

Detta kan dock bli trångt om personen i rullstol ska ha en medhjälpare med sig. Därmed 

rekommenderas det att måttet bör vara 1,8x1,5 meter, detta innebär att en person med rullator 

också kan vända inne i hissen (Svensson 2012, s126).    

Att installera en hiss i befintliga byggnader är en lösning på att göra byggnaden mer 

tillgänglig. Hissen är en förutsättning för att äldre människor ska kunna bo kvar. Det hjälper 

även personer med funktionsnedsättning samt barnfamiljer med barnvagn. Med hjälp av 

kostnadseffektiva lösningar gällande hissar kan livskvaliteten höjas för nämnda grupper 

(Hissförbundet u.å).  

 

2.9 Ramper 
 

En ramp räknas som en kommunikationsyta och ska därmed utföras så att de är tillgängliga 

och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. En ramp kan användas då två 

nivåskillnader behöver utjämnas. Lutningen får max vara 1:12 och ska utrustas med 

avåkningsskydd och kontrastmarkeringar (Boverket 2017c).  

 

2.10 Tillgänglighetskravet vid ändring 
 

Specialreglering för krav på tillgänglighet 

En specialreglering finns i PBL och PBF vad gäller möjligheter att göra avsteg från 

tillgänglighetskravet när en ändring av byggnad ska göras. Vid ändring som inte räknas som 
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ombyggnad får avsteg göras från tillgänglighetskravet med hänsyn till byggnadens 

förutsättningar samt om det är oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning (Boverket 

2015b).  

 

 2.11 Ett Östersund för Alla 
 

Östersunds Kommun har tagit fram en strategi angående tillgänglighet. Strategin bygger på att 

visa vad Östersund kommun anser vara ett samhälle utan hinder, det ska hjälpa de som 

samhällsplanerar, bygger och bedriver verksamheter att riva de hinder som idag finns samt 

verka för att nya hinder inte uppkommer. Kommunens vision är att ett samhälle utan hinder 

skapar ett inkluderat samhälle samt gör att Östersund blir en attraktiv stad att bo och verka i. 

Översiktsplanen för Östersund 2040 har kommunen bestämt att synsättet ”Design för alla” ska 

utgöra metoden för att skapa ett inkluderat samhälle. Kommunen ansvarar för många av 

delarna med att förmedla ansvaret till privata näringslivet och privata fastighetsägare (Ett 

Östersund för Alla. 2015, s3).  

Enligt Ett Östersund för Alla. (2015, s15) finns en växande efterfrågan på tillgänglighet och 

användbarhet, detta med det ökade antalet äldre i samhället. I takt med det ökande antalet 

kommer verksamheter som kan erbjuda produkter och tjänster som är tillgängliga få en större 

målgrupp och teoretiskt mer intäkter. Vinsten för kommunen är en förbättrad tillgänglighet 

som resulterar mer självständiga medborgare men även mindre behov av välfärdstjänster.  

Lagstiftning som behandlar utformning av byggnader är exempelvis Plan- och bygglagen med 

tillhörande rekommendationer som förfinar standarder och tillämpningar. Dessa kan 

tillsammans med andra lagförändringar bidra till åsikter och diskussion angående 

tillgänglighet, detta med förhoppning om att påskynda utvecklingen mot mer användbara 

miljöer.     
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3. Undersökningsmetod 
 

Studien var en kvalitativ studie där författaren har gjort intervjuer för att få fram den 

subjektiva uppfattningen av tillgänglighetskraven från personer som i sitt dagliga arbete 

behöver ta hänsyn till dessa krav.   

 

Deltagare 

 

Deltagarna bestod av tre personer med olika befattningar som genom sitt arbete behöver ta 

hänsyn till tillgänglighetskraven. Detta urval gjordes för att få en inblick i hur 

tillgänglighetskraven uppfattas av personer som på olika sätt berörs i sitt arbete av dessa krav. 

Intervjupersonerna bestod av en projektledare på ett fastighetsbolag, en arkitekt på ett 

arkitektkontor och Östersunds Stadsarkitekt.  

 

Material 

 

Materialet bestod av 5-6 öppna frågor som utformades olika beroende på vilken person som 

intervjuades för att få svar på hur dessa personer uppfattar tillgänglighetskravet, hur de tror att 

det påverkar statsutvecklingen och hur det påverkar det arbetet för de personer som dagligen 

behöver ta hänsyn till kraven i sitt arbete. Intervjufrågorna varierade utifrån vem som 

intervjuades och de anpassades utifrån hur intervjupersonen arbetar med tillgänglighetskraven 

på daglig basis, vilket innebär att intervjuerna inte är identiska.  

 

Procedur 

 

Studiens metod var kvalitativ och data samlades in genom intervjuer. Tre intervjuer utfördes 

med tre olika personer som i sitt dagliga arbete påverkas av tillgänglighetskraven. 

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter att genomföra och därefter transkriberades intervjuerna 

för att sedan sammanfattas.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om att mäta det man önskar att mäta (Mälardalens högskola, 2014) och i 

denna studie har den subjektiva uppfattningen studerats. Det har gjorts genom intervjuer för 
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att på bästa sätt kunna få fram intervjupersonens subjektiva uppfattning om 

tillgänglighetskraven. Intervjufrågorna har varit öppna frågor som var utformad på ett sådant 

sätt att intervjupersonen i så liten grad som möjligt kunde tolka frågorna på olika sätt. Detta 

har gjorts genom att inte använda ord som är tolkningsbara i frågorna för att intervjupersonen 

själv ska få berätta om sin uppfattning, detta för att få en så subjektiv uppfattning som möjligt.  

Enligt Mälardalens högskola (2012) handlar reliabilitet om metoden i studien kan replikeras 

av vid annat tillfälle och få samma eller liknande resultat. I denna kvalitativa studie kan det 

vara svårt att mäta reliabiliteten då studien studerar den subjektiva upplevelsen hos olika 

individer. Genom att förklara och beskriva vilka intervjupersonerna är, hur intervjuerna har 

gått till och hur intervjufrågorna har utformats, kan även ses i bilaga (1-3), har författaren 

försökt skapa en tydlig bild över metoden som använt för att kunna replikeras vid ett annat 

tillfälle.  

4. Resultat 
 

Intervju med Projektledare för ombyggnationer på fastighetsbolag (Johannes) 

Johannes har jobbar som projektledare på Diös i tre år. I rollen som projektledare har han 

ansvar för de nybyggnationer och ombyggnationer som Diös utför i Östersund. I arbetet har 

Johannes ofta kontakt med Östersunds Kommun som gällande bygglov. Innan han började på 

Diös jobbade han som platschef på ett byggföretag i Uppsala. Hans erfarenheter innebär att 

han har kunskap om de byggtekniska delarna samtidigt som han nu jobbar mycket med 

projekteringsskedet innan bygget startar.   

 

Johannes ser i det stora hela positivt på tillgänglighetskravet då det är ett krav som ska 

förebygga diskriminering. I arbetet anser han dock att tillgänglighetskravet kan skapa en del 

förvirring, detta då kraven innebär som han kallar det ”mycket bör istället för skall”, ”Kravet 

bör uppfyllas” istället för ”kravet ska uppfyllas”. Detta gör att det lätt blir otydligt vad som 

ska göras och hur det ska göras. Han ger som exempel att när Diös vill göra en ändrad 

användning i en byggnad så kan det ställas krav som i slutändan kostar väldigt mycket pengar 

att uppfylla. De avsteg som får göras om det anses vara ekonomiskt försvarbart är inte tydliga 

säger Johannes. Detta blir då en tolkningsfråga, Kommunens handläggare kan i fallet anse att 

det inte är ekonomiskt försvarbart, det kan då bli dyrt för Diös att genomföra projektet för att 

det slutändan ska bli lönsamt. Johannes berättar att Diös ibland konverterar kontor till 

bostäder, vid dessa konverteringar försöker vi alltid se till att en hiss redan finns i fastigheten 

då det nästan alltid ställs krav på det. Finns det ingen hiss blir projekten väldigt dyra då hissar 
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måste installeras, idag har vi en tom lokal som skulle kunna göras om till bostäder men det 

finns ingen hiss, ska vi kunna göra bostäder av lokalen så måste en hiss installeras vilket 

kommer kosta ungefär 50 procent av den totala kostnaden. Även fast det lätt uppstår oklara 

situationer medger han att kraven för tillgängligheten ibland kan vara befogade. Vi som 

fastighetsägare får nog handskas med kraven lite extra i och med att vi förvaltar många äldre 

fastigheter som byggdes innan kraven på tillgänglighet infördes. Johannes uppfattning är att 

det vid nybyggnation är lättare att uppfylla kraven då det tydligare framgår vad som ska 

göras, ”det blir inte lika mycket tolkningar då”. 

Han tycker också att Kommunen i de flesta fall är behjälpliga i situationen kring 

tillgänglighetskravet ”det känns som att dom i de flesta fall jobbar med oss istället för mot 

oss”. Hans känsla är också att detta är lättare här uppe i Östersunds Kommun jämfört om det 

hade varit en större kommun söderut. Diös vision tillsammans med Johannes är att alltid 

uppfylla kraven i så stor utsträckning som möjligt. Johannes anser inte att 

tillgänglighetskravet ska hindra Diös planer för stadsutveckling.    

Johannes ger ett exempel på en tillgänglighetsanpassning som gjordes längs Prästgatan i 

Östersund. Affärslokalerna i fastigheten nåddes förut via utvändiga trappor och butiksägarna 

önskade bättre anpassade entréer för personer med nedsatt rörelseförmåga skulle kunna nyttja 

butikerna. I detta fall fanns det två alternativ, antingen gjordes en ramp utvändigt eller 

invändigt i butikerna. Skulle ramperna göras inne skulle det medföra stora ombyggnationer så 

det byggdes då en ramp utvändigt istället.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.1 Innan tillgänglighetsanpassning 
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                                                                                            Bild 4.2 Efter tillgänglighetsanpassning 

 

Nackdelen med detta tycker Johannes är att det förstör ursprunget, samtidigt är fördelen att vi 

och butiksinnehavarna inte förlorar butiksyta. 

Johannes berättar också om ett projekt som utfördes i Östersund där krav på tillgänglig entré 

också ställdes. Projektet gällde en utbyggnad där en arkad skulle byggas in för att skapa mer 

butiksyta. För att projektet skulle få genomföras krävdes det att entréerna skulle vara 

tillgänglighetsanpassade. I föregående exempel gjordes rampen på utsidan av fastigheten men 

i detta fall ville Kommunen inte att marken utanför skulle tas i anspråk. Rampen fick i denna 

situation istället göras inne i butiken, tidigare var det en liten ramp i arkaden samt en mindre 

trapp som ledde in i arkaden utanför en av butikerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4.3 Arkadens utseende innan ombyggnad 

 

 

 

 

 

                                                                                     Bild 4.4 Arkadens utseende innan ombyggnad 
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                                                                                     Bild 4.6 Rampens utförande i butiken 

 

Bild 4.5 Ritning över nytt utförande                                     

 

 

Intervju med Arkitekt (Karin) 

Karin har jobbat som arkitekt i många år och började efter utbildningen att arbeta i Malmö, 

tiden efter det har hon jobbat i Östersund på både ett stort och ett mindre arkitektkontor. Karin 

har god kunskap gällande tillgänglighetskravet och har förutom sin kunskap genom arbetet 

även gått en kurs gällande tillgänglighetskrav i Stockholm.  

 

Karin som dagligen kommer i kontakt och jobbar med tillgänglighetskravet tycker att det är 

bra att det finns men vill ändå påpeka att det ofta uppstår krångliga och oklara situationer 

gällande kravet. Karin som jobbar med mer än bara Östersunds Kommun berättar att det 

skiljer sig väldigt mycket mellan olika Kommuner och deras syn på tillgänglighetskravet. 

”Det finns Kommuner där jag undrar om dom ens granskar kraven, sen finns det dom som är 

väldigt hårda och ställer nästan orimliga krav”. Gällande Östersund Kommun är hennes 

erfarenhet att det ställs olika krav beroende på vilken handläggare som handlägger ärendet. 
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Karin ger ett exempel där hon i ett projekt fick göra ett avsteg gällande en RWC som inte 

uppfyllde måtten enligt kraven. Anledningen till avsteget var att längden på RWC:n var 

längre men att bredden var smalare än vad kraven säger, eftersom RWC:n var längre än vad 

som krävdes kunde det tillgodoräkna den delen som var för smal ”det handlade bara om cirka 

1 decimeter” säger Karin. Dock hamnade en av Karins kollegor i samma situation med samma 

Kommun men fick i det fallet inte göra något avsteg. ”Som jag sa tidigare, ibland ställs det 

olika krav beroende på vilken som handlägger ärendet”. Samtidigt påpekar hon att enligt 

henne är Östersunds Kommun generellt bättre och besitter mer kunskap gällande 

tillgänglighetskraven än andra Kommuner. Även fast Östersunds Kommun generellt är bättre 

att arbete med så tycker Karin att det är viktigt att man som ny bygglovshandläggare sätter sig 

in i syftet med de krav som finns i BBR och inte stirrar sig blind på angivna mått.  

I Karins roll som projektör tycker hon det är viktigt att om avsteg från tillgänglighetskravet 

görs så ska det som hon uttrycker det ”finnas en plan B”. Om tillexempel en byggnad 

innehållande kontor i två våningar ska byggas eller byggas om och ett avsteg från hiss till 

andra våningen görs ska det finnas möjlighet att skapa en hiss vid behov. Karin berättar att 

hon varit med om en sådan situation där avsteg angående en hiss till andra våningen gjordes. 

Problemet blev att när ombyggnaden var färdig skulle en rullstolsbunden person nyttja 

lokalerna men fick således inte tillgång till andra våningen. I fallet hade Kommunen godkänt 

att en hiss inte behövde installeras, detta då det innebar stora ingrepp i byggnaden för att 

installera hissen. Hon menar att i situationer som dessa är det viktigt att det ändå planeras och 

görs möjlighet för att installera en hiss, så om situationen uppkommer att en hiss behöver 

installeras så vet man vart och hur den kan installeras.  

Karin fick frågan om hur frågan om tillgänglighet skulle hanteras om hon fick önska. 

 ”Jag önskar att man beaktar rimligheten i de krav man ställer när det gäller ombyggnad. 

Vissa projekt kan ju helt dö, om man inte kan vara flexibel och gå med på alternativa 

lösningar. Med höga kostnader för tomma lokaler som följd, eller i värsta fall en död 

stadskärna”. 
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Intervju med Östersunds Stadsarkitekt  

Maria är stadsarkitekt i Östersund men också avdelningschef för Plan- och bygg i Östersund.  

 

Maria jobbar som stadsarkitekt på Östersunds Kommun. Hennes arbete innebär att hon 

dagligen kommer i kontakt med frågor som rör tillgänglighetskravet. Hon berättar att 

Östersund har väldigt få byggnader som är anpassade för att vara tillgängliga. Att i framtiden 

jobba med att göra dessa byggnader mer tillgängliga skulle enligt Maria kunna få ekonomiska 

fördelar, ju fler personer som kan besöka en butik eller ett hotell desto större kundkrets. ”Kan 

en person med rullstol besöka en butik så kan en person med barnvagn också göra det”. Från 

Kommunens sida vill man att tillgänglighetskraven ska uppfyllas och i vissa fall även bättre 

än BBR, PBL och PBF krav. Detta gäller framförallt nybyggnadsprojekt. Vid ombyggnationer 

kan det vara svårare och avsteg får göras säger Maria. Gällande ombyggnationer i äldre 

byggnader så prioriteras förvanskningsförbudet ibland framför tillgänglighetskravet. Maria 

säger att det är viktigt att de äldre byggnader som finns i Östersund inte förvanskas, då görs 

istället avsteg från tillgänglighetskravet eller så ges inte bygglov för ombyggnaden eller 

ändringen. Maria medger att tillgänglighetskraven i dessa fall kan stoppa en eventuell 

stadsutveckling. Hon berättar att avsteg ska kunna göras men ”det ska ske med sunt förnuft” 

menar hon. Alla fall bedöms olika, om en kontorslokal ska byggas om och en toalett i lokalen 

inte uppfyller kraven så sätter man detta i relation till hela projektet, är projektet stort så kan 

vi anse att en anpassning av toaletten i det stora hela inte är en stor kostnad. Är det däremot 

ett mindre projekt där det kostar mer att tillgänglighetsanpassa toaletten än projektet i helhet 

skulle ett avsteg kunna få göras.   
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5. Diskussion 
 

Författaren har utfört intervjuer med tre olika personer som i sitt dagliga arbete behöver ta 

hänsyn till tillgänglighetskraven och hur det upplever dessa krav.  

Boverket (2015a) menar att syftet med tillgänglighetskravet är att alla i samhället oavsett om 

man har en funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor. Intervjupersoner 

som intervjuades var överens om att tillgänglighetskravet i grunden är ett viktigt krav för att 

alla personer oavsett funktionshinder ska kunna använda lokalerna. Detta är något även 

Svensson (2012 s.11) tar upp och att målet är att utforma samhället till ett samhälle där alla 

individer oavsett funktionsnedsättning kan delta i samhällslivet.  

Samtidigt upplever två av intervjupersonerna ett problem då kraven ibland anses orimliga i 

förhållande till helheten av ombyggnaden eller ändringen. Enligt Boverket (2015a, 2015b) ska 

både nybyggnationer och ombyggnationer byggas på ett sådant sätt att det uppfyller 

tillgänglighetskraven. Maria från Östersunds Kommun menar att Kommunen vill att 

tillgänglighetskraven ska överträffa kraven om tillgänglighet vid nybyggnation men att vid 

ombyggnationer kan det vara svårare att uppfylla kraven och avsteg blir vanligare i dessa fall. 

Intervjupersonen Johannes bekräftar det Maria säger då han anser att de blir svårare för Diös 

som fastighetsägare att uppfylla kraven vid ombyggnationer då många av deras fastigheter 

byggdes innan tillgänglighetskravet infördes.  

 

I resultatet redovisas det att intervjupersonerna upplever problem med avsteg från kraven. 

Svensson (2012 s.19) menar att speciella avsteg från kraven kan tillåtas om synnerliga skäl 

finns, detta med hänsyn till ändringens omfattning, förutsättningen för byggnaden, 

varsamhetskravet samt förvanskningsförbudet. Detta innebär att kraven sätts utifrån 

byggnadens kvalitet och brister samt helheten av den specifika ändringssituationen. Svensson, 

(2012 s.20) påtalar att i lokaler där det kan vara svårt att uppfylla full tillgänglighet kan en 

omdisponering av lokalerna göras så att den delen som kommer beröras av besökare från 

allmänheten uppfyller kraven i största mån. Detta är något Johannes och Karin ofta upplever 

som en tolkningsfråga och att kommunen och företaget som vill göra ombyggnationen har 

skilda meningar om vad som är skäligt. Det påtalades även vid intervjutillfällena att en 

problematik kring att tolkningarna av tillgänglighetskraven skiljer sig mellan olika 

Kommuner och deras handläggare. Situationen med Karin och hennes kollega som fick olika 

besked gällande avsteg i frågan om måtten på RWC styrker Johannes och Karins uppfattning 

om att olika besked ges beroende på vilken handläggare som hanterar ärendet. Det skulle dock 
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i fallet kunna vara så som Maria berättat att situationen utgått från den totala 

projektkostnaden. I fallet kan det ha varit så att Karins projekt inte var lika omfattande som 

hennes kollegas, detta innebär att kostnaden för att uppfylla kraven i kollegans fall kan ha 

varit liten i förhållande till projektet i helhet och därav fick inget avsteg göras. Stadsarkitekten 

på Östersunds Kommun medger att tillgänglighetskravet kan hindra stadsutveckling då det i 

vissa fall inte går att uppfylla tillgänglighetskravet. Detta är något Karin tar upp i intervju och 

påpekar att kraven ska vara rimliga vid ombyggnationer för att stadsutveckling ska kunna 

bedrivas.   

 

Angående intervjupersonernas upplevelse av tillgänglighetskravens risk för tolkningar, säger 

Boverket (2017) att de regler som gäller vid ändring är till för att tydliggöra hur kravnivån ska 

fastställas i den enskilda situationen samt vart den lägsta godkända nivån ligger. Trots detta 

upplever intervjupersonerna att det ändå uppstår situationer där tolkningar uppstår. Denna 

tillämpning bör alltså tydliggöras ännu mer eller ändras för att den ska fylla sitt syfte.  

Ett annat exempel är också när det handlar om ändring av byggnad eller i byggnad, (Boverket 

2017) menar att, vid ändring är det heller inte givet vilka delar som ska omfattas av 

tillgänglighetskraven, det är däremot vanligast att det enbart gäller den delen som ändras. 

Detta menar Johannes att det ofta blir tolkningsfrågor om. (Boverket 2017) väljer här att 

använda ordet vanligast vilket säger att det även finns situationer där kraven omfattar mer än 

bara den delen som ändras.  

 

Ovanstående diskussion visar på att tillgänglighetskravet har brister. Då olika svar ges 

beroende på vilken handläggare som handlägger bygglovsärendet blir det troligen inte bara en 

tolkningsfråga mellan den som söker bygglov och handläggaren utan också mellan 

handläggarna internt. För att lösa problemet skulle bygglovshandläggarna på Östersunds 

Kommun tillsammans kunna diskutera igenom kraven på tillgänglighet för att komma överens 

om hur de i framtiden ska bedömas. Att varje fall av bygglov behandlas utifrån byggnadens 

kvalitet och förutsättningar samt projektets omfattning kan vara ett svar på varför det ges 

olika besked vid liknande situationer. När Karin säger att hon upplever brister i kunskapen om 

tillgänglighetskraven hos en del handläggare skulle det i de fall då bygglov inte ges kunna 

förtydligas varför. Detta genom att hänvisa till gällande krav samt handläggarens tankesätt 

som mer utförligt pekar på varför bygglov inte ges, detta skulle troligen uppfattas av den 

sökande som att handläggaren har god kunskap inom området och därmed har grund för sin 

bedömning. Diös Fastigheter skulle också kunna ta hjälp av den tillgänglighetsstrateg som 
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finns hos Östersunds Kommun för att redan innan ett projekt ska starta få en uppfattning om 

vilka krav som möjligen kan ställas. Detta skulle kunna underlätta för både Diös och 

eventuella projektörer som ska arbeta med projektet. Diös kanske behöver lägga mer pengar 

än väntat för att uppfylla kraven men kan möjligtvis få igen pengarna på att fastigheterna och 

lokalerna blir mer tillgängliga och fler kan använda byggnaderna.  

Kraven om tillgänglighet är viktiga för samhället, det skulle dock vara till fördel om kraven i 

PBL, PBF och BBR framgår på ett tydligare sätt så att det blir lättare för landets Kommuner 

att arbeta med. Ett eventuellt förtydligande skulle möjligtvis också kunna leda till att arbetet 

med stadsutveckling kan ske i högre takt då det inte blir lika mycket tolkningar och risken för 

folktomma stadskärnor blir inte en kommande trend. Det kräver dock att alla personer som 

deltar i projekt där tillgänglighetskravet uppkommer samarbetar och är beredd att anpassa sig 

för att både hitta nya och fler lösningar men även anpassa sig och acceptera gällande krav så 

att kravens syfte kan uppfyllas, om att alla människor ska kunna delta i samhället på lika 

villkor. 
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6. Slutsatser 

 

Kraven på tillgänglighet kan försvåra Diös arbete med stadsutveckling, detta då målet är att 

samma krav på tillgänglighet som gäller vid nybyggnation också ska gälla vid 

ombyggnationer. Personer som arbetar med att uppfylla kraven anser att kraven är 

tolkningsbara och tolkas olika beroende på vilken bygglovshandläggare som handlägger 

ärendet.  

För att detta ska förbättras behövs det att:  

 Kraven i PBL, PBF och BBR behöver bli mer konkret och tydliga. 

 Handläggarna behöver mer kunskap om kraven på tillgänglighet. 

 Handläggarna behöver skapa en tydligare och gemensam uppfattning om hur kraven 

ska hanteras i praktiken.  

 Förståelse och acceptans behövs av sökande för att tillgänglighetskraven ska fylla sitt 

syfte. 

 

7. Förslag till fortsatta studier 

Framtida studier skulle kunna breddas med tillgänglighetskravet utomhus, en byggnad som 

ligger i geografiskt läge där tillgänglighet inte uppnås utvändigt, hur hanteras då 

tillgänglighetskraven invändigt. Fler och djupintervjuer skulle också kunna ge en bredare och 

djupare förståelse för hur tillgänglighetskraven uppfattas och vilka bister de som arbetar med 

kraven upplever. 
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9. Bilagor 

 

1. Intervju med Arkitekt (Karin) 2017-04-17 

 

Hur ser du på tillgänglighetskravet i allmänhet? 

 

Jag arbetar dagligen med tillgänglighetskravet i mitt yrke det är en av mina plikter att det ska 

tillgodoses. Det är i grund och botten bra att det finns då det ska uppfylla att fler kan delta i 

samhället. Min uppfattning är att kraven angående tillgänglighet ofta skapar situationer där 

det blir många otydligheter. För mig som jobbar med beställare från olika Kommuner märks 

det väl att kraven tolkas väldigt olika beroende på vilken Kommun det gäller. Det finns 

Kommuner där jag undrar om dom ens granskar kraven, sen finns det dom som är väldigt 

hårda och ställer nästan orimliga krav. Det är ofta Kommunerna kan komma med nästintill 

orimliga krav, i ett projekt hade vi ett hus som uppfyllde alla kraven utom en passage som vad 

2 cm för smal och dom ansåg då att detta inte är godkänt. Då tycker jag att det går till 

överdrift, det handlar om 2 cm, jag hade förstått om det var 2 dm men denna gång vart det 

nästan löjligt. Har även varit med om flera situationer där jag själv undrar om 

bygglovshandläggaren själv vet vilket krav han eller hon ställer. Ibland känns det som att dom 

läser innantill och det som står gäller även fast det står att avsteg kan få göras av olika skäl. 

Ett exempel är ett projekt där jag fick göra ett avsteg gällande en RWC som inte uppfyllde 

måtten enligt kraven. Jag fick göra det för att längden på RWC:n var längre men bredden var 

smalare än vad kraven sa, men eftersom RWC:n var längre än vad som krävdes kunde jag få 

tillgodoräkna det för den delen som var för smal, det handlade bara om cirka 1 decimeter. En 

kollega här på kontoret hamnade i samma situation med samma Kommun men fick i det fallet 

inte göra något avsteg. Som jag sa tidigare, ibland ställs det olika krav beroende på vilken 

som handlägger ärendet. Samtidigt tycker jag nog att Östersunds Kommun generellt bättre 

och besitter mer kunskap gällande tillgänglighetskraven än andra Kommuner. Kraven som 

finns angående funktionsmått i svensk standard innebär att det ska kunna få plats mycket på 

väldigt liten yta, ibland är det nästan omöjligt med tanke på rummets storlek. Det finns ett 

krav i svensk standard om att det ska vara ett visst mått mellan sängar och väggar i sovrum, 

dock så står det att om en rullstol är utrustad med infällbara armstöd så tillåts ett smalare mått. 

Hur ska jag kunna veta när jag projekterar om det kommer att vara personer med såna 

rullstolar i utrymmet. Samma sak gäller för RWC som det ska vara en viss storlek på men 



 
 

24 
 

tillexempel de som är blind vill ha små toaletter men ändå tar man förgivet att blinda ska 

använda RWC toaletter.   

 

Skulle kraven kunna skapa problem för stadsutveckling? 

 

Både ja och nej, det kan göra det i och med de krav som ställs. Samtidigt tycker jag att de 

många gånger kan vara befogade krav, i grund och botten är det ju ändå något som ska bära 

rätten till att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.  

 

Skapar kraven problem för dig i ditt arbete? 

 

Som jag sa innan så kan dom göra det, ibland blir man irriterad och tycker att de blir 

diskussioner angående småsaker. Jag tycker att man alltid ska sträva efter att uppfylla kraven 

så gått det går, hänger det i slutändan på 2 cm gällande en passage eller att en RWC saknar 

några cm i en riktning för att klara kraven tycker jag det borde kunna tillgodoses om det 

uppenbarligen inte skapar några problem.  

 

Är avstegen från kraven tydliga? 

 

Nej tydliga skulle jag inte säga att dom är, det blir ju lätt mycket tolkningar. I mitt jobb som 

projektör tycker jag det är viktigt att om avsteg från tillgänglighetskravet görs så ska det 

finnas en plan B. Om tillexempel en byggnad som innehållande kontor i två våningar ska 

byggas och ett avsteg från hiss till andra våningen görs ska det finnas möjlighet att skapa en 

hiss vid behov. Jag har varit med om ett projekt där avsteg angående en hiss till andra 

våningen gjordes. Problemet var ju bara att när ombyggnaden var färdig skulle en 

rullstolsbunden person arbeta i lokalerna men fick inte tillgång till andra våningen. 

Kommunen hade ju godkänt att hissen inte behövde tillsättas, tror det var väldigt krångligt att 

installera den om jag minns rätt och det krävdes stora ingrepp. Jag tycker att i situationer som 

dessa är det viktigt att det ändå planeras och görs möjlighet för att installera en hiss om nu 

situationer uppkommer. Så om situationen uppkommer att hiss behöves så vet man ju vart den 

kan installeras. 
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Hur skulle frågan om tillgänglighet hanteras om du fick önska? 

 

Jag önskar att man beaktar rimligheten i de krav man ställer när det gäller ombyggnad. Vissa 

projekt kan ju helt dö, om man inte kan vara flexibel och gå med på alternativa lösningar. 

Med höga kostnader för tomma lokaler som följd, eller i värsta fall en död stadskärna. 

 

 

2. Intervju med Projektledare på Diös (Johannes) 2017-04-17 

 

Hur ser du på tillgänglighetskravet i allmänhet? 

 

Jag tycker att det är bra att de finns, syftet är ju att förebygga diskriminering, men visst kan 

det skapa sina problem i samband med våra ombyggnationer vi vill göra. Jag tycker att det är 

mycket som kan skapa förvirring, det är mycket bör istället för skall. Vi som fastighetsägare 

handskas nog med kraven lite extra i och med att vi förvaltar många äldre fastigheter som 

byggdes innan kraven på tillgänglighet infördes. Det är ju lättare vid nybyggnation när kraven 

ändå är ganska tydliga jämfört vid ombyggnationer det blir inte lika mycket tolkningar då. 

Nivåskillnader är något som uppkommer med jämna mellanrum för oss, när vi gör större 

hyresgästanpassningar måste bygglov sökas. Detta innebär att hela ytan som berörs av 

ombyggnationen ska tillgänglighets anpassas. Nivåskillnaderna uppkommer tillexempel då 

det finns en befintlig takterrass som hyresgäster vill använda. Det är vanligt att utgången till 

dessa terrasser är i form av en nivåskillnad där terrassen ligger en bit ovanför golvet inne. Då 

uppfyller ju inte terrassen tillgänglighetskraven och hyresgästerna får inte använda den. 

Vi jobbar ofta med ändrad användning också och de krav som ställs blir ibland för dyra för 

oss, vi får helt enkelt inte ihop kalkylerna. Det blir ofta en fråga om vad som är ekonomiskt 

försvarbart och där har vi ibland olika uppfattningar.  

 

Kan kraven sätta stopp för stadsutveckling? 

 

Både ja och nej, som jag sa så får vi ibland inte ihop kalkylerna då det sätts krav som för oss 

blir för dyra att uppnå. Sen när vi ska göra konverteringar från kontor till bostäder kommer ju 

ofta kravet på hiss upp, vi har ju inte så många fastigheter som bara är en våning. Idag har vi 

en tom lokal som vi skulle kunna konvertera till bostäder men det finns ingen hiss, ska vi 
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kunna göra bostäder där så måste vi sätta in en hiss men det blir väldigt dyrt. Jag tror ändå i 

slutändan att tillgänglighetskraven inte ska ställa till så mycket problem att vi inte ska kunna 

bedriva vår utveckling av Östersunds stadskärna.  

 

Kan de krav som ställs vara befogade? 

 

Ja det kan de vara. Problemet blir tolkningarna kring avstegen. Vi vill ju som jag sa innan 

också uppfylla kraven, det vinner vi på i slutändan. Visst vi kan ju pumpa in mer pengar kan 

man tycka men vi måste ju få tillbaka pengarna på nått sätt också och det är svårt att ta ut så 

höga hyror av hyresgästerna att tillexempel installera en hiss som sen ska betalas av på 

hyrestiden. Hissen utgör ju typ 50 procent av den totala kostnaden. Jag har ett exempel på en 

tillgänglighetsanpassning som vi gjordes längst Prästgatan i Östersund. Butikerna i fastigheten 

nåddes förut via trappor och butiksägarna önskade att vi skulle hitta en bättre lösning för 

entréerna så personer med nedsatt rörelseförmåga skulle kunna komma in i deras butiker. I 

detta fall fanns det två alternativ, antingen gjorde vi en ramp utvändigt eller så gjorde vi de 

invändigt i butikerna. Skulle vi göra ramperna inne skulle det medföra stora ombyggnationer 

då vi hade behövt minska takhöjden på våningen under så då fick vi bygga en ramp utvändigt 

istället.  Nackdelen med detta tycker jag är att det förstör ursprunget, samtidigt är fördelen att 

vi inte förlorar butiksyta. 

Vi hade i somras ett projekt också som gällde en utbyggnad där vi ville bygga in arkaden 

längst Prästgatan för att skapa mer butiksyta. För att projektet skulle få genomföras krävde 

Kommunen att entréerna skulle vara tillgänglighetsanpassade. Då ville Kommunen inte att 

marken utanför skulle tas i anspråk. Så vi fick bygga rampen inne i butiken istället.  

 

Är avstegen från kraven tydliga? 

 

Nej det tycker jag inte, det blir väldigt lätt diskussioner om hur de ska tolkas i olika projekt. I 

det ena projektet får vi göra avsteg från en sak och sedan när vi ställs inför ett likadant 

problem i ett annat fall så får avsteget inte göras där.  
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Är Kommunen behjälplig i situationer gällande tillgänglighetskraven? 

 

Ja det skulle jag ändå säga, klart vi kan bli oense om hur saker och ting ska tolkas men i det 

stora hela tycker jag att dom är bra det känns som att dom i de flesta fall jobbar med oss 

istället för mot oss. ”. Jag tycker att detta är lättare här uppe i Östersunds Kommun jämfört 

med när jag jobbade i Uppsala, där va dom stenhård på kraven. Dock kanske det var för att 

jag jobbade med nybyggnationer där men jag tycker ändå att Östersunds Kommun är bättre.  

 

Hus skulle frågan hanteras om du fick önska? 

 

Det skulle kanske vara bra om de handläggare som handlägger fall där tillgänglighetskraven 

är inblandat kanske har lite extra koll på kraven än övriga handläggare. 

 

 

3. Intervju med Östersunds stadsarkitekt (Maria) 2017-04-27 

 

Hur ser du på tillgänglighetskravet i allmänhet? 

 

Tillgänglighetskraven är viktiga enligt mig, vi på Östersunds Kommun har mycket att jobba 

med när det gäller detta då endast en liten del av Östersund idag är tillgänglig. Östersunds 

Kommun har idag som mål att överträffa tillgänglighetskraven i de fall det är möjligt. Vi ska 

bli en av de städer i Sverige med bäst tillgänglighet. Östersund är en stad där bara en liten del 

av byggnaderna räknas som tillgängliga. Jag tycker att fastighetsägare med fler borde se dessa 

krav ur en ekonomisk aspekt. Ta som exempel en butik, ju fler personer som kan besöka 

butiken desto mer vinst kan butiken göra. Kan en person med rullstol besöka en butik så kan 

en person med barnvagn också göra det. Det krävs att det finns möjligheter för en 

funktionshindrad att smidigt och lätt kunna ta sig in i entrén. Vi har i Östersund ett bra 

exempel på hotellet som byggdes på Frösöpark. Där deltog våran tillgänglighetsstrateg från 

Kommunen i projekteringsdelen vilket ledde till ett väldigt lyckat resultat där hotellet i 

efterhand har fått pris för detta. I efterhand har hotellet även bestämt sig för att anordna mer 

event för personer med funktionshinder och blir då en av få hotell i Sverige som kan anordna 

detta.  
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Tror du kraven kan leda till problem för stadsutveckling?  

 

Ja visst skulle det kunna vara så men vi på Kommunen vill ju också att staden ska utvecklas 

men vi måste ju ta vårat ansvar vad gäller lagar och regler vid bygglovsansökningar. Men 

låter vi företag och privatpersoner bygga utan att ta hänsyn till tillgänglighetskravet så får ju 

vi påtryckningar från tillexempel vård och omsorg och vi kan bli skyldiga att bekosta en 

byggnation så att det blir tillgängligt.  

 

Hur tänker du angående avsteg från tillgänglighetskravet? 

 

Jag tycker att avsteg ska kunna göras men det ska ske med sunt förnuft. Alla fall bedöms ju 

olika, om en lokal ska byggas om och en toalett i lokalen inte uppfyller kraven så sätter ju vi 

det i relation till hela projektet, är projektet så pass stort att en anpassning av toaletten i det 

stora hela inte är en stor kostnad kan ju vi anse att toaletten ska anpassas enligt kraven. Är det 

däremot ett mindre projekt där det kostar mer att uppfylla kraven för toaletten än projektets 

totala kostnad skulle ett avsteg kunna göras. När det gäller förvanskningsförbudet så går det 

ofta före tillgänglighetskravet och här kan avsteg få göras eller så kan det bli så att vi inte 

godkänner ansökan. Det är viktigt att de äldre byggnader vi har i stan inte förstörs eller vad 

man ska kalla det.  

 

Hur gör ni på Kommunen för att vara behjälpliga i ärenden rörande 

tillgänglighetskraven?  

 

Ja vårat jobb är ju att undersöka hur kraven kan uppnås, vi kommer ju ofta med förslag på hur 

ett krav kan uppnås. Sen kan ju den som sökt om lov tycka att vårat förslag är för dyrt.  

 

Är det några speciella tillgänglighetskrav som ni fokuserar på? 

 

Det bästa här är om du läser våran vision för Östersund, den heter Ett Östersund för Alla. 

 

 

 

 

 

 


