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Abstract  

The existing housing stock in Sweden is standing in front of a big challenge and restoration is 

a must when we are not building in the same rate that our population increases. This report 

is aiming to enable older people and those with disability to live longer in their homes and 

also to facilitate those that do not have a disability to easier move in and about their own 

homes. This report highlights improvements from an availability perspective for a multi-

family property from 1987 that is owned and administrated by HSB rental property and 

shows how they shall work to make a safe and available housing environment in their 

housing stock, so that they can fulfill the claims of highest rank in the inventory tool TIBB. 

The report is defined to investigate potential improvement and propose measures for a 

building Mimer 10, Hörnellgatan 18 that is owned by HSB in Skellefteå and also to 

i vestigate e try’s, co o  areas a d the apart e ts floorpla .  

The report is based on a mix of qualitative and quantitative methods which complements 

each other well for this study. Two case studies have been implemented and discussion with 

expert in availability have occurred to establishment a proposal to ensure the validity. 

The author concluded a line of improvements that can be implemented in the property 

which resulted in a measure- and priority list. Above all it was about level balancing 

measures and to introduce automatic doors to common areas. In consolation with the 

employer HSB there was a proposal develop to convert the existing bicycles storehouse to an 

electric wheelchair and walker storehouse, illustrations for this have been created in the 

architect program ArchiCAD. 

In the investigated property the average age for the tenants is high and many would benefit 

from a more accessible living environment. To be an attractive landlord it is important to 

listen to the tenants´ needs and continually strive to raise the quality of the property. If the 

arrangements are carried out and developed like the proposal suggests, the property Mimer 

10 will fulfil the highest level of availability according to the inventory tool TIBB.     
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Sammanfattning 

Det befintliga bostadsbeståndet i Sverige står inför stora utmaningar och restaurering är ett 

faktum då vi inte bygger bostäder i samma takt som vår befolkning ökar. Rapporten syftar till 

att möjliggöra för äldre och funktionshindrade att bo kvar längre i sina hem men även 

underlätta och förebygga för personer som idag inte har några rörelsehinder att enkelt 

förflytta sig i och kring den egna bostaden. Rapporten påvisar vilken förbättringspotential ur 

ett tillgänglighetsperspektiv som finns för en flerfamiljsfastighet från 1987 som ägs och 

förvaltas av HSB hyresfastigheter samt hur de skall arbeta för att skapa trygga och 

tillgängliga boendemiljöer i sitt bostadsbestånd så att de uppfyller kraven för högsta nivå i 

inventeringsverktyget TIBB. Arbetet är avgränsat till att utreda förbättringspotential och 

komma med konkreta åtgärdsförslag för en fastighet Mimer 10, Hörnellgatan 18 som HSB i 

Skellefteå äger, och undersöka entréer, gemensamhetsutrymmen och lägenheternas 

planlösningar.  

Rapporten baseras på en mix av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder vilka 

kompletterar varandra väl för aktuell studie. Två stycken fallstudier har utförts varav en 

replikation och diskussioner med sakkunnig har förekommit vid framtagande av 

åtgärdsförslag för att säkerställa validiteten.  

Författaren kom fram till en rad förbättringsåtgärder som kan implementeras i fastigheten 

vilket resulterade i en åtgärd- och prioriteringslista. Framför allt så handlade det om 

nivåutjämnande åtgärder samt att införa dörrautomatik till gemensamma utrymmen. I 

samråd med uppdragsgivaren HSB så framtogs ett förslag på att omvandla befintligt 

cykelförråd till ett permobil-, rullstol- och rollatorförråd och illustrationer för detta har 

upprättats i arkitektprogrammet ArchiCAD.  

I den undersökta fastigheten så är medelåldern för de boende hög och många skulle gynnas 

av en mer tillgänglig boendemiljö. För att vara en attraktiv hyresvärd så gäller det att lyssna 

på hyresgästernas behov och att ständigt sträva efter att höja kvalitén på fastigheterna. 

Utförs åtgärderna enligt framtagna förslag så kommer fastigheten Mimer 10 att uppfylla 

högsta tillgänglighetsnivå enligt inventeringsverktyget TIBB.  
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Förord  

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng och är 

utfört inom byggnadsingenjörsutbildningen, hållbar byggproduktion på Mittuniversitetet i 

Östersund.  

Examensarbetet  har upprättats i samråd med HSB hyresfastigheter i Skellefteå och jag vill 

tacka förvaltare Jörgen Swensson som bidragit med information och medgett tillträde till 

fastigheten för utförda fallstudier. Jag vill även tacka John Normark, fastighetsskötare på HSB 

hyresfastigheter som visat mig runt i fastigheten vid två tillfällen.  

För spetskompetens och rådgivning vid framtagande av åtgärdsförslag tackar jag Christina 

Nyberg, tillgänglighetsrådgivare på Skellefteå kommun som tog sig tid att diskutera och 

analysera mina åtgärdsförslag med mig.    

Tack till handledare Sofia Widmark på Mittuniversitet i Östersund för konstruktiv kritik av 

rapportstrukturen. 

 

Till sist så tackar jag Melvin Chebil min yngsta son som inspirerar sin mamma till att arbeta 

för en bättre tillgänglighet i samhället och ständigt bevisar att ingenting är omöjligt.   

 

Skellefteå, maj 2016 

Linda Chebil  
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1. Introduktion  

1.1 Ett hållbart samhälle 
Att tänka hållbart vid byggproduktion är ett omfattande begrepp som handlar om att 

tänka i ett långsiktigt perspektiv för såväl brukare, entreprenörer, miljön och samhället i 

stort. Idag har vi mer kännedom och forskning kring hållbart byggande som ständigt 

implementeras i nya lagar och förordningar. Däremot så har vi ett befintligt 

bostadsbestånd som behöver restaureras och detta ganska omgående då vi inte bygger i 

samma takt som vår befolkning ökar. Boverket har framtagit en vision för hur Sverige 

skall se ut 2025 utifrån ett perspektiv om hållbart byggande. I visionen kan man bland 

annat utläsa att bostadsmiljön för flerbostadshusen från miljonprogrammen skall vara 

anpassade till människors behov av livskvalité. Upprustning av bostadsområden ska ske i 

samverkan med de boende och till människors sociala behov. Föra att nå visionen ska 

byggande och förvaltning miljöanpassas och energieffektiviseras och ändringar 

genomföras med stor hänsyn till en god inomhusmiljö och tillgänglighet (Boverket, 

2016).  

Att ta tillvara på de resurser som redan finns i samhället och anpassa dem efter rådande 

och kommande behov anser författaren vara grundläggande för att skapa långsiktiga och 

hållbara samhällen. Genom att renovera redan befintliga bostäder skapas även en 

blandad bebyggelse vilket ger ett levande samhälle samtidigt som vi tar tillvara på vårt 

kulturarv.   

1.2 Bakgrund 
Sverige står inför stora utmaningar på bostadsmarknaden de kommande åren, där stora 

behov av upprustning av befintliga fastigheter samt ett ökat tryck på bostadsbyggande är 

centrala frågor i dagens bostadspolitik. 2015 tillsattes en utredning på regeringens 

begäran med syfte att kartlägga förekomsten av hinder för äldre personer att flytta till 

eller bo kvar i befintlig bostad då fysiska hinder börjar begränsa rörligheten (SOU, 

2015:85). 

Att vi har en åldrande befolkning och brist på bostäder är något som vi har varit 

medvetna om ett längre tag nu och redan 2012 så utförde Skellefteå kommun en 

inventering av befintligt bostadsbestånd med syfte av att undersöka och få en 

helhetsbild av hur tillgängligheten i kommunens bostadsområden ser ut med fokus på de 

äldres boendesituation. Utredningen kom fram till att Skellefteå kommun har en äldre 

befolkning än landet som helhet, men enbart en fjärdedel av befintligt bostadsbestånd är 

tillgängligt för personer med funktionsnedsättning som är i behov av rullstol (Wikman- 

konsult AB, 2012). Då fler människor idag vill bo i en självständig miljö så länge som 

möjligt så är det av yttersta vikt att vi skapar trygga och tillgängliga bostäder för att 

möjliggöra detta.  
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Som en del av kommunens ansvar över boendesituationen och till grund för kommande 

prioriteringar och långsiktig planering så valde man att göra ytterligare en inventering av 

tillgängligheten i flerbostadshus 2015. Kommunen ville även få ökad kunskap om 

nuvarande status samt ta fram ett underlag för hur fastighetsägare kan arbeta med 

tillgänglighetsfrågor på ett kostnadseffektivt vis. Utemiljö, entréer, och 

gemensamhetsutrymmen inventerades och resultaten sammanställdes i 

inventeringsverktyget Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd [TIBB] (Urban Utveckling, 

2015). 

HSB hyresfastigheter var en utav fastighetsägarna som medverkade i 

tillgänglighetsinventeringen 2015. De äger och förvaltar fem stycken hyresfastigheter i 

centrala Skellefteå som alla inventerades. HSB har utfört en del renoveringar de senaste 

åren med fokus på trygghetsskapande  och tillgängliga boendemiljöer utifrån 

hyresgästernas önskemål. Åtgärdsförslagen från tillgänglighetsinventeringen har de dock 

ännu inte börjat se över men ambitionerna finns. Problematiken ligger i att de inte har 

en klar prioritering och åtgärdslista med ungefärliga kostnader.  De har däremot en 

ambition om att bli den bästa hyresvärden för sina hyresgäster och detta är åtgärder som 

de vill fortsätta att förbättra (Swensson, 2016). 

I samråd med HSB hyresfastigheter så skall författaren fortsätta att inventera 

tillgängligheten i en utvald fastighet samt se över förbättringspotential och framta 

åtgärdsförslag för lägenheterna, vilket ej utfördes i tillgänglighetsinventeringen från 

2015. Detta är av vikt för såväl de boende som för hyresvärden då man kan peka ut 

generella punkter i en fastighet som skulle kunna öka tillgängligheten för samtliga 

hyresgäster och även implementeras i andra fastigheter på längre sikt.  
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1.3 Syfte 
Rapporten syftar till att studera möjliggörandet för äldre och funktionshindrade att bo kvar 

längre i sina hem, men även underlätta och förebygga för personer som idag inte har några 

rörelsehinder att enkelt förflytta sig i och kring den egna bostaden.  

Det finns även samhällsbesparande incitament i att möjliggöra för personer som vill och har 

den psykiska förmågan att bo kvar i sina hem så länge som det är möjligt. Men framförallt så 

handlar det om individens självständighet och integritet.   

Genomförandet av studien syftar till att påvisa vilken förbättringspotential ur ett 

tillgänglighetsperspektiv som finns för en flerfamiljsfastighet från 1987 som ägs och förvaltas 

av HSB Hyresfastigheter.  

1.4 Frågeställning 
Nedan presenteras frågeställningen som rapporten besvarar.  

 Hur kan specifika lösningar som ökar tillgängligheten för de boende på Mimer 10, 

Hörnellgatan 18 i Skellefteå utformas för att uppnå högsta tillgänglighetsnivå i 

inventeringsverktyget TIBB?  

1.5 Avgränsningar 
Rapporten avgränsas till att se på tillgänglighet- och trygghetsskapande förbättringsåtgärder 

på fastigheten Mimer 10, Hörnellgatan 18 i Skellefteå kommun. Inventering av 

lägenheternas planlösning kommer att utföras för typlägenheter, en 2:a, 3:a och 4:a i 

fastigheten.  

Följande punkter behandlas inte inom ramen för denna rapport.  
 

 Framtagna åtgärders kostnader har inte beaktats i förslagen. 
 

 Hänsyn har ej tagits till närliggande grönområden och stadsdelar. 
 

 Vid projektspecifika lösningar har konstruktionsberäkningar av hållfasthet ej utförts. 

Typgodkända lösningar har använts.  
 

 Miljöaspekter har inte vägts in i åtgärdsförslagen.  
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2 Teori 
Nedan presenteras den bakomliggande teori som är väsentlig för läsarens  grundläggande 

förståelse av resultaten och diskussionen i rapporten.  

 

2.1 Lagstiftning på området 
Att boendemiljöer byggs och anpassas så att en god tillgänglighet råder, regleras via 

lagstiftning, föreskrifter och råd. Vad som är tillämpbart för flerfamiljshus presenteras i 

kommande stycken av rapporten.  

 

2.11 PBL och PBF 

De lagstiftningar som reglerar tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön finns 

framför allt i plan och bygglagen [PBL] (2010:900) samt i plan- och byggförordningen [PBF] 

(2011:338).  

I plan och bygglagens 8 kapitel specificeras krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter 

och allmänna platser och i 3:e kapitlet plan- och byggförordningen återfinns ytterligare krav 

på byggnadsverk (Svensson, 2015 s12-16). 

 

2.12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

För att veta hur kraven i PBL och PBF skall eller bör tolkas så har boverket gett ut föreskrifter 

och allmänna råd. Dessa finns bland annat i boverkets byggregler [BBR]. BBR gäller vid 

uppförande av nya byggnader, vid mark och rivningsarbeten samt för obebyggda tomter som 

skall förses med byggnader. BBR behandlar även ändring utav byggnader. Boverket ger också 

ut mer specifika föreskrifter och råd exempelvis BFS 2013:9 och HIN 3 varav den senare 

handlar om enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser (Svensson, 2015 s17). De kapitel i BBR som i första hand är relevanta för 

rapporten är kap;  

 3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga  

 3:2 Bostadsutformning  

 3:4 Driftsutrymmen  

 3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen vid 

ändring av byggnader.  

Samtliga avsnitt med underrubriker innehåller föreskrifter och råd till PBL och PBF (BFS 

2011:6) 

 

2.13 Svensk standard 

Som ett komplement till lagar, föreskrifter och allmänna råd så har Swedish standards 

institute [SIS] bland annat framtagit en standard för Byggnadsutformning – Bostäder – 

Invändiga mått, SS 91 42 21:2006. Den utgör ett underlag för projektering av bostäder och 

ger mått på möbler, inredning och utrustning samt betjäningsareor till dessa. Standarden är 
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frivillig men blir tillämplig när den åberopas i en myndighets regler eller i ett avtal mellan 

beställare och entreprenör (Svensk standard, 2006).  

 

2.14 Statens offentliga utredningar, SOU 2015:85 

För närvarande ligger en utredning som remiss hos näringsdepartementet SOU 2015:85 

(Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer). Den 

handlar om vilka möjligheter kommunerna har att möta efterfrågan från en äldre befolkning. 

För att förbättra tillgängligheten i befintliga bostäder så föreslår utredningen bland annat att 

BFS 2013:9 om enkelt avhjälpta hinder skall utökas till att även gälla i anslutning till entréer 

och trapphus i flerbostadshus. En till punkt som tas upp i rapporten är att boverket skall få i 

uppdrag att framta ett nationellt system för tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus. Blir 

förslagen verklighet så kommer de att träda ikraft den 1 januari 2017 (SOU, 2015:85).  

 

2.2 Tillgängliga boendemiljöer 
I följande stycken beskrivs först övergripande och viktig terminologi om tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Därefter beskrivs vilka behov som personer med 

funktionsnedsättning har för att känna trygghet och självständighet i sin boendemiljö.  

 

2.21 Begrepp 

För att förstå vilka behov som finns gällande boendemiljöer för funktionshindrade så måste 

det först redas ut begrepp kring hur ett funktionshinder eller funktionsnedsättning påverkar 

individer i samhället.  

En funktionsförmåga eller funktionshinder relaterar till människans hälsa och socialstyrelsen 

har definierat innebörden av dessa begrepp i sin termbank baserat på synsättet i 

International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF].   

Definitionen av begreppen: 

- Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga 

- Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen 

(Socialstyrelsen, termbanken) 

En nedsatt funktionsförmåga uppkommer vid sjukdom eller skada, antingen vid födseln eller 

senare i livet. Vilka hinder man upplever i samhället på grund utav funktionsnedsättningen 

beror på ens egna förutsättningar samt omgivningens utformning. En funktionsnedsättning 

innebär nedsättning av psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga och om 

omgivningen har en bristande tillgänglighet så upplever individen ett funktionshinder genom 

svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och känner en bristande delaktighet i 

samhället (Svensson, 2015 s10). Figur 1 förklarar sambandet mellan de olika begreppen med 

hänsyn till omgivningen. 
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         Bild 1: Samband mellan begrepp (Svensson, 2015 s10) 

 

2.22 Variationer av funktionsnedsättning 

Författaren skulle vilja påstå att det nästan finns lika många varianter av 

funktionsnedsättningar som det gör av antalet individer som innehar dessa. Men för att 

kunna finna lösningar som gör nytta för stora grupper av individer så är det en nödvändighet 

att generalisera och självfallet vid behov individanpassa specifika lösningar.  

För att en fastighetsägare skall veta hur lagar, föreskrifter och allmänna råd skall tillämpas i 

praktiken så finns bland annat boken ”Bygg ikapp” skriven av Elisabeth Svensson. Den ger 

många bra tips på vad man bör ha i åtanke när man skall utföra ombyggnationer eller helt 

enkelt bara vill förbättra tillgängligheten för sina hyresgäster. 

Enligt Elisabeth Svensson så beror konsekvenserna av en funktionsnedsättning i hög grad på 

miljöns utformning och för att undvika att miljön blir ett hinder så behövs kunskap om vilka 

funktionshinder som är vanligt förekommande och problematiken kring dessa (Svensson, 

2015 s25). I detta arbete beskrivs dock inte funktionshindren mer ingående utan läsaren 

hänvisas till litteraturen ”Bygg ikapp” skriven av Elisabeth Svensson. För att ändå ge läsaren 

en överblick av  de vanligaste funktionsnedsättningarna så listas de upp nedan eftersom att 

hänsyn till dessa kommer att tas vid inventeringen av fastigheten Mimer 10. 

 Allergi och överkänslighet 

 Nedsatt hörsel och dövhet 

 Nedsatt kognitiv förmåga 

 Nedsatt rörelseförmåga 

 Nedsatt syn 

 Andra funktionsnedsättningar så som elöverkänslighet, extra känslighet eller 

utsatthet för skador, kombination av flera funktionsnedsättningar, åldrande och 

inkontinens samt sjukdomar eller andra störningar i matsmältningskanalen.  



TEORI 
 

LINDA CHEBIL 7 

 

2.23 Trygghet och tillgänglighet en miljö som gynnar alla 

En människas boende- och närmiljön behöver vara trygg och tillgänglig oavsett om man har 

en nedsatt funktionsförmåga eller inte. För att undvika att människor känner otrygghet och 

bristande delaktighet så gäller det att anpassa närmiljön och undanröja de hinder som finns.   

Då kvarboende är något som allt fler människor eftersträvar så har bostadsanpassningar 

blivit allt viktigare för att möjliggöra för äldre och människor med nedsatt rörelseförmåga att 

kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Det är inte bara den enskilda lägenheten 

som behöver anpassas utan även gemensamma utrymmen och närmiljön behöver vara 

tillgänglig. Behovet av en bättre tillgänglighet kommer i framtiden att öka och det befintliga 

bostadsbeståndet måste anpassas efter förutsättningarna. Boverket har av regeringen fått i 

uppdrag att arbeta fram olika delmål för en bättre tillgänglighet i samhället så att personer 

med funktionsnedsättning ska få samma förutsättningar att leva självständigt (Boverket, 

2013:24). 

 

2.3 Vår åldrande befolkning 
Sveriges befolkning har under de senaste 100 åren fått en allt högre medelålder vilket beror 

på att vi lever längre och föder allt färre barn. År 1900 var ca 25% av befolkningen yngre än 

10 år och 2013 hade siffran sjunkit till 12%. Den åldrande befolkningsutvecklingen har gått i 

motsatt riktning med dryga fördubblingen av äldre över 65 år de senaste 100 åren 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Med hänsyn till befolkningsutvecklingen så har statistiska 

centralbyrån framtagit en befolkningsprognos vilken pekar på att den äldre befolkningen 

förväntas öka med ca 30% mellan 2010-2050, vilket innebär att år 2050 så kommer en 

fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

2.31 Befolkningsutveckling i Skellefteå kommun 

Prognosen för befolkningsutvecklingen i Skellefteå kommun visar på en mindre ökning av 

befolkningsmängd de närmsta 25 åren och redan idag är befolkningen äldre än landet i 

genomsnitt. Detta resulterar i att pensionärerna i kommunen kommer att öka kraftigt men 

med stora variationer vad gäller landsbygd och stadsmiljö. Störst andel äldre finns idag i 

centrala Skellefteå med 41% ålderspensionärer. Då prognosen visar på en fortsatt ökande 

medelålder så är det av yttersta vikt att se på hur kommunen tänker svara upp för att möta 

behoven av bostäder för denna ålderskategori. För att kunna bo kvar i sitt bostadsområde på 

äldre dar så krävs det att det finns bostäder med god tillgänglighet. Enligt Wikman så finns 

det forskning som visar att en låg tillgänglighet ökar kostnaderna för äldreomsorg (Wikman-

konsult AB, 2012). 

Skellefteå är även bland de 25 kommuner i landet som har högst kostande för 

bostadsanpassning. 195 kr/invånare jämfört med genomsnittet på 109 kr/invånare 

(Boverket, 2011:13).  
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2.32 Boendeplan 

Skellefteå kommun har framtagit en boendeplan i enlighet med bostadsförsörjningslagen för 

2010-2020 vilken visar på hur kommunen skall tillmötesgå de framtida bostadsbehoven. 

Planen är ett översiktligt dokument som pekar på behoven och utgör ett underlag för 

diskussion och framtida planering. Inom kommunen finns en vision om att växa till 80 000 

invånare till år 2030 jämför med dagens ca 72 000 invånare. För att nå målet så behöver 

kommunen arbeta inom en rad olika områden bland annat bostadsförsörjningen 

(Boendeplan, 2010).  

Som för många andra städer så pågår en urbanisering vilket innebär att stadskärnan växer 

medan orter på landsbygden får stå tillbaka då skolor och närservice sakta med säkert läggs 

ner. Detta påverkar onekligen befolkningsutvecklingen till att bli ännu mer centraliserad.  

Boendeplanen konstaterar att efterfrågan på centrala lägenheter bedöms som påtagligt hög 

under hela perioden då 40-talisterna så småningom lämnar sina villor och flyttar till 

lägenheter. Vidare konstateras att oavsett om antalet invånare ökar i takt med visionen eller 

inte så kommer antalet äldre att öka. Då bostadsbyggandet under lång tid varit lågt i 

kommunen så behövs en modernisering av befintligt bostadsbestånd för att täcka de 

framtida behoven. Även nyproduktion av bostäder skall vara tillgängliga och användbara för 

personer med någon form av funktionsnedsättning så att de boende vid en framtida 

försämrad fysisk förmåga kan bo kvar i bostaden (Boendeplan, 2010).  

 

2.4 Tillgänglighetsinventering 
En tillgänglighetsinventering kan utföras av flera olika aktörer med olika syften. 

Ur den kommunala synvinkeln så kan en inventering av bostadsbeståndet göras med 

anledning av att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och därmed också ett ansvar 

att det finns tillgängliga bostäder för kommuninvånarna. Det finns dock inget lagkrav om att 

tillgänglighetsinventering skall utföras men när Boverket beviljade bidrag för inventering av 

det befintliga flerbostadshusbeståndet så utförde många kommuner sina första 

inventeringar (Boverket, 2013:24).  

En fastighetsägare i sin tur kan ha nytta av en inventering vid planering av drift och underhåll 

i fastigheten samt för att veta vilka åtgärder som medför en ökad tillgänglighet och hur de 

skall utformas. 

Eftersom tidigare inventering av bostadsbeståndet i Skellefteå utförts och sammanställts i 

inventeringsverktyget TIBB så är det detta verktyg som kommer att beskrivas samt användas 

även vid denna inventering. Men viktigt är att känna till att det finns fler användbara 

inventeringsverktyg på marknaden.  

 

2.41 Tidigare tillgänglighetsinventeringar  

Wikman-konsult AB fick 2012 i uppdrag av Skellefteå kommun att utreda behovet av 

tillgängliga bostäder för äldre fram till år 2035. Omfattningen av uppdraget bestod av en 

inventering av tillgången på tillgängliga bostäder i flerfamiljshus samt utreda vilken 

tillgänglighet som det var i bostadsområdet. Man ville ha reda på vilken koppling av behov 
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utifrån demografi och inventering som var aktuellt och av detta framta en analys på vilka 

bostadsområden som hade störst behov av en högre tillgänglighet. Inventeringen omfattade 

905 fastigheter med totalt 16 445 lägenheter och visar hur tillgänglig miljön är fram till 

lägenhetsdörren. Wikman valde att dela in resultaten i tre nivåer; rullstolstillgänglig, 

rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Resultaten visade att mindre än en fjärdedel av 

lägenheterna tillgängliga med rullstol, knappt hälften är tillgängliga med rollator och drygt 

hälften är ej tillgängliga (Wikman- konsult AB, 2012).  

Kontentan i Wikmans utredning var att fler tillgängliga bostäder för äldre behövs i flera orter 

inom kommunen, men detta behöver nödvändigtvis inte betyda nyproduktion utan det 

handlar främst om att anpassa befintligt bostadsbestånd samt att skapa fler 

trygghetsboenden och seniorboenden (Wikman- konsult AB, 2012).  

Skellefteå kommun har en ambition om att vara en kommun som är tillgänglig för alla sina 

invånare (Boendeplan, 2010) så när boverket beviljade bidrag för att inventera 

tillgängligheten i flerfamiljshus så såg man detta som en självklarhet att fortsätta arbetet 

med att öka tillgängligheten för kommuninvånarna. Projektet genomfördes av en 

projektledningsfunktion via samhällsbyggnad på uppdrag av kommunledningskontoret, 

Skellefteå kommun. Projektmålet var att inventera hyresfastigheters entréer och 

bostadskomplement för ca 8000 lägenheter, kartlägga hinder samt bestämma var det finns 

goda förutsättningar till att bo kvar. Konsultbyrån som anlitades var Urban Utveckling 

(Skellefteå kommun, 2015).  

Urban Utveckling fick i uppdrag att sommaren 2015 inventera 2050 lägenheter fördelat på 

524 entréer. Inventeringen utfördes med hjälp av inventeringsverktyget TIBB. Resultaten 

registrerades på det kommunägda TIBB-kontot. En graderingsskala nivå 0-5 visar resultaten 

av inventeringen, tabell 2, där nivå fem är den högsta graderingen som går att fås (Urban 

Utveckling, 2015).  

 

Nivå 0 1 2 3 4 5 

Antal lägenheter 157 198 145 0 6 23 

Fördelning 30% 37,5% 27% 0% 1,1% 4,4% 

Tabell 1: Resultat från inventeringen (Urban Utveckling, 2015) 

Resultaten visar att ytterst få av de inventerade entréerna håller en mycket god 

tillgänglighet men med små medel så skulle siffrorna kunna ändras ganska radikalt så Urban 

Utveckling rekommenderar fastighetsägare att satsa på tillgänglighethöjande åtgärder där 

de kan göra mest nytta och potentialen bedöms som hög. Resultaten skall ligga till grund för 

kommande prioriteringar och långsiktig planering. Undantaget i inventeringen var 

kontrastmarkeringar då detta generellt saknas i kommunen (Urban Utveckling, 2015).  
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2.42 TIBB  

TIBB är ett inventeringsverktyg som är framtaget av Hjälpmedelsinstitutet där rapporten 

”kvarboe de + tillgä glighet = god eko o i”, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag [SABO] 

och Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2004 har utgjort ett viktigt underlag. Verktyget 

är tänkt att användas för inventering av framkomlighet och tillgänglighet i befintliga 

flerfamiljshus, framför allt i byggnader uppförda före slutet på 1970-talet. Genom 

dokumentation skall man underlätta för fastighetsägare att planera förbättringsåtgärder och 

ge information till de boende. I stora delar utav bostadsbeståndet så är det inte ekonomiskt 

realistiskt att förbättra så att full nivå uppnås det vill säga användbarhet för rullstolsburna 

därför har man delat upp resultaten i nivåer så att åtgärder för rollatoranvändare och 

personer med nedsatt orienteringsförmåga skall framgå tydligt (TIBB 2.0, 2012).  

 

2.421 Krav vid entré och trapphus 

Nedan redovisas vilka kriterier som ingår i de olika nivåerna vad gäller entréer och 

gemensamhetsutrymmen. För alla nivåer gäller att föregående nivåkrav skall uppfyllas för att 

entrén och trapphuset skall klassas enligt önskad nivå.  

Nivå 0 

 Då alla krav enligt nivå 1 ej uppfylls 

Nivå 1 – För personer som kan gå i trappor men har balanssvårigheter eller nedsatt syn. 

 God belysning vid gångvägar, entré och i trapphus   

 Gångväg fram till entré är fast, jämn och tydligt markerad mot angränsande mark 

 Ledstänger vid trappor och ramper 

 Kontrastmarkerade trappor i trapphuset 

Nivå 2 – För personer som använder rollator och kan ta denna uppför max tre trappsteg.  

 Uppställningsplats för rollator utanför entré eller i entréplan, alternativt hiss i 

trapphuset. (Om uppställningsplatsen finns innanför entrén krävs tillräckligt stort 

vilplan) 

 Gångväg fram till entrén med max tre (3) trappsteg per trappa 

 Entrétrappa med max tre (3) trappsteg, om rollatorn inte kan lämnas utanför entrén 

Nivå 3 – För personer som kan gå i trappor och använder rollator men ej kan ta den uppför 

trappsteg. 

 Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén 

 Gångväg fram till entrén utan trappsteg 

 Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (vilplan) 

Nivå 4 – För personer som inte kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol. 

 Hiss, nåbar utan trappsteg 

Nivå 5 – För personer som inte kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol och 

måste ha med den in i bostaden.  

 Automatisk dörröppnare 

 Hiss med minimimåtten 1100x1400 mm, nåbar utan trappsteg 

(TIBB 2.0, 2012). 
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2.422 Invändiga krav i lägenheten 

Någon specifik handbok eller beskrivande text för nivåbestämning utav lägenheternas 

planlösning och utrustning finns inte upprättad. Utav den anledningen så baseras resultaten 

och rekommendationerna på befintlig lagstiftning och allmänna råd.  

 

2.5 Trygghetsskapande och tillgängliga åtgärder 
För att uppnå kraven kring tillgänglighet så finns lagar, föreskrifter och allmänna råd, vilka 

skall tillämpas vid all nyproduktion. För ändring utav byggnad så skall reglerna i BBR 1:22 och 

BBR 3:51 tillämpas. Det senaste avsnittet anger att vid ändring utav byggnad så skall kraven 

som gäller för tillgänglighet och användbarhet för nybyggnad tillämpas men får tillgodoses 

på annat sätt om motsvarande nivå uppfylls. Dock skall kraven på varsamhet beaktas och 

hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska-, historiska-, kulturhistoriska-

, miljömässiga- och konstnärliga värden (Svensson, 2015 s19).  

Fastighetsägare skall ha ett planerat underhåll för fastigheten (PBL 8 kap 14,15 och 16 §§). 

Vid större åtgärder som kräver bygglov så skall tillgänglighet alltid beaktas men minst lika 

viktigt är att befintliga åtgärderna underhålls. En kvalitetsplan för drift, underhåll och 

förvaltning är något som alla fastighetsägare bör ha (Svensson, 2015 s317-318). 

Nedan presenteras de bestämmelser och rekommendationer som finns för den miljö som 

kommer att ingå i författarens tillgänglighetsinventering.  

 

2.51 Utemiljö  

Vilka regler som gäller för tillgänglighet och användbarhet på tomter regleras framför allt i 

BBR och de gäller för obebyggda tomter som skall förses med  byggnader. Byggreglerna som 

inte är tvingande skall dock uppfyllas så att kraven i PBL 8 kap 9 § gäller vid anmälnings- eller 

bygglovspliktiga ändringar, i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnader och 

tomtens särskilda egenskaper (BBR 3:514). 

 

2.511 Drift, underhåll och förvaltning 

Vilka krav som ställs på en förvaltare av en fastighet regleras i PBL 8 kap 14,15 och 16 §§. När 

det kommer till utemiljö så är det viktigt att tänka på att regelbundet se över 

markbeläggningen och åtgärda sättningar som gör gångvägar ojämna. Slitna 

varningsmarkeringar skall bytas ut mot nya och tillfälliga hinder som exempelvis 

felparkerade cyklar eller bilar skall undanröjas. Dessutom så är det viktigt med en god 

snöröjning och att undvika höga snövallar, se efter planteringar på fastigheten samt beskära 

grenar som hänger ner över gångytor eller skymmer belysning. Den fria höjden bör vara 

minst 2,2 meter. Växter med starka dofter som kan orsaka allergi bör inte planteras i 

anslutning till entrén och gräsytor bör klippas regelbundet för att förhindra pollen. Om en 

anvisad plats för rökare finns så bör den placeras minst 15 meter från entré och så att 

förbipasserande ej behöver passera platsen (Svensson, 2015 s318-320).  
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Belysning som finns i och kring fastighetens allmänna ytor behöver underhållas kontinuerligt 

då de med tiden nedsmutsas och får ett försämrat ljusflöde. Att installera nya 

energieffektivare ljuskällor kan ses som en långsiktig och kostnadseffektiv investering. I och 

kring gångstråk så är det extra viktigt att tänka på placeringen utav möbler, utrustning och 

blomlådor så att de inte begränsar framkomligheten eller försvårar för synskadade att 

orientera sig (Svensson, 2015 s322). 

 

2.52 Gemensamhetsutrymmen  

Förvaringsutrymmen, postboxar, tvättstugor, avfallsutrymmen, sopnedkast och andra 

bostadskomplement ska vara tillgängliga och användbara (BBR 3:23). Dimensionerande är 

eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning där dimensionerande vändmått är cirkel 

med diameter 1,50 m (BBR 3:113). Dörren bör ha fritt passagemått på 0,80 m och utformas 

utan nivåskillnader, om det inte behövs en tröskel av t.ex. fukt- eller klimatskäl. En eventuell 

tröskel bör vara så låg som möjligt och fasad. (BBR:1 .)… (Svensson, 2015 s209). 

Det finns en del bestämmelser i bygglagstiftningen som är av mer allmän karaktär och gäller 

för samtliga underkategorier varav de beskrivs i detta stycke.  

Enligt BBR (3:1225 och 3:1425) så ska orienterade skyltar i byggnader och på tomter vara 

tillgängliga och användbara. Skyltarna skall vara lättbegripliga och lättlästa, kontrastera mot 

bakomliggande vägg, vara lämpligt placerade, ha en yta som inte är reflekterande och en 

textstorlek som är enkel att läsa och gärna ha välkända bildsymboler och punktskrift (BFS 

2011:6). Viktiga målpunkter i en byggnad så som gångytor, trappor och ramper skall vara 

lätta att hitta till även för synsvaga (BBR 3:1423). Visuella kontrastmarkeringar mot den 

omgivande ytan ökar avsevärt möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen. Detta kan 

göras genom en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt Natural Colour System [NCS] mellan 

konstrastmarkeringen och den omgivande ytan. Vilka regler som gäller för trappor återfinns i 

BBR 8:232 (BFS 2011:6). 

Svensson (2015) har i sin bok Bygg ikapp framtagit bilder som visar lämplig placering utav 

skyltar i bostadshus.  
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Bild 2: Placering av dörrskyltar (Svensson, 2015 s75) 

 

2.521 Tvättstuga  

I fall det saknas tvätt- och torkutrustning i den enskilda lägenheten så ska det i bostadens 

närhet finnas en gemensam tvättstuga. Den bör ligga inom 25 meter från tillgänglig entré 

(BBR 3:23). Svensson rekommenderar dock att det bör finnas möjlighet att insätta tvätt- 

utrustning i den enskilda lägenheten även om gemensam tvättstuga existerar, därför att 

personer med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att använda det gemensamma 

utrymmet. Vägen till tvättstugan ska vara lättframkomlig och helst nåbar utan att behöva gå 

ut. Viktigt är även att bokningssystemet placeras i en höjd som är nåbar med rullstol. Bilden 

nedan redovisar vilket utrymme som krävs i anslutning till tvätt och torktumlare i 

gemensamma tvättstugor. Maskinerna bör placeras på en höjd mellan 0,80-1,1 meter över 

golv (Svensson, 2015 s209-210).   

Bild 4: Utrymme vid tvättmaskin (Svensson, 2015 s209 

Bild 3: Placering av skyltar som anger 

våningsplan vid trappa (Svensson, 2015 s76) 
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2.522 Förvaringsutrymmen 

I enlighet med byggreglerna så ska det finnas låsbart utrymme för förvaring inom 25 meter 

från tillgänglig entré. En fördel är om belysningen är närvarostyrd och att hyllplan i 

förvaringsutrymmet är justerbara i höjdled. Enligt samma paragraf BBR 3:23 specificeras 

även att det i bostadslägenhetens närhet skall finnas rum för förvaring av bland annat 

barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer 

och liknande. Dörr till sådant utrymme bör minst ha 

passagemåttet 0,84 meter. Automatisk 

dörröppnare bör finnas och utrymmet ska helst 

vara låsbart. Eluttag bör placeras i lämplig höjd och 

finnas vid varje uppställningsplats och taket bör 

helts vara förberett för montering av taklyft. En till 

fördel är om det i rummet finns golvbrunn så att 

man kan spola av hjulen. I övrigt så räcker det om 

utrymmet är ventilerat med normal ventilation och 

temperaturen bör då inte understiga 5 °C, bäst för 

utrustningen som behöver laddning är om 

temperaturen ligger någonstans mellan 15-20 °C 

(Svensson, 2015 s210-212). 

 

2.523 Avfallsutrymmen 

Bestämmelserna i BBR som handlar om hushållssopor talar om att sopnedkast och 

avfallsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara (BBR 3:148), avståndet mellan entré 

och avfallsutrymme bör inte överstiga 50 meter (BBR 3:422). Även reglerna om tillgänglig 

gångväg till utrymmet skall tillämpas. Vid ändring av befintligt avfallsutrymme så bör 

kravnivån enligt BBR 3:422 eftersträvas (BBR 3:54).  

För den som vill lära sig mer om tillgänglig avfallshantering så rekommenderas skriften 

Avfallshantering-tillgänglig, säker och estetisk. Inspiration och vägledning vid planering och 

byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler utgiven av 

Boverket.  

 

2.524 Drift, underhåll och förvaltning 

Vid renhållning av gemensamma utrymmen så är det viktigt att tänka på att noggrann och 

omsorgsfull städning med miljövänliga rengöringsmedel är viktiga ur allergisynpunkt. Man 

bör använda doftfria rengöringsmedel och se till så att det inte resulterar i en för blank yta 

som kan blända det reflekterande ljuset (Svensson, 2015 s323). 

 

  

Bild 5: Uppställningsplats för rullstol 

(Svensson, 2015 s211)  
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2.53 Entré  

Enligt bestämmelserna i BBR 3:132 så ska bland annat huvudentré till bostadshus placeras 

och utformas så att de är tillgängliga och användbara. Vid ändring utav befintliga entréer så 

ska nivåskillnader överbryggas om det inte finns synnerliga skäl för avsteg (BBR 3:511). Med 

sådana avsteg menas att markförhållandena inte medger åtgärden (exempelvis att inte 

tomten rymmer en ramp eller hiss), att åtgärderna medför en förvanskning av särskilt 

värdefulla byggnader, åtgärderna medför i slutändan ingen förbättring då andra hinder som 

är i direkt anslutning inte går att överbrygga, likvärdig och tillgänglig entré finns redan till 

byggnaden eller om åtgärden skulle försvåra framkomligheten i angränsat område (BBR 

3:512).  

Specifikt för entréer så rekommenderas att marken utanför beläggs med en hårdgjord yta 

med en lutning som inte överstiger 1:50. Då man måste säkerställa en god vattenavrinning 

från huset så kan tak över entrén med fördel installeras. För flerbostadshus så är eldriven 

rullstol för begränsad utomhusanvändning dimensionerande om det finns utrymme för 

förvaring av rullstolen i byggnaden. För att underlätta för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga så bör entrédörren avskiljas omgivningen. Detta kan göras genom 

avvikande färger eller material som medför olika kontraster. Även området framför entrén 

kan med fördel bestå av ett annat material eller i en skiftad nyans. Belysning kring entrén 

bör vara av sådan art att den ej bländar men ger en god allmänbelysning. Bild 6 och 7 visar 

exempel på vilka ytor som krävs utanför entréer och vilka måttangivelser för placering av 

manöverdon till automatisk dörröppnare som krävs. Om en nedåtgående trappa finns 

framför dörröppningen så kan avståndet framför dörren behöva ökas med ca 0,40-0,50 

meter för att minska fallrisk. För fler måttkombinationer hänvisas till standarden SS 91 42 21 

(Svensson, 2015 s84-88).  

Enligt bestämmelserna i byggreglerna så bör dörrar som skall vara tillgängliga förses med 

dörrautomatik. Det är viktigt att markera öppningsutrymmet eller förse dörrarna med 

säkerhetssensor eller liknande. Samma paragraf specificerar placering av dörröppnare och 

manöverdon enligt bilder nedan. Manöverdon bör placeras med centrum 0,80 meter från 

golv (BBR 3:143).  

 

Bild 7: Mått vid entré (Svensson, 2015  s85 Bild 6: Mått vid entré vid nedåtgående trappa (Svensson, 

2015 s85) 
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Nivåskillnader vid huvudentré ska enligt BBR 3:512 överbryggas om inte synnerliga skäl för 

avsteg finns. Exempel på sådant avsteg kan vara att markförhållandena inte medger detta, 

åtgärden skulle innebära en förvanskning av särskilt värdefull byggnad eller åtgärden skulle 

försämra framkomligheten i övrigt (BFS 2011:6). En ramp bör ha en så flack lutning som 

möjligt och maximalt ha en lutning på 1:12 vilket motsvarar cirka 8,3 %, rampen bör heller ej  

luta i sidled eller vara svängd (Svensson, 2015 s97-98). 

Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader om det inte av till exempel fukt 

eller klimatskäl behövs en sådan. Eventuella trösklar bör i sådant fall göras så låga som 

möjligt och fasas (BBR 3:143). Enligt praxis bör trösklar ej vara högre än 20 millimeter men 

gärna ännu lägre (Svensson, 2015 s112-113). 

Entrédörrar, hissdörrar och dörrar till bostadskomplement bör enligt arbetsmiljölagen [AML] 

6 § ha det fria passagemåttet 0,80 meter då dörren är uppställd i 90° vilket även är det 

allmänna rådet enligt BBR 3:143. De skall vara tillgängliga och användbara så att de medger 

passage med rullstol och att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren (BFS 

2011:6). 

 

2.531 Drift, underhåll och förvaltning 

Ovanstående stycke om drift, underhåll och förvaltning vid gemensamhetsutrymmen är även 

tillämpbart för entréer. I övrigt så gäller det att tekniska anordningar som exempelvis 

larmanordningar och hissar regelbundet skall ses över. Det bör utses en ansvarig person som 

säkerställer att instruktioner och skötsel följs enligt underhållsplaner (Svensson, 2015 s321). 

Vid ändring utav byggnad bör kraven för dörrar enligt BBR 3:143 uppfyllas om inte synnerliga 

skäl för avsteg föreligger (BBR 3:511).   
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2.54 Planlösning/lägenheterna 

Detta avsnitt tar upp vilka krav och rekommendationer som finns för enskilda 

bostadslägenheter som är i ett plan. I BBR 3:22 så specificeras vilka allmänna funktioner som 

skall inrymmas i en bostad. De skall dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med 

hänsyn till en långsiktig användning.   

Enligt BBR 3:113 så får en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning vara 

dimensionerande i enskilda lägenheter. Dimensionerande vändmått för en sådan är en cirkel 

med diameter 1,3 meter (Svensson, 2015 s183).  

 

2.541 Dörrbredd och passager 

Minst en dörr till varje rum i en lägenhet skall medge passage med rullstol. Dörr och 

portöppningar bör utformas utan nivåskillnader om det inte av fukt eller klimatskäl behöver 

finnas tröskel. Sådan bör dock vara så låg som möjligt och gärna fasas så att det blir enklare 

att passera och snubbelrisken minskar. Passagemåttet för entrédörr och dörr till balkong, 

terrass och uteplats bör vara 0,8 meter medan det för invändiga lägenhetsdörrar räcker med 

ett passagemått på 0,76 meter (Svensson, 2015 s205).  

Korridorbredder i lägenheter behöver vara minst 1,10 meter breda för att personer i en 

manuell eller liten eldriven rullstol skall kunna förflytta sig obehindrat. Är en dörr placerad i 

korridoren så behöver bredden utökas till minst 1,2 meter (Svensson, 2015 s188). 

 

2.542 Reglage och manöverorgan  

För manöverdon gäller att de skall vara lätta att upptäcka och bör vara utformade så att 

personer med nedsatt styrka och nedsatt grip- eller precisionsförmåga kan hantera dem 

(BBR 3:1423 och 3:143).  

Handtag och reglage bör utformas så att de är lätthanterliga, lättbegripliga, enkla att hitta, 

identifiera och avläsa, inte innebär någon risk för skada samt är flexibla (Svensson, 2015 

s175-176). För specifika råd och måttangivelser hänvisas till boken Bygg ikapp skriven av 

Elisabeth Svensson.  

 

2.543 Kök 

För köksinredning så finns det många bra tips och råd vid ny eller ombyggnationer. Se bland 

annat standarden SS 91 42 22 för lämpliga måttangivelser eller praktiska rekommendationer 

i litteraturen Bygg ikapp.  

 

2.544 Hygienutrymme  

Enligt BBR 3:146 skall det finnas minst ett hygienutrymme i bostaden som är tillgängligt och 

användbart. Det skall även gå att anordna så att separat duschplats och plats för 

medhjälpare möjliggörs, exempelvis genom att ta bort befintligt badkar. Övriga 

bestämmelser i samma paragraf talar om att i tillgängligt hygienutrymme bör stödhandtag 

vid duschplats finnas och tröskel vara så låg som möjligt. Ytterligare bestämmelser för 

hygienutrymmen är bland annat att lutningen till golvbrunn i duschdel eller motsvarande 
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skall vara 1:50 (BBR 6:5335) och att gångytor skall utformas så att risk för halka begränsas 

(BBR 8:22). Vid ombyggnationer är det viktigt att hygienutrymmen görs så tillgängliga och 

användbara som möjligt och till hjälp finns standarden SS 91 42 21 som visar lämplig 

placering av inredning och måttangivelser vid normal samt höjd tillgänglighetsnivå. 

Att hygienutrymmet i en bostad är välplanerat är av yttersta vikt då det oftast är det 

utrymme som medför problem för personer i rullstol. Kunskapen om vilka mått som krävs är 

dock ofullständig då forskningsrapporter som gjorts visar på olika mått. Detta kan bland 

annat bero på att teknikutvecklingen av hjälpmedel går framåt (Svensson, 2015 s197-198). 

Bild 8 visar vilka minimimått som gäller för hygienrum med bad eller dusch. För 

hygienutrymmen där god tillgänglighet eftersträvas hänvisas till litteraturen Bygg ikapp samt 

standarden SS 91 42 21.  

 

 
Bild 8: Minimimått för badrum med och utan badkar (Svensson, 2015 s200) 
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2.6 HSB Hyresfastigheter 
HSB startade år 1923 och är en medlemsägd organisation och Sveriges största 

bostadskooperation. Vinsten i bolaget ska inte gå till aktieägarna, utan tillbaka till de boende 

genom investeringar i befintliga och nya fastigheter. Idag så finns det ca 3900 

bostadsrättsföreningar och 30 HSB-föreningar som alla ingår i det gemensamma 

riksförbundet HSB. Föreningarna har ett uttalat självbestämmande medan riksförbundets 

uppgift är att föra medlemmarnas talan i övergripande frågor. HSBs uppdrag är att samverka 

med medlemmarna för att skapa det goda boendet och visionen är att vara den aktör med 

bäst anseende när det gäller boende (HSB 1, 2015). 

HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Skellefteå i 

söder till Kiruna i norr. Deras uppgift är att tillhandahålla trygga förvaltningar för såväl 

bostadsrättsföreningar, fastighetsägare som hyresfastigheter (HSB 2, 2015). 

I Skellefteå så äger och förvaltar HSB åtta stycken hyresfastigheter. Mimer 10 är namnet och 

fastighetsbeteckningen på den fastighet som inventeras och utreds i denna rapport (HSB 3, 

2015).  

 

2.61 Mimer 10, Hörnellgatan 18 

Hyresfastigheten byggdes år 1987 och förvärvades av HSB år 2010. Den är belägen i centrala 

Skellefteå knappt 100 meter från stadens torg där den kommersiella servicen är lokaliserad 

kring. Fastigheten är fyra våningar hög samt källare och är konstruerad av en betongstomme 

med tegelfasad, yttertak av plåt/tegel, ventileras med frånluft och värms upp via fjärrvärme.  

Byggnaden innefattar främst bostäder och är vinkelformad med innergård. Den innehåller 

totalt 29 lägenheter i storlek 2-4 rum och kök samt ett antal lokaler i varierande storlek.  

De flesta lägenheterna nås via loftgångar och i det gemensamma trapphuset finns en hiss. 

Till fastigheten hör ett garage med 24 stycken garageplatser och på innergården finns 

carport med åtta platser. Lägenheternas uteplatser och balkonger är belägna mot 

innergården som vetter mot söder.  

I markplan är tvättstuga, cykelförråd, sop och återvinningsrum belägna och i källarplan finns 

lägenheternas förråd.  

Sedan förvärvet så har HSB bland annat gjort följande investeringar och planerar för 

framtida underhåll och investeringar: 

 Upprustning av den gemensamma uteplatsen, åtgärder: plocka bort den gamla 

lekplatsen till förmån för mer sittmöjligheter. 

 Ny energieffektivare belysning. 

 Nytt reglagesystem till garageport 

 Ommålat i trapphus och soprum. 

 Påbörjat ventilationsbyte i lägenheterna 

 Planer finns på att ersätta den befintliga hissen mot ett modernare och större 

alternativ 
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 Det befintliga cykelrummet i markplan skall eventuellt göras om till ett permobil-, 

rullstol- och rollatorförråd.  

(Swensson, 2016) 

Sammanfattande uppgifter från fastighetsregistret som är av relevans för inventeringen 

redovisas i bild 9 nedan.   

   

Lägenhetsfördelningen i huset är i dagsläget disponerad enligt nedanstående tabell. Planer 

finns dock på att göra om de två i dagsläget tomma kontorsytorna till bostadslägenheter.  

 

Benämning Storlek Yta Antal 

Hyreslägenhet 2:a 70 m2 6 

Hyreslägenhet 3:a 80 m2 16 

Hyreslägenhet 4:a 110 m2 3 

100 m2 4 

Kontor  100 m2 2 

Totalt   31 

Tabell 2: Lägenhetsfördelning Mimer 10 (Swensson, 2016)  

 

Fastighetsbeteckning: Skellefteå Mimer 10 

Adresser på fastigheten: Hörnellgatan 16 

och 18 samt Kanalgatan 44 

Areal: 2 262 kvm 

Fastighetsrättsliga åtgärder: Tomtmätning 

1933-02-24, Fastighetsreglering 1985-11-01 

Planer: Stadsplan 1985-12-20 

Lagfart: HSB Norr Fastigheter AB 

Inskrivningsdag: 2011-08-19 

Taxeringsenhet: Typ 320, Hyreshusenhet, 

huvudsakligen bostäder 

 
Bild 9: Skellefteå Mimer 10 (Fastighetsutdrag, 2016) Bild 10: Hörnellgatan 18 (HSB, 2015) 
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3 Undersökningsmetoder 
För att besvara rapportens frågeställningar så presenteras inledningsvis tillvägagångssättet 

för genomförandet av arbetet. Rapporten baseras på en mix av kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder.  

När man kombinerar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder så brukar det kallas för 

flermetodsforskning eller på engelska mixed methods reserch. En anledning till att man väljer 

att tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är för att stärka fördelarna 

och undvika eller försvaga nackdelarna (Bryman, 2008 s554-555). 

 

3.1 Genomförande 
Vid uppstartande av examensarbetet så skedde en inledande diskussion med kommunens 

tillgänglighetsrådgivare Christina Nyberg för att klarlägga hur kommunen arbetar med 

tillgänglighetsfrågor samt kartlägga var det finns bristande kunskap inom kommunen. Detta 

för att finna ett specifikt område som tidigare inte undersökts i större grad och där 

kunskapsutveckling ses som ett behov. Kommunen har under en längre tid arbetat aktivt 

med tillgänglighetsfrågor och de senaste åren med hjälp av konsulter inventerat det 

befintliga bostadsbeståndet av flerfamiljshus. Det som inte utfördes vid inventeringen var att 

se på utvecklingsmöjligheter i själva planlösningarna varvid författaren rekommenderades 

att undersöka detta närmare.  

Författaren tog kontakt med HSB hyresfastigheter då indikationer uppkommit om att de vill 

utveckla sina fastigheter mot att bli mer tryggare och tillgängligare för sina hyresgäster. Efter 

möte med förvaltaren för HSB hyresfastigheter så beslutades i samråd med författaren att 

de skulle behöva utföra en grundläggande inventering som resulterar i konkreta 

åtgärdsförslag för samtliga delar av ett specifikt bostadshus, ett pilotprojekt. 

För att säkerställa att realiteten i inventeringen utfördes en litteraturstudie där författaren 

läste in sig på befintlig lagstiftning, de befintliga inventeringarna och ytterligare relevant 

bakgrundsfakta som behövdes.  

Själva inventeringen utfördes i två etapper, där det första platsbesöket handlade om att 

observera och dokumentera närmiljön, gemensamhetsutrymmen och fastighetens entré 

med underlag från den tidigare inventeringen. Det andra besöket utfördes tillsammans med 

fastighetsskötaren och vid detta tillfälle så inventerades lägenheternas planlösningar. Vid 

samtliga platsbesök så dokumenterades observationer med fotografier och egna 

anteckningar för att slutligen sammanställas i inventeringsverktyget TIBB. 

Nästa steg i processen var att framta vilka åtgärder som är praktiskt möjliga och 

genomförbara för den aktuella fastigheten och sammanställa hur dessa skall utformas. Detta 

utfördes först med hjälp utav beskrivande text och handskisser för att överskådligt peka ut 

förbättringspotential i fastigheten. Därefter valdes några konkreta lösningsförslag ut och 

ritades upp samt måttsattes mer noggrant i arkitektprogrammet Archicad.  
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Åtgärdsförslagen sammanställdes och rapporten överlämnades i sin helhet till 

fastighetsägare så att denna kan ta beslut om vilka åtgärder som skall bli verklighet.  

Som beskrivet så har flera metoder tillämpats för att nå önskat resultat vilka redovisas mer 

utförligt nedan.  

 

3.2 Litteraturstudier  
För att få en fördjupad kunskap inom området så har omfattade litteraturstudier utförts 

vilka till största delen redovisas under teorikapitlet. Materialet som studerats består utav 

lagtexter, föreskrifter, allmänna råd och standarddokument som har varit grundläggande för 

utformandet av åtgärdsförslag.  

Intressant och relevant för rapporten är vilka lagförändringar som kan tänkas komma i närtid 

och utav den anledningen så har författaren granskat statens offentliga utredningar och 

funnit en relevant utredning för ämnet, SOU 2015:85.  

Vid utformning av generella och specifika åtgärdsförslag så har författaren använt sig utav 

litteraturen Bygg ikapp skriven utav Elisabeth Svensson. Den ger på ett tydligt och enkelt vis 

praktisk tillämpning av lagstiftning och allmänna råd rörande tillgänglighetsfrågor i och kring 

boendemiljöer.  

Även två stycken tillgänglighetsinventeringar från 2012 (Bostäder för äldre, 

utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå) och 2015 (Sammanfattande resultat 

från Skellefteå kommuns tillgänglighetsinventering) som upprättats av externa konsulter på 

uppdrag av Skellefteå kommun har studerats och utgör underlag dels för teorin i rapporten 

men även för fallstudien.  

Till sist så har författaren använt sig utav Internet baserade källor men avgränsat sökandet 

till att se på information från myndighetsrelaterade sidor för att prioritera pålitligheten i 

källorna.  

All litteratur har använts för att få en så bred kunskapsbas som möjligt samt varit till vikt för 

att säkerställa validiteten i rapporten.  

 

3.3 Intervjuer 
Rapporten bygger på ett samarbete med HSB hyresfastigheter och för att få fördjupad 

kunskap om företaget och dess fastigheter samt specificera vilka behov de har av rapporten 

så har en inledande intervju skett med förvaltaren Jörgen Swensson på HSB norr. Upplägget 

på intervjun har varit av halvstrukturerad art vilket innebär att författaren förberett ett antal 

frågor men där samtalet tillåts att ändra riktning (Höst, Regnell & Runesson, 2006 s34). 

Intervjuer bör spelas in vid intervjutillfället och därefter transkriberas, det vill säga skrivas 

ner på papper (Höst, Regnell & Runesson, 2006 s92). I detta fall så har författaren inte spelat 

in intervjun utan har noterat svaren och sammanställt intervjun som överlämnats till den 

intervjuade för godkännande. Intervjun i sin helhet bifogas rapporten.   



METOD 
 

LINDA CHEBIL 23 

 

En kontinuerlig dialog med den kommunala tillgänglighetsrådgivaren Christina Nyberg har 

skett genom hela arbetet som en rådgivande infallsvinkel till författaren samt för att 

säkerställa att förslagen till åtgärder överensstämmer med befintlig lagstiftning.   

 

3.4 Fallstudie  
För att beskriva ett specifikt fall utifrån ett valt syfte så kan en fallstudie utföras. Den kan 

generera djupare kunskaper än om objektet enbart skulle studeras via kartläggning (Höst, 

Regnell & Runesson, 2006 s34).  

Då arbetet även innefattar att inhämta kunskap genom observationer och dokumentera den 

nuvarande statusen av en fastighet så har fallstudier utförts. Detta har skett vid två tillfällen, 

först en observerande undersökning av utemiljö, gemensamhetsutrymmen och entréer, 

därefter genom ytterligare en undersökning av lägenheternas invändiga utformning och 

planlösning. De bägge observationerna dokumenterades först på plats vartefter de 

sammanställdes i en inventeringsmall som utgör bilagor till denna rapport.  

Hjälpmedel och material som författaren 

använt vid fallstudien var tumstock, 

måttband, kamera och  inventeringsmallar. 

Verkliga observationer är en nödvändighet 

för att ge en riktig bild av hur det faktiskt 

ser ut så att man inte enbart förlitar sig på 

andras dokumentation. På grund av 

bristande tid så har inte alla lägenheter i 

huset inventerats utan fokus har lagts på så 

kallade typlägenheter vilket skulle kunna 

resultera i att viktig data saknas.  

 

3.5 Kvalitativ analys 
När man vill skapa struktur åt det insamlade materialet så utförs en kvalitativ analys vilket 

innebär att man kategoriserar materialet exempelvis med hjälp utav matriser för att skapa 

en översiktlig bild av informationen (Höst, Regnell & Runesson, 2006 s35).  

Analysen för fallstudien i detta arbete har sammanställts i inventeringsverktyget TIBB då 

detta är det verktyg som använts vid tidigare inventering utav fastigheten. En presentation 

av TIBB återfinns i teorikapitlet.   

 

3.6 Reliabilitet och replikation  
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir den samma om den 

utförs på nytt eller om den påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Med andra 

ord vilken tillförlitlighet som finns i resultaten (Bryman, 2008 s49). 

För att säkerställa att fallstudien har en god reliabilitet så har författaren valt att dels 

granska ritningar samt utföra eget platsbesök för att se att dessa överensstämmer med 

varandra. För att ytterligare öka tillförlitligheten så har anteckningar tagits och objekt 

fotograferats vid platsbesöken.  

Bild 11: Hjälpmedel vid utförd inventering (eget foto, 2016) 
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Då författaren fått ta del av en tidigare utförd tillgänglighetsinventering av fastigheten entré, 

gemensamhetsutrymmen och utemiljö så ville denna säkerställa reliabiliteten i 

undersökningen och utförde därför en replikation.  

Med replikation menas att en annan forskare upprepar undersökningen och de resultat som 

den andra forskaren kommit fram till (Bryman, 2008 s49). Detta för att få ett så tillförlitligt 

underlag som möjligt.  

 

3.7 Validitet 
När man talar om validitet så tittar man på om bedömningen av de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller ej. Den externa validiteten väcker frågor 

om huruvida resultaten kan generaliseras (Bryman, 2008. s50-51). 

Vad gäller fallstudien så var den väldigt relevant för arbetet men författaren var tvungen att 

begränsa sig till att enbart se på typlägenheter då inventeringen skulle blivit för omfattande 

med hänsyn till den tid som författaren haft på sig att utföra arbetet. Detta påverkar dock 

reliabiliteten men författaren anser att resultaten för ändamålet håller den kvalité som 

krävs.     

 

3.8 Representativitet  
Vilket urval man gjort resulterar i vilken representativitet det är för studien och det är bra för 

representativiteten om bortfallet inte är för stort. Fallstudier är i princip generaliserbara 

(Höst, Regnell & Runesson, 2006 s42). 

Författaren har i första hand riktat resultatet av studien till samarbetspartnern HSB 

hyresfastigheter i Skellefteå då det är dem som har störst nytta utav resultaten. Det görs 

inga anspråk på att resultatet kan generaliseras för andra fastigheter men metoden som 

valts gör det möjligt att utföra samma studie på andra flerbostadshus.  
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4 Resultat 
Fastighetsägare behöver av erfarenhet ha klart för sig vilka konkreta åtgärder som behövs 

för att uppnå tänkt resultat samt vilka regler råden baseras på för att kunna förankra 

investeringar och möjliggöra medel för dessa uppåt i organisationen. Utav dessa anledningar 

så har författaren utformat nedanstående resultat för att underlätta för fastighetsägaren 

HSB hyresfastigheter som äger och förvaltar Mimer 10, Hörnellgatan 18 i Skellefteå.  

Medelåldern i fastighetens lägenheter anses vara hög. En grov uppskattning baserad på 

observationer från utförd inventering säger att cirka 80 % av de boende är i pensionsålder. 

Minst fyra är rullstolsburna och säkert lika många beroende av andra gånghjälpmedel. 

Dessutom så stötte författaren på människor med synnedsättning och 

orienteringssvårigheter och många boende var beroende av hemtjänsthjälp. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att flertalet utav de boende hade någon form av 

funktionsnedsättning.  

Åtgärderna har efter utförd inventering om nulägesanalys framtagits och baseras på 

föreskrifter, allmänna råd, standarder och rekommendationer i enlighet med teorikapitlet. 

Åtgärdsförslagen föranleds med en nulägesanalys och utvalda, mer omfattande förslag har i 

slutet på respektive stycke illustrerats för att förtydliga åtgärderna. Fullständigt resultat av 

inventeringen har sammanställt i inventeringsmallen från TIBB och återfinns i bilaga 2. 

 

4.1 Utemiljö 
Alla människor bör ha tillgång till en plats för 

rekreation och vila och särskilt viktigt borde detta 

vara i och kring den egna bostaden. De flesta 

flerfamiljshus har en gemensam innergård för detta 

ändamål som även uppmuntrar till samvaro med 

grannar och vänner.  

Nulägesanalys 

Den gemensamma gården på fastigheten Mimer 10  

är belägen mellan de två huskropparna som är i vinkel 

till varandra. I mitten är det en stor gräsyta och runt 

om finns ett gångstråk. En träaltan med bord och 

bänkar är nyligen uppförd på gräsytan. Vid ena 

kortsidan finns även parkbänkar, soptunnor samt 

planteringar. Gården är belyst så att det även 

kvällstid går att nyttja ytan. På baksidan utav 

fastighetens carport finns plats för cykelparkering och en mattpiskställning. Till innergården 

tar man sig via trapphuset och nerför en ståltrappa med sju trappsteg eller så får man gå 

runt huskropparna via huvudentrén och passera in mellan carportarna och huset. En 

nivåskillnad i form av en hög trottoarkant vid carportarna måste passeras.   

Bild 12: Innergård, Mimer 10 (eget foto, 2016) 
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Åtgärdsförslag 

Fastighetens gemensamma uteplats kan i 

dagsläget ej nås nivåfritt varvid personer med 

nedsatt rörelseförmåga som ej klarar mindre 

nivåskillnader utan assistans inte har självständig 

tillgång till området. Enligt BBR 3:122 skall minst 

en tillgänglig gångväg finnas till den gemensamma 

uteplatsen. För att uppfylla detta krav krävs att 

fastighetsägare utjämnar minst en befintlig 

nivåskillnad då man i dagsläget kan ta sig till 

uteplatsen via två gångvägar. Enklast tordes vara 

att överbrygga nivåskillnaden vid den södra entrén som utgörs av en hög trottoarkant.  

Bredd och beläggning utav gångvägar samt belysning på området håller en acceptabel nivå 

och utgör inga omedelbara förändringar av akut karaktär. Viktigt för en förvaltare enligt plan 

och bygglagen 8 kap 15 § är dock att kontinuerligt se över underhållsbehovet och hålla efter 

snöröjning och gräsklippning samt säkerställa att sättningar ej påverkat markbeläggningen 

(SFS 2010:900).  

Något som fastighetsägare bör se över är cykelparkeringen på baksidan utav carportlängan. 

Då befintligt cykelförråd för vinterförvaring byggs om till att bli ett permobil-, rullstol- och 

rollatorförråd så kommer antalet cyklar att öka vid den befintliga utomhusuppställningen. 

Detta kan innebära tillfälliga hinder som en fastighetsägare har skyldighet att undanröja 

enligt PBL 8 kap 15 § varför rekommendationen blir att se om inte en ny invändig 

cykelförvaring kan uppföras i anslutning till carportarna.  

Den nybyggda altanen från 2015 är inte tillgänglig för personer i rullstol eller för personer 

som inte klarar mindre nivåskillnader men ses som ett välinvesterat komplement till 

befintliga parkbänkar. Önskvärt vore att i en mer långsiktig underhållsplan se över om inte 

en gemensam uteplats som även är tillgänglig för personer i rullstol kan anordnas. Detta 

kräver en hårdgjord yta utan nivåskillnad som även medger plats för rullstol vid bordet 

(Svensson, 2015 s304). 

Bild 13: Nivåskillnad till innergård (eget foto, 2016) 

Bild 14: Gemensam uteplats (eget foto, 2016) 
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4.2 Gemensamhetsutrymmen 
Till fastigheten hör en del gemensamma utrymmen som får nyttjas av de boende i huset.  

I markplan är tvättstuga, sop- och avfallsutrymmen och cykelförråd belägna. I källaren 

återfinnes lägenhetsförråden samt fastighetens garage.  

 

4.21 Tvättstuga 

Nulägesanalys 

Fastighetens gemensamma tvättstuga är 

belägen på entréplan mitt emot hissen. 

Dörren öppnas med hjälp utav kodlås och 

dörrautomatik som är placerad till höger om 

dörren på en höjd av 110 cm från golv. 

Passagebredden genom dörren är cirka 84 

cm och det förekommer inga trösklar. 

Bokning av tvättstugan utförs via manuella 

nyckellås på en bokningstavla som är 

placerad på en höjd av 128 cm från golv till 

nederkant på tavla. Den maskinella utrustningen består utav tre tvättmaskiner, torktumlare, 

torkskåp, rostfri bänk med ho och bänkyta för vikning utav tvätt. Dessutom finns tillgång till 

WC. Utrymmet framför tvätt utrustning är cirka 1,6 meter.  

 

Åtgärdsförslag 

Den gemensamma tvättstugan ligger inom 25 meter från tillgänglig entré vilket är förenligt 

med BBR 3:23. Passagebredd och nivåskillnad vid dörr är inget att anmärka på. Den 

utvändiga dörrautomatiken bör enligt BBR 3:143 vara placerad med centrum 0,8 m från golv 

och minst 0,70 m från vägg, vilket innebär att dagens kodlås som är kopplat till 

dörrautomatik sitter 0,3 m för högt. Då planer finns på att göra om bokningssystemet med 

ny och bättre teknik så anser författaren att en sänkning av kodlåset inte är av akut karaktär 

men något man bör ha i beaktning vid nyinstallation. Utrymmet framför dörren bör enligt 

samma paragraf markeras eller så bör automatiken förses med säkerhetssensor eller 

liknande. Placeringen utav bokningstavlan anses dock som mer akut och ett enkelt hinder att 

avhjälpa då personer som sitter i rullstol idag inte når upp till bokningslåsen. Den bör sänkas 

från dagens nivå så att den hamnar med centrum 0,80 m från golv. För att underlätta för 

personer i rullstol så bör man vid nyinvesteringar införskaffa tvättmaskiner som har 

doseringsfacken framtill på en höjd av högs 1,0 m över golv så att personer i rullstol kan se 

ner i facken (Svensson, 2015 s210).  

  

Bild 15: Tvättstuga (eget foto, 2016) 
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4.22 Förvaringsutrymmen/ 

Ombyggnation av cykelförråd  

Nulägesanalys 

För dagens cykelförråd finns 

framskridande planer på att ändra 

användningsområdet och istället bli 

ett förråd för permobiler, rullstolar 

och rollatorer. Merparten utav dessa 

är idag placerade i trapphuset och 

fastighetsägaren ser detta som en 

brandrisk varför en alternativ lösning 

måste utformas.  Cykelförrådet är på 

cirka 16 m2 och beläget på höger sida  

när du kommer in från huvudentrén. Rummet har ett betonggolv och vitmålade 

betongväggar. I taket sitter frånluftaggregat som ventilerar utrymmet. El finns indraget men 

vatten och avlopp saknas.   

  

Åtgärdsförslag 

Dagens cykelförråd skulle fungera bra som hjälpmedelsförråd då det ligger inom 25 meter 

från tillgänglig entré vilket rekommenderas enligt BBR 3:23. Det är även av stor vikt för 

brandsäkerheten att förvaringen blir i ett låst utrymme och kommer bort från trapphuset. 

Författaren föreslår att befintlig dörr vändes och tröskel avfasas eller att dörren utbytes då 

dagens tröskelhöjd är för hög och dörren öppnas utåt vilket försvårar placering av 

dörrautomatik. Att vända dörren så att den öppnas åt motsatt riktning ser författaren inte 

som ett alternativ då den skulle utgöra fara för personer som kommer och går nedför 

trappan. Passagebredden på den nya dörren bör enligt Svensson (2015) vara minst 0,84 

meter vilket nuvarande dörr uppfyller. Dörrautomatik bör installeras och placering utav 

denna visas i illustration. 

Svensson (2015) påtalar att eluttag för laddning av rullstol bör finnas vid varje 

uppställningsplats varvid behörig elektriker bör anlitas i samband med ombyggnationen. 

Eluttagen bör placeras 1,0 m från hörn och på en höjd av 1,0 m över golv (Svensson, 2015 

s269). Se ritning för placering av uttag. Ytterligare en fördel är om belysningen i rummet är 

närvarostyrd varvid författaren rekommenderar att förvaltare kontaktar elektriker som ändå 

skall utföra arbeten för att se om detta kan ordnas i samband med övriga arbeten.  

Förslag på uppställningsplats av permobiler baseras på figur 6 enligt kapitel 2.522. Förslaget 

har konsulterats med tillgänglighetsrådgivare Christina Nyberg på Skellefteå kommun som 

anser att åtgärderna och uppställningsplatserna medger en god tillgänglighet.  

Befintlig ritning på utrymmet var inget som fastighetsägare har att tillgå varför 

nedanstående förslaget baseras på faktiska uppmätningar av rummet.   

  

Bild 16: Befintligt cykelförråd (eget foto, 216) 
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Illustration 1: Planvy (egen illustration, 2016) 

 

Illustration 2: Sektionsvy (egen illustration, 2016)  
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4.23 Lägenhetsförråd  

Nulägesanalys 

Till varje lägenhet hör ett lägenhetsförråd. Dessa är med undantag för 4:orna i trapphuset 

som har sina förråd utanför lägenhetsdörren placerade i källarplan. Förråden är så kallade 

gallerförråd med en generaliserande storlek av 2,5*2,0 meter. Hiss och trapphus går till 

källarplan på huset men för att ta sig till förråden så behöver man passera en tung och låst 

dörr med hög tröskel. Dessutom så är det ytterligare en nivåskillnad som tas upp genom tre 

stycken trappsteg.  

 

Åtgärdsförslag 

Den mest problematiska och omfattande åtgärden för att göra lägenhetsförråden i källarplan 

fullt tillgängliga även för personer i rullstol är de tre trappsteg som måste passeras för att ta 

sig dit. Det alternativ som författaren anser är det mest lämpade är att installera en så kallad 

trapphiss vilket är en dyr åtgärd för fastighetsägaren. Enligt nybyggnadsbestämmelserna i 

BBR 3:23 så ska det i bostadslägenhetens närhet finnas ett låsbart utrymme för förvaring av 

säsongsutrustning och liknande. Fastighetsägaren bör fundera över vilka ambitioner som 

denne har att göra fastigheten fullt tillgänglig eller om denne nöjer sig med att enbart göra 

förråden tillgängliga för personer med rollator som klarar mindre nivåskillnader.  

För att underlätta passage till garage och förråd så bör nivåskillnader vid dörrpassager 

utjämnas och dörrautomatik insättas då dörrarna upplevs som tunga att öppna. För 

placering av dörrautomatik hänvisas till illustrationen under stycket huvudentré 4.3. 

Nivåskillnader vid trösklar utjämnas med durkplåt då borttagande av tröskel skulle kunna 

medföra att brandcell till trapphus bryts vilket ej är tillåtet.  
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4.24 Avfallsutrymmen 

Nulägesanalys 

Utrymme för hushållssopor och återvinning är 

placerad på entréplan i fastigheten. Det är ett 

separat rum för återvinning av exempelvis kartong, 

tidningar, plast och matavfall och ett utrymme i 

anslutning till detta för hushållssopor. Se bild 17 och 

18 som tagits i samband med fallstudien.  

Kärlen för hushållssopor är cirka 1,2 meter höga 

och på ungefär samma höjd är resterande 

inkast.  Kärlen töms via en separat utgång. Dörren till 

avfallsrummet  upplevs som tung att öppna och har 

ett passagemått på 86 cm. Tröskelhöjden är 35 mm. 

Vattenutkast och golvbrunn finns att tillgå för 

rengöring och utrymmena ventileras.  

 

Åtgärdsförslag 

Kärlen för återvinningsavfall är tydligt uppmärkta 

med text och förklarande bilder, helt i enlighet med 

bestämmelserna i byggreglerna. Utrymmet framför kärlen är av sådan bredd att man med 

goda marginaler kan slänga avfall. Däremot så är inkastet enligt rekommendationerna från 

Svensson (2015) för höga för att en person i rullstol skall uppnå god ergonomi varför 

författaren rekommenderar komplettering av ytterligare ett kärl för hushållssopor som har 

inkasthöjden 0,8-1,0 m och att denna placeras minst 0,7 m från hörn.  

I övrigt gäller att tröskelnivån bör avfasas eller att durkplåt insätts för att utjämna den 

invändiga nivåskillnaden som är något hög. Passagebredden är fullgod men dörren upplevs 

som tung att öppna varvid rekommendation om dörrautomatik föreslås.  

Allmänna rekommendationer som finns för avfallsutrymmen är bland annat att; 

 Så kort avstånd som möjligt mellan bostadens entré och avfallslämning bör 

eftersträvas. Gärna inom 10 meter och för skrymmande avfall inom ett avstånd av 

100 meter.  

 En lättframkomlig och tydligt markerad väg utan nivåskillnader eller tunga dörrar bör 

finnas. 

 För att enkelt kunna slänga avfall från sittande ställning så behöver centrum på 

inkastet placeras på en höjd av 0,8-1,0  meter över mark och 0,70 meter från hörn. 

Fritt utrymme framför inkast motsvarande en cirkel med diametern 1,5 meter och 

utomhus en cirkel med diametern 2,0 meter bör anordnas.  

 Kärlen kan med fördel färg och bild kodas för att underlätta för personer med 

nedsatt orienteringsförmåga. Det är viktigt att text och bilder är tydliga och det är 

bra om även punktskrift finns. 

(Svensson, 2015 s231-232)  

Bild 17: Källsortering (eget foto, 2016) 

Bild 18: Avfallstunnor (eget foto, 2016) 
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4.3 Huvudentré 
 

Nulägesanalys 

Dagens huvudentré är belägen mot 

Skeppargatan i Skellefteå. Det är en tvärgata 

till Nygatan som är huvudgata genom staden. 

Utanför fastigheten är en bred trottoar och 

själva entrén är indragen i fastigheten. 

Bredden på nischen är 3070 mm och djupet är 

1670 mm. Entrépartiet är indraget ytterligare i 

fastigheten och bredden från denna ut till 

trottoar är 1940 mm. Det är en nivåskillnad på 

30-60 mm till entréplan från trottoar, vilket 

ger en lutning i sidled på cirka 0,1 %. Porten är 

en slagdörr som öppnas utåt och har en 

passagebredd på 0,92 m med en 15 mm hög 

tröskel. Dörren är försedd med kodlås som är 

placerad till vänster om entrén.  

Kodlåset sitter på en höjd av 1,5 m från 

marknivå. Dörrautomatik är installerad och 

fjärrstyrd så att de boende kan manövrera automatiken genom att trycka på en portabel 

dosa. Belysning är placerad i underkant på ovanliggande balkong. Porten är numrerad på 

utsida fasad.  

 

Åtgärdsförslag 

För att göra huvudentrén till fastigheten mer lättillgänglig och underlätta passage för 

personer som är beroende av gånghjälpmedel eller sitter i rullstol alternativt permobil 

föreslås en rad åtgärder. Ingreppen på fastigheten är framtagna utifrån beroendet av 

varandra varav författaren rekommenderar att åtgärderna utförs i samtid. Om detta ej är 

möjligt föreslås att nivåutjämnande åtgärder prioriteras och att en plan för framtida 

investeringar upprättas.  

Befintlig port till fastigheten är förenlig med dagens nybyggnadskrav om passagemått och 

tröskelhöjd enligt BBR 3:143 och AML 6 § varvid författaren inte ser några behövliga 

åtgärder för denna byggnadsdel. 

Författaren rekommenderar däremot att nivåskillnaden till trottoar upp till vilplan utjämnas. 

Detta skulle kunna ordnas genom att nedersta plattraden tas bort och ersätts med en 

durkplåt eller likvärdig lösning. Då plattraden är 350 mm bred och nivåskillnaden 60 mm som 

mest så resulterar det i en lutning på 17% vid högsta nivåskillnaden och 8,6% vid den lägsta 

nivåskillnaden. Max tillåtna lutningen för ramper är 1:12 vilket motsvarar ca 8,3 % (BBR 

3:1222). Denna lösning kommer med andra ord inte att hålla måttet för krav på nya ramper 

men skall rampen göras längre så påverkar det djupet på nischen så att det understiger 1500 

Bild 19: Huvudentré från gata (eget foto, 2016) 
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mm vilket är det tillåtna värdet enligt BBR 8:232. Svensson (2015) rekommenderar att djup 

på vilplan bör vara 2,0 m men med denna fastighets förutsättningar så är detta ej möjligt. 

För att minska nivåskillnaden så behöver en ramp byggas i anslutning till vilplanet. Vilplanet 

som för övrigt enligt rekommendationer på lämpligt djup om 2,0 m inte uppfylls. Rampen 

skulle då antingen kunna byggas ut på trottoar eller in mot entrépartiet. Det första 

alternativet uteslöts ganska omgående då det skulle försvåra framkomligheten för 

allmänheten. Alternativ två innebar att ta bort en eller två plattrader i vilplanet vilket skulle 

medföra att djupet på vilplanet minskade ytterligare. Enligt bestämmelserna i BBR 8:232 så 

bör ett trapplan inte understiga 1500 mm och om två plattrader borttogs så skulle djupet bli 

lägre än detta. Rampen kommer även att luta i sidled då en nivåskillnad på 30 mm blir 

aktuell, med detta understiger det tillåtna gränsvärdet på att lutningen maximalt får vara 

1:50 (BBR 3:122). Förslaget har konsulterats med tillgänglighetsrådgivare Christina Nyberg 

på Skellefteå kommun som anser att förslaget ökar tillgänglighet men att fastighetsägare bör 

kontakta kommunen i samband med nivåutjämningen och föreslå att de skall höja den 

kommunala marken utanför entrén. På så vis kan nivåskillnaden bli lägre än den föreslagna 

åtgärden och hamna inom gränsvärdet 1:12. 

Dörrautomatik finns som sagt installerad men någon manöverknapp som rörelsehindrade 

gäster kan nyttja finns inte tillgänglig. Då porten upplevdes som tung att öppna vid utförd 

inventering så rekommenderas att installation utav sådan utförs, detta skulle även vara till 

nytta för de boende som inte har en fjärrstyrd dörröppnare då de vid skrymmande och tunga 

inköp kan nyttja automatiken. 

Dörröppnaren bör placeras med centrum 0,80 m från golvnivå och på ett avstånd av 1,0 m 

från vänstra hörnet. Även flytt av befintlig portkodsdosa bör utföras i samband med detta 

och placeras ovan dörröppnare på en höjd av cirka 1,0 m över mark (BBR 3:143). Se 

illustration nedan.  
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Illustration 3: Sektionsvy (egen illustration, 2016) 

 

Illustration 4: Planvy (egen illustration, 2016)  
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4.4 Entré till loftgångar 

Nulägesanalys 

Fastigheten består utav fem stycken våningsplan 

samt källare varav det är bostadslägenheter på 

de fyra översta planen. Till varje våningsplan så 

är det två stycken loftgångar som leder ut till 

lägenheterna med undantag för våning ett som 

har en loftgång. Detta resulterar i att det är sju 

stycken entrédörrar ut till loftgångarna i huset. 

Två utav dessa entrédörrar är idag försedda med 

dörrautomatik då lägenhetsinnehavare blivit 

beviljade detta som individuella 

bostadsanpassningar. Samtliga dörrar har ett 

passagemått på 0,84 m och tröskeln vid passagen 

är 60 mm hög. Inga nivåutjämnande ramper finns 

för att överbrygga nivåskillnader och dörrarna 

upplevdes vid inventeringen som tunga att 

öppna. Bild 20 visar en entrédörr till loftgång som  

är försedd med dörrautomatik.    

 

Åtgärdsförslag 

Entréerna till loftgångarna räknar författaren som sekundära entréer men av sådan art att de 

bör uppfylla likvärdig standard som huvudentrén. Dagens passagemått är förenligt med BBR 

medans tröskelhöjden upplevs som ett stort problem då den är cirka 40 mm högre än vad 

som tillåts enligt praxis vid nyinstallation. Svensson (2015) ger många bra tips med 

illustrationer på hur nivåskillnader kan överbryggas men författaren rekommenderar att 

fastighetsägare tar kontakt med ramptillverkare för att se om durkplåt kan överbygga 

nivåskillnaden. Även Svensson (2015) rekommenderar en avfasning med metallist även om 

det kanske inte är den bästa lösningen då nackdelar är att denna blir hal då den blir våt. För 

att uppnå en överbryggande tröskellösning som uppfyller kraven på att durkplåten får luta 

maximalt 1:12 krävs att den vid högsta nivåskillnad 60 mm är 720 mm lång.  

Då dörrarna vid utför inventering upplevdes som tunga att öppna så rekommenderas även 

att dörrautomatik installeras, in och utvändigt vid samtliga entréer. De bör placeras 1,0 m 

från dörröppning och från hörn samt sitta på en höjd med centrum 0,80 m över golv.      

 

  

Bild 20: Entré med dörrautomatik (eget 

foto, 2016) 
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4.5 Trapphus och hiss 

Nulägesanalys 

Trapphuset är under föregående år 

uppfräschat med ny belysning och ommålade 

väggar. Golvet är ett melerat stengolv som 

fastighetsägaren planerar att polera upp 

under en snar framtid. Kontrastmarkeringar 

finns utsatta på nedersta och översta 

trappsteget vid varje trappa men är något 

slitna.  Ledstänger finns förutom vid nedersta 

trappan på båda sidor om trappan.  

Hissen i fastigheten går till samtliga våningsplan i huset 

med undantag för källarförråden. Utrymmet framför 

hissen på entréplan är ca 2,0 m och utrymmet till vägg är 

på 0,54 m. På entréplan nås hissen via skjutdörrar medan 

på de andra planen så är det slagdörr med dörrautomatik 

som gäller. Invändigt utrymme i hissen är 2,07 · 1,1 m och 

passagemåttet är på cirka 0,88 m. Fastighetsägare planerar 

och kalkylerar i skrivande stund på vad det skulle kosta att 

byta ut befintlig hiss mot en likvärdig i storlek då dagens 

hiss börjar vara sliten.  

 

Åtgärdsförslag 

Då polering av golv i trapphus utförs enligt planerat 

underhåll rekommenderas att fastighetsägaren byter ut  

befintliga konstrastmarkeringar mot likvärdiga. De skall sättas på översta och nedersta 

trappsteget vid varje trappa och göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden (BBR 8232, 

BBR 8:91 och AML 9§). Ledstänger är idag strategiskt placerade men bör i framtida 

underhållsplan ses över då de i de flesta fall inte går förbi översta och nedersta trappsteget 

med minst 0,3 m vilket rekommenderas enligt BBR 8:2322 och AML 9§.  

Att måla dörrfoder i en avvikande kulör (minst en ljushetskontrast på 0,40 enligt NCS) kan 

hjälpa personer med nedsatt orienteringsförmåga att enklare hitta till dörrar. Enligt BBR 

3:1423 och AML 11§ så kan logiska färgsystem underlätta orienteringen varför 

rekommendationen blir att se över ommålning av samtliga dörrfoder på entréplan det vill 

säga dörr till tvättstuga, soprum och blivande permobil-, rullstol- och rollatorförråd.   

Enligt Svensson (2015) så bör skyltning bygga på ett enhetligt system som är enkelt och 

logiskt. Skyltarna bör placeras vid sidan om dörren på handtagssidan och i en höjd på 1,40-

1,60 m över golv, varvid författaren rekommenderar fastighetsägare att se över befintlig 

skyltning till tvättstuga, soprum och blivande permobilförråd då dagens skyltning upplevs 

som ostrukturerad. Förslag på hur tydlig skyltning kan se ut ges i bilder nedan och bilder på 

hur skyltar lämpligen placeras återfinns i teoristycket under kapitel 2.52. 

Bild 21: Trappa mellan våningsplan 0 och 1 (eget foto, 

2016) 

Bild 22: Hiss i fastigheten (eget foto, 2016) 



RESULTAT 
 

LINDA CHEBIL 37 

 

 
Bild 23. Förslag på skyltar (JC gravyr & tryck, 2016) 

Den befintliga hissen i fastigheten uppfyller närapå storlekskravet för tillgänglig hiss med 

plats för sjukbår som enligt BBR 3:144 skall ha de invändiga måtten 1,1 · 2,1 m. Som nämnt 

planerar fastighetsägare utbyte av befintlig hiss varav författaren rekommenderar att se 

över om inte möjlighet finns att installera hiss med plats för sjukbår. Krav gällande dessa 

hissar återfinns i standarden SS 76 35 20 vilken fastighetsägare bör ta del av innan 

nyinstallation. I övrigt bör fastighetsägare ta hänsyn till bland annat skyltning av hiss, 

kontrastmarkering kring dörröppning och invändig belysning. Bilden nedan från boken Bygg 

ikapp (Svensson, 2015) ger exempel på lämplig utformning av hiss. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 24: Utformning av hiss (Svensson, 2015 s120) 
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4.6 Planlösning/lägenheterna 
Vid genomförd fallstudie så inventerades fyra stycken lägenheter med varierande storlek för 

att författaren skulle få en visuell uppfattning om ändringar i lägenheterna som skiljer sig 

från ritningarna. Kartläggningen med efterföljande åtgärdsförslag baseras på generella 

punkter som var återkommande för de olika lägenheterna och där lägenhetsinnehavaren 

inte utfört egna standardhöjande förbättringsåtgärder. 

Tabellen nedan visar vilka lägenheter som inventerades och utgör underlag för resultatet av 

kartläggningen.  

 

Benämning Storlek Yta Lägenhets nr Bilaga 
Hyreslägenhet 2:a 70 m2 22 3 
Hyreslägenhet 3:a 80 m2 03 4 
Hyreslägenhet 4:a 110 m2 18 5 

110 m2 20 6 
Tabell 3: Inventerade lägenheter (egen tabell, 2016) 

Enligt BBR 3:22 så skall det i bostaden finnas; 

a) minst ett rum för personhygien,  

b) inredning och utrustning för personhygien,  

c) rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,  

d) rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,  

e) rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,  

f) inredning och utrustning för matlagning,  

g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,  

h) utrymme för hemarbete,  

i) entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,  

j) utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas,  

k) utrymmen för förvaring, och  

l) inredning för förvaring.  

Kraven uppfylls för samtliga lägenheter i fastigheten.  

 

4.51 Dörrbredd och passager samt reglage och manöverorgan 

Nulägesanalys 

Samtliga lägenheter i fastigheten har samma typ av ytterdörr där måttet på dörrpassagen är 

0,80 m då dörren är uppställd i 90° och tröskelhöjden är på cirka 40 mm. Brevlådorna är 

placerade utanför lägenhetsdörren på en höjd av cirka 1,0 m från marknivå. Inga utav de 

inventerade lägenheterna har en smalare passage i hallen än 0,80 m. 

2:orna och 4:orna i loftgångarna har uteplatser i anslutning till loftgång medans 4:orna i 

trapphusen och fastighetens 3:or har balkonger som nås invändigt från lägenheterna. 

Bredden på dörrpassagen till dessa är på cirka 0,80 m och tröskelhöjden även här 40 mm. 
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Reglaget till balkongdörren kräver en tvågreppsfattning i enlighet med bild tagen vid 

inventering.  

Övriga dörrpassager i lägenheterna har en minsta bredd av 0,76 m då dörren är uppställd i 

90°. Tröskelhöjderna varierar från nivåfritt till 10 mm. 

Reglage och manöverorgan dvs fattningar till fönster och dörrar är för fönster placerade i 

nederkant vid fönsterbräda och kan manövreras med en hand.  

 

 

Åtgärdsförslag 

Lägenheternas ytterdörrar och balkongdörrar har ett passagemått som är förenligt med 

bygglagstiftning och rekommendationerna från Svensson (2015). Fastighetsägare bör dock se 

över om inte den höga tröskeln kan fasas av så att den blir lägre än dagens 40 mm eller 

förses med en durkplåtsramp.  

Samtliga lägenheter förutom 4:orna i trapphusen har ett inre vindfång i hallen vilket gör att 

om inte den inre dörren tas bort så begränsas den tillgängliga ytan varvid 

rekommendationen blir att ta bort dessa dörrar då lägenhetens ytterdörr ändå står emot 

klimatförändringar.  

Reglage till balkongdörr bör medräknas i underhållsplan och utbytas så att dem i enlighet 

med BBR 3:1423 och 3:143 kan manövreras av personer med nedsatt styrka och nedsatt 

grip- eller precisionsförmåga.  

 

4.52 Kök 

Nulägesanalys 

Köken är i originalutförande och utformade som så kallade parallellkök. Köksinredningarna 

sitter med ett mellanrum av 1,2-1,6 meter. Vitvaror består av elspisar med eller utan häll 

beroende på tillval från lägenhetsinnehavare, separata kyl och frysar och förberett för 

Bild 26: Reglage till balkongdörr, 

lghnr: 22 (eget foto, 2016) 
Bild 25: Tröskel vid utgång till balkong, lghnr: 22 (eget foto, 2016) 
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diskmaskin i skåpinredning. Tre av fyra lägenheter hade själva installerat diskmaskin i 

lägenheten. Belysning finns vid bänkar och över spis. Kökslådorna är inte hjulförsedda eller 

mjukstängande och upplevdes som tunga och tröga att dra ut. Blandare var förutom i två 

lägenheter utbytta och de i original var tröga att manövrera.    

 

Åtgärdsförslag 

Köksinredningarna i lägenheterna är slitna och bör inom en rimlig framtid utbytas. Fram till 

dess ser författaren inga akuta åtgärder förutom sedvanligt underhåll som utbyte av tröga 

orginalköksblandare. Några generella tips av Svensson (2015 s189-194) som en 

fastighetsägare vid utbyte av köksinredning bör ha i åtanke för att den skall vara funktionell 

efter en anpassning är att det bland annat behövs; 

 Fria ytor framför köksinredning och matplats. Minst 1,2 meter. 

 Inredningen bör vara sammanhängande så att långa transportsträckor av mat och 

köksredskap undviks. 

 Arbetsbänken bör vara mins 0,8 m mellan spis och diskbänk. 

 Utrymme för att möjliggöra så att spis kan bytas mot häll och inbyggnadsugn samt så 

att mikrovågsugn och diskmaskin kan placeras i lämplig arbetshöjd.  

 Avställningsytor invid spis och kyl/frys. 

 Skåp bör placeras minst 0,2 m från hörn. 

 Socklar dras med fördel in 0,2 m och har en fri höjd upp till bänkskåp på 0,3 m. 

 Lådor och luckor förses med greppvänliga handtag. 

 Inbyggnadsugn placeras högst 0,9 m över golv. 

 Engreppsblandare är att föredra. 

 Belysning bör vara placerad i framkant på överskåp samt en god allmän belysning i 

tak och över matplats.  

För övrigt hänvisas till standarden SS 91 42 22 som visar lämplig placering och 

måttangivelser för bland annat köksinredning. Dagens placering av köksinredning och 

vitvaror är enligt författaren förenliga med rekommendationerna och standarden varför 

förändringar i planlösning inte är nödvändigt utan det handlar mer om en modernisering och 

ökad användbarhet för personer med nedsatt styrka i armar.  

 

4.53 Hygienutrymme 

Nulägesanalys 

Hygienutrymmen i fastigheten varierar mellan en till två stycken beroende på 

lägenhetsstorlek där 4.orna har förmånen att inneha två badrum. Mått på dörrpassage till 

dessa är 0,76 m och tröskelhöjden varierar mellan 20-40 mm. Trösklarnas material är av trä. 

2:ornas och 3:ornas badrum är utrustade med toalett, handfat och separat duschplats samt 

så är det förberett för tvättmaskin med el, vatten och avlopp. Utrymmet framför toaletten är 

på minst 1,0 m och vid sidan av stolen är utrymmet 0,1-0,25 m. I 3:an som inventerades 

fanns stödhandtag vid toalettstol men detta var ditsatt som en individuell 

bostadsanpassning. Duschplatsen omgavs av en hög men löstagbar sarg för att förhindra 

spridning av vatten i rummet. Engreppsblandare vid så väl duschplats som vid handfat.  
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I husets 2:or finns vädringsfönster i badrummen och sitter på en hög höjd ovan golvnivå på 

cirka 1,5 m.  

Fastighetens 4:or har som sagt två badrum varav det ena är utrustat med badkar och det 

andra duschplats. I det större badrummet så är det även här förberett för installation av 

tvättmaskin och stödhantag vid badkar finns. Samtliga reglage kan manövreras med en hand.  

En utav 4:orna (lägenhet 20) hade nyligen haft en vattenskada i badrummet varför 

golvytskikt och tröskel  blivit utbytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 29: Tröskel till badrum, lghnr 20 (eget foto, 2016) 

Bild 28: Badkar, lghnr 20 (eget foto, 2016) Bild 27: WC och handfat, lghnr 20 (eget foto, 2016) 
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Åtgärdsförslag 

För att öka tillgängligheten till och i badrummen så bör fastighetsägare se över om inte 

befintlig tröskel kan utbytas eller avfasas så att nivåskillnaden blir lägre, se lösning som 

utförts i lägenhet 20 och enligt bild 29. Detta anser författaren vara den primära åtgärden 

för ett välfungerande hygienutrymme. En till fördel är om stödhandtag monteras vid 

duschplats men kan även insätts vid behov som en individuell bostadsanpassning.  

En åtgärd av mer omfattande karaktär som bör ses över vid framtida stambyte är om det 

inte i de flesta  lägenheterna vore fördelaktigt att byta plats på toalett och handfat och 

utforma placeringen i enlighet med bild 8 i stycke 2.544. Detta skulle skapa mer yta invid 

toalettstolen vilket många med funktionsnedsättningar kan behöva.  

Generella råd att tänka på som underlättar för individuella anpassningar vid utformning och 

renovering av hygienutrymmen är bland annat: 

 Golvbrunn bör placeras så att den fungerar för såväl badkar som dusch. Fördel är om 

den placeras långt ifrån dörröppning med hänsyn till fukt.  

 Badkarsblandare skall helst placeras på vägg och vid duschplats behövs oftast 

stödhandtag. 

 Väggarna bör förberedas för ändring av tvättställshöjd och montering av armstöd vid 

toalett. 

 Förbereda för installation av handdusch vid toalett. Detta kan göras via speciella 

engreppsblandare på tvättställ. 

 Ventilation bör helst inte vara dragen i tak då det försvårar installation av taklyft.  

 Enkla och lättanvända engreppsblandare. 

 Tvättstället bör kunna flyttas ut 0,2 m från vägg utan att blockera dörröppning. 

 En fördel är om det går att installera tvätt utrustning men då måste man säkerställa 

att inte rumsstorleken påverkas. 

(Svensson, 2015 s198-199) 

Även om en gemensam tvättstuga finns och är tillgänglig för de boende så rekommenderar 

Svensson (2015) att det bör finnas möjlighet att insätta tvätt utrustning i lägenheterna. I den 

inventerade fastigheten så är denna rekommendation uppfylld då det är förberett med el, 

vatten och avlopp i minst ett utav badrummen i respektive lägenhet.    
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4.5 Prioriteringslista 
Författaren har framtagit en prioriteringslista för de åtgärder som denne anser att 

fastighetsägaren bör prioritera för att skapa en mer tillgänglig och trygg boendemiljö för sina 

hyresgäster. Prioriteringslistan med åtgärdsförslag återfinns i sin helhet under kapitel 6.1 

Praktiska rekommendationer.  

Prioriteringarna har sorterats enligt utrymme i fastigheten och färgkodats för att läsaren 

enkelt skall kunna urskilja vilka åtgärder som bör prioriteras och vilka som kan 

implementeras i underhållsplaner. Rödmarkerad åtgärd innebär att en omedelbar förändring 

bör utföras, gulmarkerade åtgärder innebär att de bör implementeras i närliggande 

underhållsplaner och de blåmarkerade åtgärderna kan utföras av fastighetsägare om denna 

eftersträvar tillgänglighet enligt nybyggnadsstandard.  

 

Rödmarkerade åtgärder/Akuta åtgärder 

Högst upp för prioriterande åtgärder i fastigheten ligger att utjämna nivåskillnader vid 

entrédörrar samt insätta dörrautomatik. Detta gäller framför allt vid huvudentré och entréer 

till loftgångar. Även flytt av portkodsdosa bör utföras i samband med åtgärderna. 

Vidare bör bokningstavlan till tvättstugan sänkas så att den sitter med centrum 0,80 m över 

golvnivå. Tydligare skyltar som hänvisar till gemensamma utrymmen behöver inköpas och 

uppsättas. Utjämna nivåskillnad så att tillgänglig väg till uteplats uppnås. Anpassa befintligt 

cykelrum så att de uppfyller kraven och blir förenligt med rekommendationerna för 

förvaringsutrymme av permobiler mm.  

Invändigt i lägenheterna bör fastighetsägare se över om inte trösklar till lägenhet-, balkong-

och badrumsdörrar kan förses med durkplåt, utbytas eller avfasas.  

 

Gulmarkerade åtgärder/Åtgärder i underhållsplan 
Åtgärder på fastigheten som inte anses som akuta kan med fördel placeras av 

fastighetsägare i den inte allt för långsiktiga underhållsplanen. Åtgärder som implementerats 

i denna kategori är att sänka höjden på kodlås/dörrautomatik och markera ut 

öppningsradien på dörren till tvättstugan, installera dörrautomatik och tröskelramper till 

dörrarna som går till garage och förråd i källarplan, byta kontrastmarkeringar och måla 

dörrfoder i avvikande kulör i trapphuset, anordna vinterförvaring av cyklar, komplettera med 

lägre sopkärl och installera dörrautomatik samt sänka tröskelnivå i avfallsutrymme. Invändigt 

i lägenheterna föreslås att reglage till balkongdörrar utbyts, ny köksinredning samt 

installation av stödhandtag vid duschplats.  

 

Blåmarkerade åtgärder/Långsiktiga och mer omfattande åtgärder 
Större och mer omfattande renoveringar som kan utföras av fastighetsägaren om denne 

önskar att fastigheten i princip skall likställas med nyproducerade fastigheter i enlighet med 

tillgänglighetskrav är att installera en trapphiss för de tre trappsteg som leder ner till 

källarförråden, byta ut de ledstänger som inte har ett överskjut på 0,3 m från översta och 

nedersta trappsteget samt förändra porslinets placering i hygienutrymmen.   
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5 Diskussion 
Vid en tillgänglighetsinventering så är syftet att tydliggöra vilka befintliga problemområden 

som finns i och kring en fastighet ur ett rörelsehindrat perspektiv. De områden som 

synliggörs kan av fastighetsägare åtgärdas omedelbart eller implementeras i 

underhållsplaner. Den stora problematiken än så länge är att åtgärder som höjer 

tillgängligheten inte är utav tvingande karaktär, så länge de inte räknas som ny eller 

ombyggnationer och ansökan för bygglov eller anmälan krävs. En fastighetsägare behöver 

med andra ord själv ha ett intresse och se fördelarna som en ökad tillgänglighet medger för 

de boende i huset. Trygga och tillgängliga boendemiljöer gör att hyresgästerna trivs och kan 

bo kvar längre i sina hem den dagen som fysiska funktionsnedsättningar uppstår. En 

hyresvärd borde värdesätta ett långsiktigt boende med anledning av vår åldrande befolkning 

och bristen på tillgängliga bostäder, vilket är eftertraktat på dagens marknad. Hyrorna skulle 

av dessa anledningar kunna anpassas efter en tillgänglighetsgrad i fastigheten. Men för att 

fastighetsägare skall våga investera så tror författaren på skärpta lagkrav som exempelvis 

SOU 2015:85 föreslår kring enkelt avhjälpta hinder eller att en subventionering av statlig 

eller kommunal karaktär föreslås, för att öka tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd. 

Men detta är ej möjligt med dagens bostadspolitik.  

Om förslaget i regeringens remiss SOU 2015:85 vad gäller att utöka lagkraven kring enkelt 

avhjälpta hinder även bli tillämpbart för entréer till flerfamiljshus så skulle det med största 

sannolikhet påverka befintligt fastighetsbestånd oerhört. Mimer 10 kan som påvisats med 

relativt enkla medel anpassas till att uppnå kraven men med största sannolikhet så är det 

inte lika enkelt för fastigheter med tidigare byggnadsår. 1987 då Mimer 10 uppfördes fanns 

inte samma nybyggnadskrav som gäller för dagens fastigheter som uppförs men man hade 

ändå kommit en bit i att förstå vikten i att människor föds med olika förutsättningar och alla 

kommer någon dag bli drabbad av sjukdom eller ålderdom som påverkar funktionsförmågan. 

Om remissen kommer att resultera i nya lagändringar återstår att se men om man vill arbeta 

proaktivt och förebyggande så är det av vikt att både kommun och fastighetsägare öppnar 

ögonen ytterligare för frågor som rör tillgänglighet.  

Idag så finns det bidrag för individuella bostadsanpassningar som den med 

funktionsnedsättning kan ansöka om. Dessa anpassningar utförs och betalas av kommunen 

och när de inte längre behövs så återställs fastigheten eller lägenheten i dess ursprungsskick. 

Det är enorma summor med pengar som varje år läggs ner på dessa nödvändiga 

anpassningar men de är av kortsiktig karaktär. I visa fall kan en fastighetsägare av 

kommunen  få köpa anpassningen då den inte längre är behövlig för att spara pengar vid 

återställning av ursprungsskick i fastigheten. Detta är något som författaren skulle vilja se 

mer utav då anpassningar som dörrautomatik gynnar fler än dem med funktionsnedsättning 

som fått anpassningen, då det även kan bli aktuellt på nytt då lägenheten byter ägare. Både 

fastighetsägare och kommun skulle på detta vis spara pengar och på lång sikt så skulle det 

öka tillgängligheten i bostadsbeståndet.  

Även dem utan funktionsnedsättning har stor nytta av de förslag som framtagits för 

fastigheten. Barnvagnar är skrymmande och ibland otympliga att manövrera och föreslagna 
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åtgärder underlättar framkomligheten. Vid inköp av tyngre matvaror eller större föremål så 

anses åtgärderna även här välkomnande då de underlättar transporten. En god tillgänglighet 

gynnar med andra ord alla de boende i fastigheten.  

Replikationen som utfördes i fallstudien visar att resultatet överensstämmer väl med de 

resultat som Urban Utveckling kom fram till vid deras inventering för 

gemensamhetsutrymmen och entréer. Däremot så har författaren räknat de sekundära 

entréerna till loftgångarna som huvudentréer vilket inte var fallet vid den tidigare 

inventeringen. Detta resulterade i att fler åtgärdsförslag blev aktuella och fler krav kring 

åtgärder ställdes för att fastigheten skall uppnå  högsta nivå i 

tillgänglighetsinventeringsverktyget TIBB. Utförs de akut rekommenderade åtgärderna som 

beskrivits i prioriteringslistan så kommer fastigheten att uppfylla högsta tillgänglighetsnivå i 

enlighet med TIBBs kravspecifikation.  

TIBB upplevdes som ett enkelt verktyg att använda och som komplement till 

inventeringsmallen så användes handboken TIBB 2.0 vilken tydligt förklarar och beskriver 

mer ingående bakgrunden till frågorna. Då detta är den första tillgänglighetsinventeringen 

som författaren utför så var den till god hjälp och rekommenderas att andra som inte 

dagligdags utför inventeringar medtager denna.    

Nackdelar med inventeringsverktyget är att den saknar en handbok för invändig inventering 

av fastigheternas lägenheter. En inventeringsmall är det enda som finns att tillgå så för att 

veta vilka krav som krävs för respektive fråga så gäller det att ordentligt läsa på 

bygglagstiftningen. Något som först planerades var att införa resultaten i databasen TIBB 

som kommunen har tillgång till. Detta gick dock inte att praktiskt lösa men författaren ser 

inga nackdelar med detta då det inte påverkar validiteten utan enbart skulle resulterat i en 

prydligare presentation.  

Att inte samtliga lägenheter i fastigheten inventerades påverkar som sagt reliabiliteten i 

studien men författaren hävdar fortfarande att den externa validiteten inte påverkat 

resultaten.  Självfallet så hade det varit fördelaktigt då underlaget blivit mer fullständigt men 

ej en nödvändighet vid denna typ av fallstudie.  

Vid studier över vilka nybyggnadskrav som finns för fastigheter så insåg författaren relativt 

snabbt att samtliga krav ej kommer att kunna uppfyllas på befintlig fastighet. En betydande 

åtgärd är den nivåskillnad som existerar mellan trottoarkant och vilplan utanför fastighetens 

huvudentré. Därför framtogs en lösning  som inte är förenlig med nybyggnadskraven men 

som ändå skulle öka tillgängligheten till fastigheten. Ett förslag om att förskjuta dörrpartiet 

in i fastigheten ansågs inte som ett alternativ då detta skulle innebära extremt stora 

byggnadstekniska åtgärder och eventuellt förvanska det kulturhistoriska värdet på 

fastigheten. En annan problematik som relaterar till huvudentrén är om dörrautomatiken 

skall vara tillgänglig även för besökare till fastigheten? Dagens lösning med fjärrstyrda 

öppnare som lägenhetsinnehavarna styr automatiken ifrån är en bra lösning men 

problematiken är om det kommer besökare till fastigheten med rörelsehinder, då finns det 

stora brister i tillgängligheten. Om nu förslaget i regeringens remiss SOU 2015:85 kring att 

enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler skall utökas till att även gälla för entréer till 

flerfamiljsfastigheter så är frågan om denna lösning kommer att uppfylla kraven. Även om 
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det råder en stor osäkerhet kring förslaget så har sakkunniga och politikerna en ambition om 

att belysa problematiken kring dessa områden varför en fastighetsägare bör fundera över 

detta och arbeta i förebyggande syfte. Förslaget som tagits fram baseras på en så god 

tillgänglighet som möjligt med hänsyn till de givna förutsättningarna för att en 

fastighetsägare inom snar framtid inte skall behöva göra ytterligare anpassningar för att 

uppnå de nya lagkraven.  

Så frågan är egentligen vilken ambitionsnivå som man skall lägga sig på när man vill göra 

förbättrande åtgärder i befintliga fastigheter? Detta bör en fastighetsägare fundera igenom 

eftersom det kan ha stora skillnader i de ekonomiska investeringarna och gärna ta hjälp av 

sakkunnig för att finna de bästa alternativen. Kontentan med det hela är att kompromisser 

är en nödvändighet vid förändringar av befintligt fastighetsbestånd men ambitionen skall 

alltid vara att försöka finna den bästa lösningen.   

HSBs vision om att bli den aktör med bäst anseende när det gäller boende borde vara ett 

incitament till att satsa på trygghet- och tillgänglighetsinvesteringar i sitt bostadsbestånd. I 

och med denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag har fastighetsägare en bra grund till 

hur de kan utveckla fastigheten Miner 10 till att bli ett långsiktigt hållbart boende. Vilka 

förslag som resulterar i faktiska åtgärder återstår dock att se och kommer med största 

sannolikhet att bero på ekonomiska förutsättningar, men förhoppningarna är att 

fastighetsägare tar till sig av informationen och arbetar dels kortsiktigt men även långsiktigt 

med förslagen.  
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6 Slutsatser 
Fastigheten Mimer 10 på Hörnellgatan 18 i Skellefteå har idag en hög medelålder på de 

boende i huset vilket resulterar i att många hyresgäster har ett behov av en trygg och 

tillgänglig boendemiljö. Anpassningar i fastigheten handlar framför allt om nivåutjämnande 

åtgärder och att med små och genomtänkta lösningar anpassa den befintliga boendemiljön. 

De åtgärder som anses vara av mest akut karaktär och som rekommenderas att åtgärda är 

följande;  

 Till gemensam uteplats bör man kunna ta sig utan assistans även om man är 

rullstolsburen varför nivåskillnad vid befintlig trottoarkant bör överbryggas. 

 Bokningstavlan i tvättstugan bör sänkas så att den hamnar med centrum 0,80 m över 

golv. 

 Ett permobil-, rullstol- och rullatorförråd bör finnas i anslutning till entrén. Befintligt 

cykelrum anpassas till detta ändamål och åtgärderna som behöver uträttas är att 

vända på befintlig dörr och borta tröskel, nyinstallation av dörrautomatik samt 

strömuttag för laddning av permobiler.   

 Vid huvudentrén utjämnas nivåskillnad mot trottoar med förslagsvis en 

durkplåtsramp. Installation av dörröppnare så att även gäster med 

funktionsnedsättning kan nyttja dörrautomatiken samt en flytt av befintlig 

portkodsdosa. 

 Nivåskillnad vid entréer till loftgångar bör överbryggas med durkplåtsramper och där 

det saknas dörrautomatik så bör detta installeras. 

 Tydligare skyltning av gemensamma utrymmen bör inköpas och placeras på samma 

sida som dörrhandtag på en höjd av 1,5 m över golvnivå. 

 Invändigt i lägenheterna så bör nivåskillnad vid entrédörr avfasas eller överbryggas 

med hjälp av tröskelramper. Även nivåskillnader till hygienutrymmen som överstiger 

20 mm bör överbryggas eller avfasas.  

Förslagen baseras på den teori som presenterats i rapporten och har sammanställs i 

prioritering och åtgärdslistan som presenteras i kapitel 6.11. När de mesta akuta åtgärderna 

utförts av fastighetsägare så kommer Mimer 10 att uppnå den högsta tillgänglighetsnivån 

enligt inventeringsverktyget TIBB.  
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6.1 Praktiska rekommendationer 

6.11 Prioritering och åtgärdslista 

Nedanstående prioritering och åtgärdslista är framtagen för att fastighetsägare skall få en 

tydlig överblick över resultaten i rapporten och tanken är att den skall läsas och användas 

som en checklista. Åtgärderna har sorterats enligt utrymme i fastigheten och färgkodats för 

att läsaren enkelt skall kunna urskilja vilka åtgärder som bör prioriteras och vilka som kan 

implementeras i underhållsplaner. Rödmarkerad åtgärd innebär att en omedelbar förändring 

bör utföras, gulmarkerade åtgärder innebär att de bör implementeras i närliggande 

underhållsplaner och de blåmarkerade åtgärderna kan utföras av fastighetsägare om denna 

eftersträvar tillgänglighet enligt nybyggnadsstandard. Vid utförande av åtgärder bör 

tillhörande rapport läsas i sin helhet. Kolumnen för utförande har medvetet lämnats blank 

för att fastighetsägare själv skall få inskriva när åtgärderna planeras att utföras eller har 

utförts. 

Utemiljö 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Nivåskillnad Höga nivåskillnader 

försvårar för personer som 
har gånghjälpmedel eller 
sitter i rullstol 

Jämna ut 
nivåskillnad vid 
trottoarkant genom 
borttagande av 
kantsten och 
asfaltera lågt 
lutande ramp 

 

 Cykelparkering Befintlig cykelförvaring i 
trapphus försvinner till 
förmån för permobil, rullstol 
och rollatorutrymme 

Se över om 
vinterförvaring av 
cyklar kan uppföras 
i anslutning till 
carportlänga 

 

 Tillgänglig 
uteplats  

Den nygjorda uteplatsen är 
inte tillgänglig för personer i 
rullstol då nivåskillnad 
förekommer 

Plattlägg eller 
asfaltera en 
kvadratisk yta i 
anslutning till 
gångstråk. Insätt 
möbler som även 
tillåter plats för 
rullstol. 

 

 

Tvättstuga 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Bokningssystem för 

tvättstuga 
Svår att nå för personer 
i sittande ställning 

Sänk ner 
bokningssystemet 
till centrum 0,80 m 
över golv 
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 Kodlås/dörrautomatik Svår att nå för personer 
i sittande ställning 

Sänk ner till centrum 
0,80 m över golv 

 

 Markera 
öppningsradie 

Minska risken att dörren 
öppnas på inpasserande 

Kontrastmarkering 
liknande dem i 
trappan 

 

 

Förvaringsutrymmen/ombyggnation av cykelförråd 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Permobil, 

rullstol och 
rollatorförråd 

Utrymningsvägar i trapphus 
skall vara fria 

Hänsyn tages till 
förslag och 
ritningar i rapport 

 

 

Lägenhetsförråd 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Dörrautomatik Tunga dörrar är svåra att 

öppna för personer i rullstol 
eller för personer som har 
nedsatt styrka i armarna 

In och utvändig 
dörrautomatik vid 
dörrar som leder 
till garage och 
lägenhetsförråd 

 

 Nivåskillnad Höga nivåskillnader 
försvårar för personer som 
har gånghjälpmedel eller 
sitter i rullstol 

Jämna ut 
nivåskillnad med 
durkplåt 

 

 Trapphiss Dagens lägenhetsförråd är 
inte tillgängliga för personer 
i rullstol 

Installation av 
trapphiss för att 
utjämna 
nivåskillnad 

 

 

Avfallsutrymme 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Komplettering 

av sopkärl 
Höga kärl gör det svårt för 
personer i rullstol att nå 
inkastet  

Inköp lägre kärl 
med inkasthöjd 
0,8-1,0 m och 
placera denna 
minst 0,7 m från 
hörn 

 

 Nivåskillnad Höga nivåskillnader 
försvårar för personer som 
har gånghjälpmedel eller 
sitter i rullstol 

Jämna ut 
nivåskillnad med 
durkplåt 

 

 Dörrautomatik Tunga dörrar är svåra att 
öppna för personer i rullstol 
eller för personer som har 
nedsatt styrka i armarna 

In och utvändig 
dörrautomatik. 
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Huvudentré 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Nivåskillnad Höga nivåskillnader 

försvårar för personer som 
har gånghjälpmedel eller 
sitter i rullstol 

Ta bort nedersta 
raden av plattor och 
ersätt med låg ramp 
enl. ritning 

 

 Dörrautomatik Tunga dörrar är svåra att 
öppna för personer i rullstol 
eller för personer som har 
nedsatt styrka i armarna 

In och utvändig 
dörrautomatik. 
Placering enl. 
ritning 

 

 Flytt av 
portkodsdosa 

Ej nåbar för personer i 
rullstol 

Placeras invid 
dörrautomatik enl. 
ritning 

 

 

Entré till loftgångar 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Nivåskillnad Höga nivåskillnader 

försvårar för personer som 
har gånghjälpmedel eller 
sitter i rullstol 

Jämna ut 
nivåskillnad med 
durkplåt 

 

 Dörrautomatik Tunga dörrar är svåra att 
öppna för personer i rullstol 
eller för personer som har 
nedsatt styrka i armarna 

In och utvändig 
dörrautomatik.  

 

 

Trapphus och hiss 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Skyltar Underlättar för personer med 

nedsatt orienteringsförmåga 
Tydliga och lättlästa 
gärna med punkskrift, 
hänges på lämplig höjd 
enl. åtgärdsförslag. 

 

 Kontrast- 
markeringar 

Fallrisk för personer med 
nedsatt orienteringsförmåga 
som kan ha svårt att avskilja 
var trappor börjar och slutar 

Bytt ut till nya 
kontrastmarkeringar i 
samband med polering 
av golv 

 

 Dörrfoder Att måla dörrfoder i en 
avvikande kulör kan hjälpa 
personer med nedsatt 
orienteringsförmåga att 
enklare hitta till dörrar 

Målas i avvikande kulör, 
minst en 
ljushetskontrast på 0,40 
enl. NCS färgsystem 

 

 Polering av 
golv 

Lättare att hålla hygieniskt Polera men tänk på att 
inte göra golvet för 
blankt så att ljuset 
reflekterar och försvårar 
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synen för personer med 
orienteringssvårigheter 

 Ledstänger Samtliga ledstänger har ej ett 
utstick på 0,3 m vid översta 
och nedersta trappsteg 

Byt ut de ledstänger som 
är för korta 

 

 

Planlösning/Lägenheterna 
 Vad Varför Åtgärd Utfört 
 Nivåskillnad 

lägenhetsentré 
Höga nivåskillnader 
försvårar för personer 
som har gånghjälpmedel 
eller sitter i rullstol 

Jämna ut nivåskillnad 
med durkplåt eller 
fasa av tröskel 

 

 Nivåskillnad 
hygienutrymme 

Höga nivåskillnader 
försvårar för personer 
som har gånghjälpmedel 
eller sitter i rullstol 

Jämna ut nivåskillnad 
genom avfasning av 
befintlig eller utbyte 
till ny 

 

 Reglage till 
balkongdörr 

Utbytes så att de kan 
manövreras av personer 
med nedsatt styrka och 
nedsatt grip- eller 
precisionsförmåga. 

Utbyte av reglage  

 Köksinredning Originalinredning som 
börjar vara sliten och 
med tunga och tröga 
lådor 

Utbytes, se praktiska 
tips i rapport 

 

 Stödhandtag vid 
duschplats 

Underlättar för personer 
med balanssvårighet  

Installeras i 
duschutrymme 

 

 Omplacering av 
badrumsporslin 

En annan placering av 
porslinet där mer 
utrymme vid toalettstol 
frigörs kan underlätta för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Vid stambyte bör 
alternativ placering 
utredas närmare 

 

 

6.12 Övriga rekommendationer 

När det kommer till övriga rekommendationer för befintliga byggnationer så kan det vara till 

stor hjälp att resonera kring sina åsikter med en sakkunnig i tillgänglighetsfrågor. 

Lagstiftningen kan kännas otydlig och svårbegriplig och är inte lika genomskriven som den 

del som handlar om nybyggnationer, varför rekommendationen blir att man diskuterar och 

funderar över åtgärdsförslagen noga.  

Innan inventering av lägenheternas planlösningar så skrevs ett informationsblad till de 

boende i huset. Där beskrevs syftet med inventeringen, vilka områden som skulle 

undersökas i lägenheterna samt kontaktuppgifter till inventeringsansvarig, förvaltare och 

vaktmästare. Syftet vara att informera och förbereda hyresgästerna på att vi skulle komma 
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och att de som ej ville ha besök skulle få möjlighet att informera om detta. 

Informationsbladet uppskattades av hyresgästerna och det var bara en som meddelade att 

de ej ville ha besök. Författaren råder andra som skall utföra inventeringar av planlösningar 

att ta till sig detta och göra på liknande vis. 

Vid inventeringarna så hade författaren sällskap av husets vaktmästare. Denne person är 

oftast den som har bäst koll på fastighetens skick, utförda renoveringar, planerat underhåll 

och vilka hyresgäster som bor i huset. Det var värdefullt att ha han närvarande då spontana 

frågor kunde ställas och inträde medges till utrymmen som annars ej varit tillgängliga.  

Sista rådet är att vara lyhörd och frågvis vid en inventering. Småprata gärna med hyresgäster 

som kommer i din närhet och fråga vilka områden som de ser som problematiska i 

fastigheten. Det är de boende som dagligdags lever i miljön och vet sina behov allra bäst så 

chansen är stor att de väcker frågor som du annars inte hade noterat ner.  

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
För att vidareutveckla rapporten eller om replikation skall utföras så rekommenderar 

författaren att man i samband med fallstudien involverar hyresgästerna mer i arbetet. En 

enklare enkät skulle med fördel kunna utdelas så att de boende får lämna sina synpunkter på 

hur tillgängligheten upplevs i och kring fastigheten.  

Något som författaren utelämnade vid denna rapport vara att framta schablonmässiga 

kostnader för föreslagna åtgärder vilket är av vikt för en förvaltare som i de flesta fall skall 

lösgöra medel för investeringarna. Något som idag saknas på marknaden är en lista över 

vanliga åtgärder och dess kostnader som andra författare som gör liknande inventeringar 

skulle ha stor nytta av. Idag upprättas kostnadsförslag genom direkt kontakt med 

entreprenörer vilket är ett omfattande arbete. Allt som oftast behöver förvaltare enbart 

schablonvärden då det först vid en skarp situation blir aktuellt att ta in olika offerter.  

Att utforma detaljerade lösningar för infästning av ramper som utjämnar mindre 

nivåskillnader är ytterligare ett område som skulle behöva utvecklas. Svensson (2015) tar i 

sin bok Bygg ikapp upp några förslag på infästningar men författaren hade gärna sett en 

noggrannare utredning av teknisk karaktär för detta område vilken bör påvisa lösningar som 

minimerar att fukt tränger in i konstruktionen.   

Intressant hade det varit om resultaten från inventeringen jämfördes med andra 

inventeringsmallar och verktyg för att resonera kring för och nackdelar med 

inventeringsverktyget TIBB och komma med förslag på vidareutveckling. Marknaden 

erbjuder idag ett flertal verktyg där merparten är kostnadsfria att använda vilket underlättar 

för en student som vill ta sig an en sådan uppgift. Idegård och Fehler (2012) har på uppdrag 

av FOU i väst framtagit en katalog över inventeringsverktyg som kan utgöra underlag för 

studien (Idegård. K, Fehler. J. 2012).  
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Bild 26: Reglage till balkongdörr, lägenhetsnummer 22 (Eget foto, 2016) 
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7.6 Illustrationsförteckning 
Illustration 1: Planvy över permobil-, rullstol- och rollatorförråd. Förslag på placering av 

eluttag, dörröppnare och vändning utav befintlig dörr. Visar även möjlig uppställningsplats 

för hjälpmedel (egen illustration, 2016) 

Illustration 2: Sektionsvy vid permobil-, rullstol- och rollatorförråd som visar placering av 

manöverdosa till dörrautomatik, placering av skyltning och kontrastmarkering runt dörren 

(egen illustration, 2016)  

Illustration 3: Sektionsvy vid huvudentré som visar föreslagen placering av portkodsdosa, 

manöverknapp till dörrautomatik samt vilplanets bredd vid ny tröskelramp (egen illustration, 

2016)  

Illustration 4: Planvy över huvudentré. Visar vilka mått som inträder efter nivåutjämnande 

åtgärd (egen illustration, 2016)   
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8 Bilagor 

Bilaga 1  Intervju med Jörgen Swensson 

Bilaga 2  Inventering, Protokoll för fastighet  

Bilaga 3  Inventering, Protokoll för lägenhet, 2:a 

Bilaga 4  Inventering, Protokoll för lägenhet, 3:a 

Bilaga 5  Inventering, Protokoll för lägenhet, 4:a, 100 m2 

Bilaga 6  Inventering, Protokoll för lägenhet, 4:a, 110 m2 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 Linda Chebil
2016-03-30

I ntervj u

Transkribering av intervju med förvaltare Jörgen Swensson HSB hyresfastigheter

t. Vad ser fastighetsägaren för intressen och vinningar i en ökad tillgänglighet?
Svar: Nöjdare hyresgäster och att vi stävar mot visionen om att bli den bästa hyresvärden.

2. Har det skett någon undersökning av hyresgästernas önskemål?
Svar: Ja, vart annat år så sker en hyresgästundersökning för att kartlägga och åskådliggöra de
'boendes åsikter.

3. Är ni intresserade av att utifrån resultaten från inventeringen som Urban Utveckling
utförde 2015 höja tillgänglighetsnivån till den högsta graden?
Svar: Ja det vore intressant.

4. Författaren föreslår att en eller två fastigheter utreds mer noggrant, skutle det vara av
intresse?

Svar: Absolut vore det av intresse. Utred så många som du hinner.

5. Tror du att författaren även skulle få tillgång till att utföra en inventering av lägenheterna?
Svar: Ja men vi måste dock prata med de boende.

6. Finns det ett intresse av att veta generella kostnader för de föreslagna åtgärderna?
Svar: Ja det vore intressant men det räcker med generella kostnader då vi vid skarpt läge
plockar in korrekta offerter.

7. Vilka investeringar är utförda på fastigheten Mimer 10, Hörnellgatan 18 de senaste åren
och hur ser den närliggande underhållsplanen ut?
Svar: Under föregående år så satsades det på gemensamhetsutrymmen och ny

energieffektivare belysning i och kring fastigheten. Trapphus och soprum ommålades och
den gamla lekplatsen på innergården togs bort till förmån för ny uteplats. Nytt
reglagesystem till garageport samt så är det påbörjat ventilationsutbyte i lägenheterna.
De planer som finns inom närliggande framtid är att göra om befintligt cykelrum till ett
permobilförråd samt att se över utbyte av befintlig hiss.

Härmed intygas att svaren på frågorna överensstämmer med utsago

u ? &rao{rz
Ort och datum



b; lq3.\ I

PRorcroll röR rnsrrcHrr
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XVagen p-plats - entråer framkomlig med rollator
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Kommentar

YlinJ.e .,,.i sk,llnodqr

GEMENSAMN4A UTEPLATSER

Avstånd mellan entr6er och uteplats
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")00 
m
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Plats för rullstolsburen vid bord
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Avståndet till gemenskapslokal är ca

Gemenskapslokalennåbarmed rullstol rollator
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ru llstol
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UPpSTÅLLNINGSPLATS FÖR RULLSToL/RoLLATOR

Låsbar uppställningsplats för rollator
. ,utanför entr6n innanför entr6n
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Ent16
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Adress - }|ö.nellgn{q.\ l8

K0{
Mått på

dörrpassage l0O :..
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Kommentar

TurSo'läJo.. ?G..'o"\th!-

YTTTRLIcARE RUM

Typ av rum f«ndo,gsr"n 1

Mått på

dörrpassage ltÖ ..
Tröskelhöjd 3ö , mm

Kommentar

ryp av rum )41ädko- <r.<-
Mått på

dörrpassage 7 L .,
Tröskelhöjd \ ,.
Kommentar

iyp ,, rrrn §gv rur,1
lvåu på

dörrpassage a 6 ,
Tröskelhöjd \ mm

Kommentar

Typ av rum

Mått på

dörrpassage cm

Tröskelhöjd mm

XFörberettförtvättmaskin Ei *o]l*', k OvlopgKommentar / | f
\{;5 so"g vid dusch do.k
les{«gbnr



B; lqg.\ \

Fnnroroll röR LÅcrunrr

Byggnad

Byssär i9g-7
Totalt antal Ug"nf."i"i af

Lägenhet

Objekt/lägenhetsnummer* O3
Nationellt lägenhetsnummer (lantmäteriet)

Våningsplan \
Antal rum 3
Storlek 30 kvm

Antal våningar i

lägenheten I

Stambyte utfört. År \

LÅGENHETSENTRE oCH I-jALL

Mått på

dörrpassage t0
Tröskelhöjd \0
Hallens smalaste passage

Hallens bredaste passage

Kommentar

cm

mm

xD cm

130 cm

UTEPLATS/BALKONG

Ingen balkong .'Fransk balkong {eatkonq
lnglasad balkong, : 4116n/uteplats

Mått på

dörrpassage ?0 cm

rröskelhöjd \O mm

Nivåskillnad/trappsteg mm

Balkongens djup I t0 cm

Xdörr tung/trög/svår att öppna
Kommentar

Tvi.^..tssh.,,xl{q<ir rl J
BADRUN4

Mått på

dörrpassage 76 cm

Tröskelhöjd Y mm

Tröskelns material S+ å t
Utrymme framför toalett 100 cm

Utrymme till vänster om toalett :15 cm

Utrymme till höger om toalett i Ö ' cm

Stödhandtag vid toalett
Badkar Duschkabin { Nivåfri dusch
lngen dusch
Stödhandtag vid dusch/badkar

XEngreppsblandare vid dusch/badkar

{Engreppsblandare vid tvättställ
Spegel i sitthöjd vid tvättställ
Tvättmaskin

XFörberett för tvättmaskin
Kommentar

Byssnad - \'?irqe"" l0
Adress - 

HöcneltX^too lt

KOK

Mån på

dörrpassage t0 cm

rröskelhöjd 2- iO mm

'Elspis .'Gasspis r . Häll Xlnduktionshäll
\spisvakt

Ugn i arbetshöjd

{aank och spisbelysning
Fritt utrymme vld arbetsbänk I f.$ cm

Höj och sänkbart kök
Diskmaskin

XFörberett för diskmaskin

!Eng reppsblanda re

)(Draglådor
Kommentar

Träg liJor
YTTERLIGARE RUM

Typ av rum

Mått på

dörrpassage

Tröskelhöjd

Kommentar

Typ av rum SOv",r-t
Mått på

dörrpassage 7 6 cm

Tröskelhöjd 7 mm

Kommentar

Typ av rum §ov"t r-.1

Mått på

dörrpassage '7L 
cm

Tröskelhöjd tD , mm

Kommentar

Typ av rum

Mått på

dörrpassage

Tröskelhöjd

H I adk"**".e*

76'cm
\ 

,ffiffi

$o.d"q,sn,*n1

llÖ cm

f r.n.



Rit..t\ y

PRoloroll rön lÅerruHrr

Byggnad

Byssär 198?

Lägenhet

objekt/lägenhetsnummer* QO
Nationellt lägenhetsnummer (lantmäteriet)

Våningsplan

Antal rum

Storl ek

2J
\

100 'kvm

Antal våninoar i

lägenheten t

Stambyte utfört. Är \

LÄGENHETSENTRE ocH Hei_
Mått på

dörrpassage g0 cm

rröskelhöjd \O mm

Hallens smalaste passage gC) cm

Hallens bredaste passage 
I 6ö cm

Kommentar

UTEPLATSlBALKoI]G
... lngen balkong Fransk balkong Batkong

: Inglasad balkong {41126/uteplats
Mått på

dörrpassage cm

Tröskelhöjd mm

Nivåskillnad/trappsteg mm

Balkongens d.jup cm

dörr tung/trög/svår att öppna
Kommentar

\|te-Pl«-ls i lolt3l"3
BÅDRUM
Mått Då

dörrpassage '7 L cm

Tröskelhöjd A7 mm

Troskelns material Tri
Utrymme framför toalett lq 0 cm

Utrymme till vänster om toalett l0 cm

Utrymme till höger om toalett t7 cm

Stödhandtag vid toalett

\Badkar Duschkabin Nivåfri dusch
lngen dusch

')( Stödhandtag vid dusch/badkar

XEngreppsblandare vid dusch/badkar

)(Engreppsbtandare vid tvättställ
Spegel i sitthöjd vid tvättställ
Tvättmaskin
Förberett för tvättmaskin

Kommentar

Byssnad t?in.,* l0
Adress - 

Hö.r.J16*{on lB

KOK

Mått bå

dörrpassaqe 100 cm

Tröskelhöjd D mm

Elspis 'Gasspis ' Häll Xlnduktionshäll
Spisvakt

Ugn i arbetshöjd

X.Bänk och spisbelysning
Fritt utrymme vid arbetsbänk l&b cm

Höj och sänkbart kök
'{Diskmaskin

Förberett för diskmaskin

XEng reppsbla nda re

{Draglådor
Kommentar.

ÄtJo k;hsi',eJ',1n3

YTTERLIGÅ.RE RUM

Typ av rum SOu"1.1
Mått på

dörrpassage ?& cm

Tröskelhojd \ mm

Kommentar

Typ av rum

Mått på

d örrpassa g e

Tröskelhöjd

Kommentar

Typ av rum

Mått på

d örrpassa g e

Tröskelhöjd

Kommentar

Typ av rum

Mått på

d örrpassa ge

Tröskelhöjd

\fcrnclagsru.n

l6\ cm

ttO mm

Ssvruh"r

16 cm

\mm

Sou... ,'t

7L cm

\mm



T5i l.\tq 7

,f, vtt"rl ig.r" badru m/toalett
Mått på

dörrpassage 76 cm

rröskelhöjd RF mm

Tröskelns material T;a
Utrymmeframförtoalett l0§ cm

Utrymme till vänster om toalett LY cm

Utrymme till höger om toalett l7 cm

. Stödhandtag vid toalett
Badkar Duschkabin fiNivåfri dusch
lngen dusch
Stödhandtag vid dusch/badkar

fiEngreppsblandare vid dusch/badkar
,{Engreppsblandare vid tvättställ

Spegel i sitthöjd vid tvättställ

KTvättmaskin
Förberett för tvättmaskin

Kommentar

Kommentar

- Yläclkqm' A.e
I vp av rum cm

Måttpå '? 6
dörrpassage I .*
Tröskelhöjd \ , ,.
Kommentar

Typ av rum

Mått på

dörrpassage cm

lroskelhojd mm

Kommentar

Övriga kommentarer för lägenheten



Bi lq:q G

PnororoLl röR lÅcrruirrr

Byggnad

Byssär 19 t:

Lägenhet

' ob.lekt/lagenhetsnummer* I 
g

Nationellt lägenhetsnummer (lantmäteriet)

Våningsplan

Antal rum

Storlek

Antal våningar i

lägenheten

rl0 kvm

Stambyte utfört. År \

LÅGEN H ETSENTRE 0CI_I I_IÅLL

Mått på

dönpassage t3 cm

Tröskelhöjd 30 mm

Hallens smalaste passage I Ab crn

Hallens bredaste passage f lS cm

Kommentar

UTEPLATSISÅLKoNG

Ingen balkong Fransk balkong }( Aalkong
lnglasadbalkong Altan/uteplats

Mått oå

dörrpassage t0 cm

rröskelhöjd \b , mm

Nivåskillnad/trappsteg mm

Balkonsens djup åä[' .,
Kdörr tung/trög/svår att öppna
Kommentar

T,ri.gn p
BADRUM

Mått på

dörrpassage 76 cm

Tröskelhöjd \0 mm

Tröskelns material TrC
Utrymme framför toalett ll0 .,
Utrymme till vänster om toalett l0 cm

Utrymme till höger om toalett \§ : cm

. Stödhandtag vid toalett
Badkar Duschkabin (nivåfri dusch
lngen dusch

XStödhandtag vid dusch/badkar

!Engreppsblandare vid dusch/badkar

{Engreppsblandare vid tvättställ
Spegel i sitthöjd vid tvättställ

(Tvättmaskin
Förberett för tvättmaskin

Kommentar

3
\

Byssnad |1ir",er- lö
Adress - 

llörneltSo{cm \t

KÖi{

Mått på

dörrpassase 100
Tröskelhöjd 7
(flspis Gasspis Häll

Spisvakt
Ugn i arbetshöjd

XBänk och spisbelysning
Fritt utrymme vid arbetsbank I (§ cm

. , Höj och sänkbart kök

X Diskmaskin
: Förberett för diskmaskin

X Engreppsblandare

\Draglådor
Kommentar

YTTERLiGÅ.Rt RUtil

Typ av rum F lÄ.{k"**.,.e-
Mått på

dörrpassage "76 
cm

Tröskelhöjd \ , mm

Kommentar

,rouu,.å T".t.l u{onie. lar}*-..hJu&". i t".r11hus

Mått på \ou nuwl
dörrpassage

Tröskelhöjd

Kommentar

Typ av rum

Mått på

d örrpassage

Tröskelhojd

Kommentar

Typ av rum

Mått på

dörrpassage

Tröskelhöjd

cm

mm

I nd u ktionshä I I

?6 cm

\mm

S"v n,ro'1

Vå cm

\mm

§ou...r1 /TV-"ur1
ll,ö cm

f ,'*



Bi\qgq 6

§tterl igare badrum/toalett
Mått på

dörrpassage ?6 ,.*
Tröskelhöjd 30 ,*,
Tröskelns material

Utrymme framför toalett 6Ö cm

Utrymme till vänster om toalett J§ cm

Utrymme till höger om toalett | § cm

Stödhandtag vid toalett
rBadkar :Duschkabin SNivåfridusch
: lngen dusch

1...t StOdhandtag vid dusch/badkar
.{ Engreppsblandare vid dusch/badkar
trd Engreppsblandare vid tvättställ
l i Spegel i sitthöjd vid tvättställ
:. :Tvättmaskin

:...: Förberett för tvättmaskin
Kommentar

ty*-.. Ct i dos,h

Övriga kommentarer för lägenheten

Kommentaf

Typ av rum

Mått på

dörrpassage

Tröskelhöjd

Kommental

Typ av rum

Mått på

dörrpassage

Tröskelhöjd

Kommentar

Vo"dqs"unl

\00 ,.,
\,"

CM

mm


