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Förord  
 
Den här uppsatsen är en del av en fallstudie som undersöker hur otillgängliga bostäder 
skulle kunna konstrueras för att tillfredsställa äldres behov av utökad tillgänglighet i 
hemmet. Studien har utförts inom huvudämnet byggnadsteknik och i viss omfattning 
behandlar den även arkitektur som sidoämne. Studien är genomförd under ledning av 
handledare Dorith Carlberg. Jan Akander har medverkat i start av arbetet, viket har varit 
till stort hjälp. I studien har Charina Rosén, projektledare inom Bygg på Gavlegårdarna, 
Gävle kommun, GVK samt LiftCat AB ställt upp på telefonintervjuer.             
 
Jag vill tacka allihop för ert stöd och er hjälp!  
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Sammanfattning  
Tillgänglighet är en väsentlig faktor att ta hänsyn till när det gäller nybyggnad, 
ombyggnad eller tillbyggnad av bostäder. Med tanke på att andelen äldre kommer att 
öka under de kommande åren, måste tillgänglighetsanpassning av bostäder 
uppmärksammas ännu mer. Enligt vissa studier består cirka 80% av gamla bostäder 
åtminstone av en riskfaktor som leder till fall. För att kunna avlägsna dessa riskfaktorer 
i hemmet måste byggande av tillgängliga bostäder ökas.  
 
Syftet med den här studien var att öka tillgängligheten i hemmet för äldre människor 
och personer med funktionsnedsättningar för att skapa en gynnsam och säker miljö för 
dessa individer. Studien omfattade både teoretiska samt praktiska delmoment. Den 
första delen som var i form av en kvalitativ forskning, hade till syfte att studera den 
mänskliga kroppen och dess förändringar vid åldrande. I denna del fokuserades mest på 
de kroppsliga funktionsnedsättningar som påverkades av otillgänglighet i bostäder, 
d.v.s. nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Informationen skulle sedan 
användas i andra delen i rapporten, för att anpassa bostadsutformningen efter äldres 
förutsättningar och behov på ett tillgängligt hemmiljö.   
 
I studien redovisades även olika lagar och förordningar gällande bostadsutformning och 
bostadstillgänglighet bl.a. Svensk standard, Plan- och bygglag, Boverkets byggregler 
m.m. Dessa lagar och bestämmelser behandlade bl.a. hur bostadsmiljön skulle kunna 
utformas för att uppfylla kraven på tillgänglighet för äldre individer och individer med 
nedsatt funktionsförmåga.  
 
Den andra delen i studien fokuserade sig på byggteknik och byggnadsutformning i 
hemmet för utökad tillgänglighet. Denna del avgränsade sig i våtrummet, där syftet var 
att göra våtrummet tillgängligt för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Detta 
avsnitt baserades på två alternativ, där det skulle jämföras vilken av dessa alternativ som 
var mest lönsam ifall den skulle utföras i praktiken. Den första teorin rörde sig om 
nybyggnad av ett våtrum, där det skulle ersätta ett av sovrummen som var placerat i 
husets entréplan. Andra teorin syftade på att bygga om ett befintligt badrum som var 
placerat på andra våningsplanet i huset och för att underlätta användningen av det 
renoverade badrummet skulle en stolhiss monteras vid trappan, där individen med 
nedsatt rörelseförmåga kunde ta sig upp utan något hinder. Efter en intervju med Gävle 
kommun, där det gav de ungefärliga kostnader på nybyggnad av ett tillgängligt våtrum 
samt renovering av ett befintligt våtrum för utökad tillgänglighet, jämfördes dessa 
teorier utifrån kostnad, arbete, utrymme och användning. Med avseende på dessa 
punkter valdes den mest gynnsamma bostadsanpassningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet, 
ombyggnad av hem, renovering, otillgänglighet, rekonstruktion, byggnadskonstruktion. 
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Abstract  
Accessibility is an important factor to consider when it comes to new construction, 
remodelling or extension of housing. Considering the fact that the number of elderly 
people will increase in the coming years, must accessibility of housing be increased. 
According to some studies, are 80% of old homes consist at least of a risk factor that 
leads to falls. In order to remove these risk factors in the home, the construction of 
available housing must be incresed.       
 
The purpose of this study was to increase the availability of the home for elderly people 
and people with disabilities, in order to create a favorable and safe environment for 
these individuals. The study included both theoretical and practical parts. The first part, 
which was a qualitative research, was aimed to studying the human body and how it 
changes with aging. This part was mainly focused on the physical impairments that 
were affected by inaccessibility in housing which are impaired mobility, impaired 
vision and impaired hearing. The information would then be used in the second part of 
the report, in order to adapt the housing design to the conditions and needs of the elderly 
people.  
 
This study also contains certain rules and laws regarding housing design and housing 
accessibility, for instance Swedish Standard, Plannings and construction law, Planning 
and Buildind Act etc. These laws describe for example how the housing environment 
could be designed to satisfy the requirements for accessibility for older individuals and 
individuals with disabilities.  
 
The second part of the study focused on the building construction and building design in 
the home, for increased accessibility. This part was delimited in the bathroom and the 
purpose was to make the bathroom available for the elderly people and people with 
disabilities. This section was based o two alternatives and the porpuse was to compare 
wich one of the alternatives was most useful to implement in practice. The first option 
was about new construction of a bathroom, which would replace one of the bedrooms 
that was placed in the house¢s first floor. The other alternative aimed at remodelling an 
existing bathroom wich was placed on the second floor and to facilitate the use of the 
renovated bathroom, a chair lift would be installed on the stairs for people with 
disabilities. Through an interview with Gävle municipality, it provided the approximate 
costs of new constructions of an available bathroom and costs of remodeling an existing 
bathroom for increased accessibility. These alternatives were compared based on cost, 
work, space and use. With regard to these points, the most favorable housing adjustment 
was chosen.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Accessibility for people with disabilities, availability, home remodeling, 
renovation, inaccessibility, reconstruction, building construction. 
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1  Introduktion  
 
1.1  Bakgrund 
Tillgänglighet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning är en väsentlig 
faktor för att uppnå ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla 
människor får lika mycket möjligheter i samhällslivet oavsett ålder, kön, etnicitet, 
bakgrund, full rörlighet eller nedsatt förmåga såsom personer med rullstol, rullator 
nedsatt syn eller nedsatt hörsel m.m. Tillgänglighet i bostäder innebär att miljön ska bli 
lättare att användas av boenden. För att åstadkomma en användbar och tillgänglig miljö 
behövs kunskap om hur miljön ska utformas och byggas om för att avlägsna hinder 
(Svensson, 2015). Enligt Statistikmyndigheten (SCB, 2019) är cirka 20 procent av 
Sveriges befolkning över 65 år. Andelen beräknas uppgå till 24,5 procent under 2070. 
Eftersom medellivslängden ständigt ökar, liksom befolkningen avseende äldre bör 
bostadsbyggande av tillgängliga bostäder öka.  
 
Många äldre bostäder exempelvis från 50- och 60-talet saknar tillgänglighet och har 
byggts utan att det har tagits hänsyn till äldre människor och personer med 
funktionsnedsättningar. Hemmet är en plats där man känner sig trygg i och är en del av 
ens egen identitet. För en äldre person som har bott i en bostad under många år och blir 
tvungen att flytta till ett äldreboende på grund av bostadens otillgänglighet, kommer det 
att kosta mycket både för den enskilda individen, men även för kommunen. Det är inte 
säkert att den äldre personen kan känna sig hemma på den nya platsen.  
 
Enligt Abramsson, Elmqvist och Magnusson Turner (2014) påstås att flertal äldre som 
bor i villa sedan många år tillbaka, helst vill bo kvar i sina bostäder och inte behöva 
flytta, även om de har erbjuds attraktiva boendemiljöer på bostadsmarknaden. En 
bidragande orsak till detta är ekonomin, där många äldre ofta har låga boendekostnader 
på 2000-4000 kr/månad. Vissa äldre anser att de har inte råd till ett annat boende, 
speciellt de som har ganska låga hyreskostnader (Abramsson et al., 2014).  
 
Funktionsnedsättning kan innebära nedsättning av fysisk, psykisk eller förståndsmässig 
funktionsförmåga. Funktionsnedsättning uppkommer exempelvis på grund av sjukdom, 
olycksfall eller en medfödd skada. Det finns många personer med olika 
funktionsnedsättningar som har svårt att använda sig av bostadsmiljön, till exempel på 
grund av hörselnedsättning, balansproblem, synnedsättning, kognitiva svårigheter och 
rörelsenedsättning. Det eftersträvas att utforma ett samhälle där alla människor med 
funktionsnedsättningar får lika mycket möjligheter och jämlika levnadsvillkor som 
övriga individer med full rörlighet (Världshälsoorganisationen [WHO], 2000).     
 
Människor med funktionsnedsättningar blir delaktiga i samhällslivet genom att det tas 
hänsyn till att alla har olika förutsättningar och olika typer av funktionsnedsättningar. 
Därför bör planering och utformning av byggnader baseras utifrån människors olika 
omständigheter och livsbetingelser. Alla ska kunna ha likvärdiga villkor för att använda 
sig av miljön. Till exempel uppnås inte likvärdiga villkor om personer som sitter i 
rullstol inte kan öppna dörren utan någons hjälp eller inte har möjlighet att använda sig 
av samma entré som andra (Svensson, 2015).  
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Enligt Wetterberg (2013) kommer det ökade antalet hos äldrebefolkningen under de 
närmaste åren vara den viktigaste demografiska förändringen. Befolkningen från 20 
årsåldern kommer att räknas som de yngre äldre och från 64 år räknas som äldre äldre. 
Denna förändring har stor betydelse för boendet och innebär att allt fler kommer att 
behöva bättre anpassade bostäder. Wetterberg hävdar att under tiden då han hade arbetat 
på Svenska kommunförbundet hade man räknat med att personen som bodde i ett 
särskilt boende, kostade två tre gånger mer än den som kunde bo hemma och endast få 
hjälp av hemtjänsten. För att kunna lösa detta problem bör det redan från början byggas 
anpassade bostäder som även kan användas av människor med funktionsnedsättningar. 
 
En väsentlig orsak till att många väljer att flytta från sin bostad är på grund av 
förändringar som sker i livet. Det kan exempelvis vara på grund av att man bildar 
familj, får barn och behöver större yta i huset, separerar eller mister sin partner eller på 
grund av sjukdomar som förhindrar kvarboendet (Rossi, 1995). Däremot är äldre en 
grupp som helst vill stanna kvar i den bostad de har tillbringat de flesta åren av sitt liv. 
På detta sätt skiljer de sig från den yngre åldersgruppen och så har sett ut under lång tid 
(Fransson, 2004).  
 
Under de senaste åren har byggandet av äldreomsorgen varit ett problem i Sverige trots 
den höga efterfrågan, dels på grund av befolkningsutvecklingen under de närmaste åren, 
dels ur den ekonomiska synpunkten, då det kostar ganska mycket att bygga äldreboende 
än om äldre skulle bo kvar i vanliga bostäder och få hemhjälp istället (Svensson, 2011). 
 
 
Fig.1. och Fig. 2. jämför olika kostnader som har nyttjats för olika tjänster inom 
äldreboende/serviceboende och hemtjänst under 2008 och 2009.     
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1.2  Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan bygga om och modifiera gamla 
bostäder för att de ska bli tillgängliga för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Studien genomförs i form av en fallstudie där den omfattar flera 
olika teoretiska samt praktiska delar. Första delen har till syfte att redogöra hur den 
mänskliga kroppen förändras vid åldrande och behandlar tre typer av 
funktionsnedsättningar, d.v.s. nedsatt syn, nedsatt hörsel samt nedsatt rörelseförmåga. 
Genom att ha kroppen som utgångspunkt kan en god arkitektur skapas och 
tillgängligheten kan anpassas utifrån dessa försämrade kroppsfunktioner. Studien 
kommer även behandla vissa lagar och föreskrifter gällande tillgänglighetsanpassningar 
i hemmet och hur bostaden ska utformas för att tillfredsställa äldres behov av en 
tillgänglig bostadsmiljö. Den byggnadstekniska delen som innehåller även arkitektur, 
kommer redogöra för utformning i ett gammalt en-och en halvplanssmåhus med syfte 
på utökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Studien 
begränsar sig till våtrummet, där syftet är att undersöka dels, nybyggnad av ett 
tillgängligt våtrum i entréplan, dels ombyggnad av ett befintligt badrum för utökad 
tillgängligt i andravåningsplan inkl. montering av en stolhiss för att underlätta tillgång 
till badrummet på övre planet. Avslutningsvis kommer uppsatsen vid en uppskattning 
av tid, kostnader och användbarhet utse vilken av dessa metoder som är mest 
fördelaktig att genomföras i praktiken.  
 
1.3  Frågeställningar som behandlas i denna studie är:  
1) Vilka är de vanligaste förändringarna som sker i kroppen vid naturlig åldrande och 
som försvårar tillgängligheten i hemmet?  
 
2) Med avseende på utökad tillgänglighet i och till ett våtrum, vilka av dessa alternativ 
är mest fördelaktiga att genomföras i praktiken i ett en-och en halvplanssmåhus.  
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• Nybyggnad av ett tillgängligt våtrum i entréplan   
• Ombyggnad av befintligt badrum i övreplanet, samt installation av en trapphiss 

för att underlätta tillgång till våtrummet 
 
1.4  Avgränsning  
Nybyggnad och ombyggnad av bostäder med avseende på tillgänglighet kan omfatta 
flera delar inom byggnadskonstruktion och är en ganska stor gren. Det kan även variera 
beroende på olika faktorer och vilka typer av tillgänglighet som ska genomföras. 
Dessutom kan tillgänglighet vara olika beroende på vilken typ av bostad det är. Olika 
bostäder kan behöva olika slags modifieringar beroende på boendens krav och behov. I 
detta projekt läggs fokus på nybyggnad av ett tillgängligt våtrum på entréplanet samt 
ombyggnad av ett befintligt badrum på övre planet med förutsättning att tillgängligheten 
till övre planet kan lösas i ett småhus byggt runt 1950-talet. Våtrummet ska utformas 
och tillgängliganpassas för äldre med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn- och hörsel 
samt individer med allergi och överkänslighet.   
 
 
2  Metod 
Denna studie genomfördes i två delar. Första delen handlade bl.a. om de förändringar 
som kroppen utsätts för vid åldrande. Denna del behandlade även vissa lagar och 
föreskrifter gällande tillgänglighet i bostäder. Andra avsnittet i rapporten rörde sig om 
byggnadsteknik och arkitektur, där det utfördes både som en fallstudie samt ritningar 
utförda i Revit-programmet.  
 
För att få en så representativ bild som möjligt på hur bostaden skulle kunna utformas för 
att tillgodose olika förutsättningar på tillgänglighet i hemmet för äldre och personer med 
nedsättningar av fysiska kroppsfunktioner, söktes i första hand information om vilka 
slags funktionsnedsättningar det fanns och vilka villkor hade personer med nedsatta 
kroppsfunktioner för att bostaden skulle bli tillgänglig. De sökdatabaser som användes 
mest var Discovery, Scopus, Inspec, GreenFILE, CORE, Goole Scholar samt vissa 
myndigheter och organisationer såsom Boverket. Det lades stort fokus på att hitta rätt 
material och utrustning från ovannämnda databaser och att kunna hitta vetenskapliga 
artiklar som beskrev och fokuserade på rätt ämne. Efter sammanställning av information 
från olika databaser gällande funktionsnedsättningar som påverkades av otillgänglighet i 
hemmet, genomfördes en utvärdering av hur hemmet skulle kunna anpassas för att 
eliminera exempelvis fallolyckor. Sammanfattningsvis kan noteras att denna del  
behandlade allmänna fakta om olika funktionsnedsättningar som påverkades av 
otillgänglighet i hemmet och vilka åtgärder det borde vidtas för att motverka dessa 
hinder.  
 
Eftersom andra delen i studien avgränsades i tillgänglighet i och till våtrummet, utfördes 
rapporten genom att analysera bl.a. flera olika branschstandarder, där det fokuserades på 
de gemensamma branschregler dessa branscher tog upp gällande våtrumstandarder. 
Genom granskning av lämpliga tillgänglighetsstandarder i våtrum, kunde det ideala 
badrummet för fallstudien, anpassat för äldre individer och personer med 
funktionsnedsättningar utformas. För att underlätta tillgång till badrummet på övre 
planet i huset, skulle montering av trapphiss vara väldig effektiv för individer med 
nedsatt rörelseförmåga. För att ta reda på hur effektiv användning av trapphissen hade 
varit både i Sverige och utomlands, genomfördes en fallstudie. Fallstudien omfattade 
bl.a. information om människor med funktionsnedsättningar som använde sig av 
stolhiss varje dag samt hur det hade hjälpt dem att klara vardagen och vilka 
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konsekvenser som skulle uppstå om trapphissen saknades i hus med två eller flera 
våningar. För att visa hur det ideala tillgängliga våtrummet skulle kunna utformas för att 
tillfredsställa äldres behov, utfördes konstruktions- och planritningar i Revit-
programmet i 2D- och 3D-modelleringar. Slutligen granskades vilken metod som var 
mest gynnsam för äldre med funktionsnedsättningar att utföra, när det gällde nybyggnad 
av våtrum i entréplanet eller att förbättra tillgängligheten till en tillgänglighetsombyggd 
våtrum i övre planet. Utvärdering och val av dessa teorier utfördes genom att ta reda på 
kostnader genom en intervju med Gävle kommun samt ta reda på fördelar och nackdelar 
genom analys av vetenskapliga artiklar.   
 
 
3 Teori och krav 
3.1  Det mänskliga åldrandet  
Detta avsnitt beskriver om det mänskliga åldrandet för att få större uppfattning om hur 
det är att bli gammal. Denna kunskap ska sedan nyttjas till att kunna utforma 
bostadshuset utifrån den äldre människans behov av tillgänglighet. Denna del inriktar 
sig endast på kroppsliga funktionsnedsättningar och kommer inte behandla nedsatt 
kognitiv förmåga. Studien kommer inledningsvis att lyfta fram allmän fakta om 
åldrande därefter kommer analys av nedsatt rörelseförmåga, allergi och överkänslighet 
samt nedsatt syn- och hörsel hos äldre sättas i fokus. Anledning till val av denna 
begränsning är för att nedsatt syn och nedsatt rörelseförmåga ofta brukar vara de 
vanligaste funktionsnedsättningarna vid ålderdom, där de kräver större tillgänglighet i 
en privat bostad. Enligt Svensson (2015) uppstår fallolyckor oftast på grund av 
balanssvårigheter eller nedsatt syn hos individen.  
 
Vid ålderdom tappar man ofta den fysiska förmågan, får sämre syn, hörsel, balans och 
greppstyrka. Varje år avlider mer än 1200 personer från 65 år och äldre på grund av fall. 
Enligt Socialstyrelsen (2007) är den vanligaste skadan förorsakad av fall höftfraktur, 
vilket har beräknats kosta ungefär en kvarts miljon för vård av en person. Bortsett från 
den enskilde individens smärta och lidande medför fall stora kostnader för samhället. 
Enligt kostnadsberäkningar från landstingen och kommunerna har enbart äldres 
fallolyckor betingat ett pris av 5 miljarder konor under ett år (Socialstyrelsen, 2007). 
Om det inte vidtas några åtgärder för att förebygga fallolyckor kommer kostnaderna att 
öka ännu mer i takt med att antalet äldre ökar (Socialstyrelsen, 2007). Fig. 3. visar antal 
dödsfall under 2005, där det högsta dödsfallet är orsakat av fallolyckor.  
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”Åldrandet är en komplex process av långsamma förändringar som uppträder efter 
individens mognad och som är beroende av yttre påverkan” (Wikby & Johansson, 1999, 
s. 5). Åldrande brukar ofta fördelas i tre samspelande processer: biologiska, 
psykologiska och sociala. Biologiskt åldrande handlar bl.a. om förändringar i 
nervsystem, organ, celler, skelett, muskulatur och leder och hur detta påverkar det 
vardagliga levnadsstilen. Den psykologiska delen rör sig om mentala 
åldrandeförändringar, minne, tankar och känslor och hur dessa påverkar äldre 
människas sociabilitet. Socialt åldrande innebär hur de sociala faktorerna påverkar 
människans beteende, hälsa och livsbetingelser vid åldrande samt vilka skillnader det 
finns mellan individer och grupper när det gäller levnadsförhållanden och upplevelser 
(Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson & Sjöbeck, 2000).  
 
Rörelseförmåga vid åldrande 
Balansen är en väsentlig faktor för att kunna upprätthålla en rak kroppsställning. Vid 
hög ålder kan förflyttning försvåras på grund av dålig balans. Dålig balans begränsar 
alltså den äldres självständighet och leder ofta till fall och fallrelaterade incidenter. 
Balanssystemet är sammansatt av olika kroppsfunktioner såsom synintryck, kännedom, 
huvudrörelser och impulser från musklernas sinnesceller m.m. Balanssystemet styr olika 
rörelser. Detta styrningssystem hjälper människor att stå stabilt och förhindrar den från 
att falla. Efter 70-års åldern reduceras en del av celler som upprätthåller musklerna, 
vilket medför oftare fallolyckor. (Dehlin et al., 2000).  
 
Personer med nedsatt rörelseförmåga har svårt att förflytta sig ofta eller gå långa 
sträckor. Att ta sig upp eller nedför trapporna eller gå på hala, ojämna och lutande 
underlag innebär stor risk för fall eller snubbling eller skapar hinder. Trösklar och 
kanter kan också medföra fall och snubbelrisk. Många äldre och personer med 
gångsvårigheter använder sig ofta av gånghjälpmedel så som käppar, kryckor och 
rollator. Därför kan svåröppnade eller tunga dörrar skapa problem för personer som är 
funktionellt enhänta. Nedsatt funktion i armar och ben på grund av stelhet eller smärta 
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vid rörelser orsakar nedsatt kraft, vilket försvårar för personer att sträcka sig eller 
använda sina händer. Detta begränsar personernas förmåga att exempelvis kunna öppna 
tunga dörrar eller luta sig framåt för att nå vattenkranen om handfatet är för högt 
(Svensson, 2015). 
 
Syn vid åldrande  
Vid åldrande brukar synen ofta försämras. En bidragande orsak till detta är 
förminskning av pupillstorleken samt förlust av ögats synceller i näthinnan hos den 
äldre individen (Wikby & Johansson, 1999). 
 
Vid jämförelse av ett åttaårigt barn och en 70-årig person kan observeras att barnets öga 
har kapaciteten att anpassas vid 14 dioptrier, d.v.s. barnet kan få en tydlig bild av ett 
objekt med 7 cm avstånd från ögat, medan den äldre människans öga inte kan se 
föremålet alls (Dehlin et al., 2000).  
 
Ögats förmåga att kunna bryta in ljus minskar ju äldre man blir. För att en 80-årig 
person ska kunna se lika bra som en 40-årig person krävs 5 gånger mer ljus och 
kapaciteten att kunna uppfatta föremål på långt avstånd för en 80-åring är 20% av den 
40-åriga personen. Den försämrade synen hos äldre beror på förändringar i linsen på 
grund av förlust av fotoreceptorer i näthinnan men främst på förminskning av 
pupillstorlek. Vid observation av oförändrad belysning har uppskattats att 
pupillstorleken minskar från 20-25% från 30 års ålder till 80 års ålder. Ungefär en tredje 
del av äldre från 80 till 90 år brukar ha onormal liten pupill (Wikby & Johansson, 
1999).  
 
Fibrerna inom synnerven blir färre och impulshastigheten blir långsammare så 
småningom. Nervceller i hjärnans syncentrum försvinner vilket leder till svårare 
hantering av synstimuli. Anpassning i mörkret blir även svårare vid ålderdom på grund 
av att pupillen har svårt att utvidga sig maximalt. Därför behöver äldre betydlig mer ljus 
jämför med yngre (Dehlin et al., 2000). 
 
Vissa typer av synnedsättningar leder till hög sensitivitet för bländning. Bländning 
uppstår när ett föremål är betydlig ljusare än rummets ljushet. Därför utsätts ögonen för 
ett starkare ljus än vad de normalt är anpassad för. För personer med ökad känslighet för 
bländning innebär att även ganska små kontraster kan leda till besvär. Bländning kan 
även vara plågsam för vissa (Svensson, 2015). Hur miljön uppfattas av personer med 
olika synnedsättningar redovisas enligt Fig. 4.  
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Hörseln vid åldrande  
Hörselorganet består av ytteröra, mellanöra och inneröra. Genom stigbygeln leds 
ljudvågorna till mellanöra och inneröra som möts i ovala fönstret. Det så kallade Corits 
organ som finns i innerörat innehåller vätska och sinnesceller. Cellerna utsöndrar 
elektriska impulser till hörselnerven i kontakt med vätskans vågrörelser. Vid 20-års- 
åldern börjar sinnescellerna som finns i Corits organ förminskas i antal. Dessa ersätts 
inte med nya celler vilket leder till försämring av hörseln. Ungefär hälften av cellerna 
har redan förlorats vid 70-års åldern och hörselnedsättningen pågår resten av livet. Detta 
medför att äldre inte är lika känsliga för höga toner. (Dehlin et al., 2000).  
 
Det är ofta svårt för personer med nedsatt hörsel att kunna uppfatta eller urskilja ljud i 
miljöer med dålig akustisk eller högljuddhet. Nedsatt hörsel medför även att man störs 
mer än andra exempelvis av bakgrundsljud, ljud av steg, ljud från  
ventilationsinstallationer m.m. Nedsatt hörsel innebär att en person har svårt att tydlig 
uppfatta vad som sägs i ett samtal mellan flera personer, även med hjälp av hörapparat 
(Svensson, 2015).    

Fig. 4.  Olika typer av synnedsättningar.   Källa: Synskadades Riksförbund. 
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Allergi och överkänslighet 
Allergier orsakas av främmande ämnen som kroppen har svårt att tolerera. Dessa ämnen 
kan leda till olika sjukdomar som astma, huvudvärk, eksem, m.m. Symptomen kan vara 
varierande från vanliga reaktioner till livsfarliga allergiska anfall eller varaktiga besvär 
under resten av livet. Allergier uppstår genom återkommande kontakter med 
allergiframkallande ämnen och bör förebyggas genom att utforma hemmiljön med låg 
halt av dessa ämnen i byggkonstruktionen. Allergireaktion kan även uppstå när flera 
ämnen samverkar. Därför bör de totala mängden av allergiframkallande ämnen hållas 
låg (Svensson, 2015).    
 
 
3.2  Tillgänglighetsåtgärder   
För att öka tillgängligheten i byggnader för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättningar, finns olika åtgärder och insatser som utförs beroende på vilka 
krav personer med nedsatt funktionsförmåga har. Nedan beskrivs en del av 
tillgänglighetsanpassningar i hemmet för personer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt 
syn- och hörsel samt personer med allergier och överkänslighet.  
 
Nedsatt rörelseförmåga  
För att kunna öka tillgängligheten i hemmet för personer med nedsatt rörelseförmåga 
bör avståndet mellan angöringsplatsen och entrén vara ganska kort. Golvet ska vara 
plant och jämnt samt bör inte bestå av springor eller hala golvmattor. Trösklar och 
kanter bör eventuellt inte förekomma och trappor ska kompletteras med ramp eller hiss 
och ha ledstänger eventuellt på båda sidor. Utrymmen och svängrum i våtrummet måste 
vara tillräcklig stort, särskilt för personer som sitter i rullstol och personen bör lätt 
kunna ta sig igenom dörren, d.v.s. rymliga och breda passager. Toalettstolen ska vara 
lätt att resa sig ifrån (Svensson, 2015).   
 
Nedsatt syn 
Planlösningen på byggnaden bör vara enkel att följa och det ska inte finnas många  
nivåskillnader i hemmet. Huset ska ha tillräcklig med belysning, men inte för ljus för att 
det finns risk för bländning. Dagsljuset ska kunna avskärmas och det bör inte finnas 
material som ger återglans eller reflexer. Form, färg och belysning i rummet ska 
preciseras så att det underlättar rumsuppfattningen av den synskadade. Viktiga 
byggnadsdelar ska markeras. Miljön i hemmet ska utformas utan att det finns några 
hinder och personen med nedsatt syn bör kunna förflytta sig säkert. Det ska finnas 
varningsmarkering vid trappor eller stora glasytor (Svensson, 2015).   
 
 Nedsatt hörsel 
För att öka tillgängligheten i hemmet för personer med nedsatt hörselförmåga bör bl.a. 
bullernivån från fasta anläggningar och installationer som till exempel radiatorer, 
element, ventilationsanläggningar m.m. hållas låg. Väggar, golv, tak, fönster och dörrar 
bör ha bra ljudisolering så att det inte släpps in ljud till och från byggnaden. Det bör 
även tas hänsyn till dämpning av störande ljud så som skrapljud från stolar som flyttas, 
ljud av steg och ljud från föremål som tappas i golvet (Svensson, 2015).   
 
Allergi och överkänslighet  
God ventilation i huset är en viktig åtgärd för ökad tillgänglighet i hemmet för personer 
med allergi och överkänslighet. Höga fukthalter bör inte förekomma i våtrummet med 
tanke på att fukt kan avge oönskade kemiska utsläpp och emissioner. Genom 
tillämpning av lämpliga byggnadsmaterial och korrekt byggkonstruktion kan 
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mögelproblem till följd av fuktskador där våtrummen är särskilt utsatta, undvikas. 
Användning av allergiframkallande byggnadsmaterial och ämnen som till exempel 
formaldehyd som avges av textil, spånskivor, plywood, lim, lack m.m. bör även 
undvikas. Utrymmen i huset bör vara lätt att komma åt exempelvis för att städningen 
ska underlättas (Svensson, 2015).   
 
 
3.3  Lagar och föreskrifter  
För att kunna bygga nytt, bygga om eller bygga till en bostad, måste man förhålla sig till 
en del lagar och anvisningar. Det är viktigt att veta hur en byggnad ska utformas för att 
tillgodose olika krav på tillgänglighet för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Därför finns dessa olika byggregler som ger kunskap och 
information om hur bostaden ska byggas för ökad tillgänglighet. Tillgänglighet och 
användbarhet i byggnader behandlas framför allt av Plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL samt Plan- och byggförordningen (2011:338) PBF. Med hjälp av Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd kan kraven på tillgänglighet i PBL och PBF tillämpas.  
 
Plan- och bygglag, PBL 
Plan- och bygglagen omfattar föreskrifter och planläggning av mark, vatten och 
byggande. Bestämmelserna har till syfte att, med avseende på den enskilda individens 
oberoende och självständighet, främja ett jämlikt samhälle med goda sociala 
levnadsförhållanden och en långsiktig hållbar livsmiljö för människor idag men även för 
kommande generationer. De föreskrifter och bestämmelser gällande tillgänglighet i 
bygganden för äldre tas framför allt upp i, 8 kap: Krav på byggnadsverk, 
byggprodukter, tomer och allmänna platser (SFS 2010:900). Nedan beskrivs allmänna 
bestämmelser om byggnadsverks utformning och byggnadsverks tekniska egenskaper: 
 
 
”Byggnadsverks utformning 
1 §  En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga- eller 

orienteringsförmåga” (Plan- och bygglag [PBL], 2010).  
 
 
Plan- och byggförordningen, PBF 
Denna förordning består bl.a. av föreskrifter om planer och områdesbestämmelser, krav 
på byggnadsverk, krav på byggprodukter, funktions- och säkerhetsåtgärder, lov och 
anmälan m.m. bestämmelser om byggnadens utformning anges i 3 kap: krav på 
byggnadsverk (§ 1 SFS 2011:338).     
 
”Utformningskrav avseende lämplighet  
1 §  För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan-och 
bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att 
bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, 
matlagning, måltider, hygien och förvaring” (Plan- och byggförordningen [PBF], 2011).   
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Boverkets byggregler, BBR 
Boverket är en myndighet som arbetar med samhällsplanering, byggnadsverksamhet, 
stadsutveckling och boende. Boverkets byggregler, BBR, som utges av Boverket i form 
av olika regelverk och handböcker omfattar föreskrifter och allmänna råd bl.a. om 
byggande, utformning, brand, säkerhet, buller tillgänglighet m.m. BBR innehåller även 
föreskrifter och allmänna råd om hur kraven i plan- och bygglagen, PBL samt plan- och 
byggförordningen, PBF bör tillämpas. Allmänna råd och föreskrifter gällande 
tillgänglighet i bostäder regleras i BBR (BFS 2011:6), utformningsstandard, i avsnitt 
3:146, Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostäder i ett plan. Lagen beskrivs 
enligt följande: 
 

• ”Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt 
rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.  

• I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska också gå att ordna en separat 
duschplats om en sådan saknas från början 

• Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelseförmåga.  

• Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum, balkong, terrass och 
uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och 
stänga dörrarna från rullstolen” (Boverkets byggregler [BBR], 2011).   

 
 
 
Diskrimineringslag (2008:567)  
I SFS 2008:567 finns ett avsnitt gällande tillgänglighet. Lagen lyder enligt följande:  
 
”Diskriminering 
1 kap. 4 §  
Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav 
på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till”: 

• ”de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
• varaktigheten och omfattningen av förhållande eller kontakten mellan 

verksamhetsutövaren och den enskilde samt, 
• andra omständigheter av betydelse”( Diskrimineringslag, SFS 2008:567).    

 
Svensk standard SS 914221:2006  
Svenska standard, SIS, är en ideell förening som arbetar med standardisering i Sverige. 
Standardiseringen genomförs i form av projektering av bostäder som till exempel ger 
mått på inredning, möbler och utrustning. Måtten i standarden anges i tre 
tillgänglighetsnivåer. Normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå.  
 
 
Normalnivå- Grundläggande tillgänglighet  
”Nivån anger mått som behövs för tillgänglighet och användbarhet i bostäder, när manuell 
eller liten eldriven rullstol skall kunna användas. I toalettrum 
skall, efter ändring, finnas plats för medhjälpare”.  
 
”Angivna funktionsmått förutsätter Rullstol med följande 
mått”:  
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Höjdnivå- Utökad tillgänglighet  
”Nivån anger mått som förbättrar tillgängligheten för stora grupper funktionshindrade. 
Personer som har behov av en eller två hjälpare eller som använder elektrisk rullstol för 
begränsad utomhusanvändning kan behöva större mått än de som 
anges i normalnivån”. 
 
”Angivna funktionsmått förutsätter elektrisk rullstol för begränsad 
utomhusanvändning med följande mått”:  
 
 
Sänkt nivå- utan krav på tillgänglighet 
”Nivån anger mått som kan tillämpas vid bostadsprojektering i övrigt för att ge en god funktion 
för personer med full rörelseförmåga. Det kan tex vara vid utformning av extra sovrum eller 
gästtoalett”.  
 
 
Socialtjänstlagen  
Socialtjänstlagen har till syfte att stödja och hjälpa äldre människor och personer med 
olika funktionsproblem och besvär. Enligt Socialtjänstlagen bör äldre människor kunna 
leva självständiga med goda levnadsförhållanden samt vara delaktiga i samhället med 
lika förutsättningar och möjligheter (https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/trygghet-och-god-kvalitet-for-aldre/). Nedan följer två paragrafer som rör äldre:    
 
”5. Kap, 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427)”.  
 
 ”5. Kap, 5 § Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska 
inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och 
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427)”.  
 
 
 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag, har till syfte att ge bidrag till personer som har en 
långvarig funktionsnedsättning för att de ska kunna anpassa och komplettera de fasta 
funktionerna i sina bostäder och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 
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4  Fakta & beskrivning om projekthuset  
 
Det tilltänkta våtrummet som är avsett för modifiering tillhör huset som redovisas av 
Fig.5. Huset är byggt på 50-talet och är i form av en friliggande villa med 1 ½ plan med 
källare och har en boarea på 103 m2. Ingången består av en mindre och en större hall 
med trappa ner till källaren. Se även Fig. 6. Inre hallen har separata ingångar till kök, 
vardagsrum, två sovrum och trappa till övervåningen. Övre planet består av en hall, tre 
sovrum och ett badrum. Se även Fig. 7. Källaren till huset innehåller ett stort sovrum, ett 
litet och ett större förråd, pannrum och tvättstuga.   
 
 
Eftersom det saknas badrum i entréplanet, anses huset vara otillgängligt för personer 
med nedsatt funktionsförmåga se Fig.6. för redovisning av plan 1. Enligt BBR (2011:6), 
avsnitt 3:221, Bostäder i flera plan: bör en bostad som består av flera plan minst rymma 
ett hygienrum i entréplanet med tillräckligt stort utrymme, där en person som använder 
rullstol lätt kan använda olika funktioner i hygienrummet, samt finnas tillräckligt stort 
utrymme för att kunna ordna plats för medhjälpare. I hygienrummet ska även ingå en 
separat duschplats om det saknas från början.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Byggår: 1950 
Tomtarea: 1118m2 

Boarea: 103m2  
Grund: Gjuten källare  
Stomme: Trä 
Bjälklag: Betong 
Fasad: Tegel 
Takbeklädnad: Tegel  
Ventilation: Självdrag  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.  Projekthuset avsett för modifiering.  



 

18  

Planritning, entréplan 1:100 
Följande exempel visar planlösning av entréplanet i projekthuset innan ombyggnad av 
sovrum 2 till ett tillgängligt våtrum. Se Fig. 6. Mer information uppges i sidan 28.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entréplan i 3D-modellering.  
 
 
 
 

 
Fig. 6.  Planritning av Entréplanet. 
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Planritning, andra våningsplan 1:100 
Planlösning av övre planet i projekthuset innan renovering av befintligt badrum. Se Fig.  
7 . Mer information uppges i sidan 31.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andra våningsplan i 3D-modellering.  
 

Fig. 7.  Planritning av övre planet. 
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Fig. 8. visar projekthusets fasad exteriör. Fasaden illustreras även i 3D-modellering utförd i Revit 
2019, se Fig. 9. Se även Bilaga 1 för redovisning av samtliga fasader. 

Fig. 8. Fasad mot norr 

Fig.9.  Illustrerar fasad mot norr i 3D-modellering 
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5  Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid nybyggnad/ombyggnad av ett 
tillgängligt våtrum  
 
Hur dörrar ska utformas för personer med nedsatt funktionsförmåga 
Enligt boverkets byggregler (2011), avsnitt 3:143 ska tillgängliga och användbara dörrar 
utformas så att personen som använder rullstol lätt kan passera genom dörren samt 
finnas tillräckligt utrymme för att öppna och stänga dörren från rullstolen. Dörrar och 
portar ska lätt kunna öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga samt handtag, 
manöverdon och lås bör placeras och utformas så att personer med nedsatt 
orienteringsförmåga och rörelseförmåga kan använda dem.  
 
 
 
 

 
 
BBR (2011:6), avsnitt 3:146 Mått på hygienrum i 
bostäder 
 
”Det minsta tillgängliga och användbara 
hygienrummet i bostäder bör vara 1.7 x 1.9 m samt 
ha en inredning som placeras så att man kan 
använda hygienrummet med en manuell eller liten 
eldriven rullstol för inomhusanvändning”.  
 

 

 

Badrum och andra våtrum vid ändring                                                                  
Enligt Boverket (2014) kan Badrum och våtrum byggas om och renoveras i de flesta fall 
med samma metoder som vid nybyggnad. Till exempel när man renoverar och ändrar i 
våtrummet och vill byta från plastmatta till kakel är det viktigt att: 

• Golv och väggar ska vara stadiga och styva  
 

• Om golvbrunnen är tillverkad före 1990 eller om den är felaktigt monterad eller 
defekt, bör den bytas på grund av vattenskador som kan förekomma orsakad av 
läckage i anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen.   

 
 
 
 
 
 
 
Vattenskador i hemmiljön 
Enligt Jansson och Antonsson (2015) utsätts bostäder av vattenskador väldig ofta och 
leder till höga kostnader i samhället, vilket beräknas årligen ligga mellan 6-10 miljarder 
kronor. Med tanke på att många befintliga våtrum är i behov av reparationer, måste 
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renoveringar och ombyggnad av våtrum uppmärksammas ännu mer, för att förhindra 
större vattenskador. Vattenskador i bostäder under 2008-2014 redovisas av Fig. 10.    
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Fördelarskåp 
Enligt Branschregel Säker Vatteninstallation (2014) 
bör inte skarvar på tappvattenledningar i våtrummet 
vara dolt placerade. Förslagsvis kan dessa placeras i 
ett skåp. Placering av skåpet möjliggör läckage- 
indikering. Installationer som är dolt placerade 
exempelvis i väggar eller bjälklag ska monteras utan 
fogar samt ska dolt placerade rör inte ha skarvar.   
Exempel på montering av fördelarskåp enligt Fig.11.  
Skåpet får inte placeras i våtzon 1. Se även Fig. 12 
och 13.   
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Fig. 10.  Vattenskador i hemmet.    Källa: Vattenskadecentrum 

Fig. 11. Fördelarskåp för placering av rörledningar  
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Fig. 12.  Våtzon 1 i badrummet. 

Fig. 13.  Våtzon 1 och våtzon 2 i badrummet. 

Fig. 12. Redovisar våtzon 1 i 
våtrummet. Där det endast är plats för 
bad och dusch och det får inte komma 
rörledningar och rörgenomföringar 
förutom:  

• Direkt anslutning till kar eller 
duschblandare och eventuell 
duschanordning, eller 

• särskilt rörgenomföring för 
slanganslutning av duschkabin 
eller blandare på badkarskant 
(GVKs branschregler för 
tätskikt i våtrum, 2011, s. 20). 

 

Fig. 13. Redovisar våtzon 2, där det 
är möjligt att montera fördelarskåp 
eller samtliga inredningar. 
Elgenomföringar ska helst installeras 
i våtzon 2. Elgenomföringar i våtzon 
1 som bryter väggens tätskikt ska inte 
vara gömda bakom exempelvis 
bubbelbadkar och utformas för tät 
anslutning till väggens tätskikt (Säkra 
våtrum, 2016, avsnitt 5.2) 

5.1  Uppdelning av våtzoner  
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5.2  Rör och genomföringar  
Enligt byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV, 2015) ska rörgenomföringar 
förseglas inom hela våtrummet och inga rörgenomföringar ska förekomma genom 
våtrumsgolv förutom för golvbrunn och annat avlopp. På väggar som består av dusch 
eller badkar, ska enbart genomföringar för blandare finnas. Vid genomföringar ska 
rören vara fixerade. Rören ska även placeras i fördelarskåp för att undvika eventuella 
kontaktar med tappvarmvatten, där det finns risk för personer att bränna sig.  

5.3  Tappvatteninstallationer: När det gäller installation av ledningar för tappkall- och 
tappvarmvatten ska de inte komma i kontakt med varandra. Detta för att förhindra 
värmeöverföring mellan ledningarna. För att stötning mot rör ska undvikas bör 
rörledningar placeras i fördelarskåp, demonterbart undertak eller särskilda inbyggnader. 
Se även Bilaga 2. Tappvattenledningar i schakt, bjälklag och kopplingslådor kan 
utsättas för hög temperatur, vilket ökar risken för legionellatillväxt i kallvatten. Genom 
att isolera rören samt utforma tappvattenledningar så att temperaturen på stillastående 
kallvatten inte överskrider 24 °C på 8 timmar, kan legionellatillväxten förhindras 
(Branschregler Säker Vatteninstallation, 2016).  

5.4  Golvlutning i våtrum: 
För att öka säkerheten i våtrummet och minska fallrisken för äldre personer med nedsatt 
funktionsförmåga, är det viktig med lämplig golvlutning och golvkonstruktion. Enligt 
GVK, säkra våtrum (2016) ska golvet inte luta åt fel håll så att vattnet inte kan rinna  
mot golvbrunnen. Våtrummen får inte heller 
bestå av brant fall/lutning. I duschplatsen 
ska golvets lutning mot golvbrunnen vara 7-
20 mm/m och på övriga golv i våtrummet 
ska lutningen vara 2-10 mm/m enligt Fig. 
14. För att uppfylla kravet på tillgänglighet 
bör nivåskillnader mellan två utrymmen inte 
överstiga 20 mm. 
 
5.5  Trösklar i våtrum: 
Enligt tillgänglighetskrav på våtrummet, ska 
den maximala tröskelhöjden vara 20 mm (Bygg 
badrummet rätt, 2014). Vid applicering av 
tätskikt vid trösklar ska tätskiktet vikas upp mot 
tröskeln och även lika högt mot dörrkarmen 
enligt Fig. 15. Se även Bilaga 3. (GVK, 2016).   
 
 
Innan installation av tätskikt får rören inte sticka 
ut mer än 100 mm från väggen. Röret kan 
utformas till önskad längd efter installation av 
tätskiktet med villkor att tätskiktets anslutning 
till rör inte skadas. Förutom avlopp och golvbrunn får 
inte några rörgenomföringar förekomma i bad eller 
duschrums golv som har tätskikt på golvet med uppvik på vägg. Bad och 
duschrumsgolv får endast ha genomföring i form av golvbrunn eller avloppsrör. Alla rör 
ska monteras vinkelrätt mot väggen och fastställas så att det inte uppstår rörelser mellan 
rören och väggen. Maximalt mellanrum mellan rör och väggskivan eller motsvarande 
ska vara 2 mm. Se även Bilaga 4 (GVK, säkra våtrum, 2016).  

Fig. 14. Fall mot golvbrunn   Källa: GVK (2016)  

Fig. 15. Anslutning av plastmatta 
som beläggning mot tröskel. 
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5.6  Våtrumsinnervägg keramik  
Väggen är utformad för att möjliggöra infästningar och montering av duschväggar i en 
duschplats eller stödhandtag utan att läcka. Infästningar kan göras var som helst på 
väggytan och väggen kan klara de stora laster. Exempel på hur en våtrumsinnevägg ska 
utformas visas av Fig. 16. (Bygg Badrummet Rätt, 2014).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 16. Lämplig innerväggskonstruktion avsedd för våtrum.  
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5.7  Våtrumsyttervägg keramik  
Ytterväggen ska förses med fuktspärr för att minska risken för läckage och vattenskador 
och den ska hållas tät från insidan. Fukten ska även kunna släppas ut från ytterväggens 
träkonstruktion på utsidan samt ska ytterväggen vara tät och välisolerad. Regelvägg 
med utvändig luftspalt är den vanligaste ytterväggstypen för småhus, vilket redovisas av 
Fig. 17. (Bygg Badrummet Rätt, 2014).  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Lämplig ytterväggskonstruktion avsedd för våtrum.  
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6  Resultat och analys  
6.1  Nybyggnad av tillgängligt våtrum i entréplan   
Följande exempel visar nybyggnad av ett tillgängligt våtrum 
anpassat för äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
Våtrummet antas ersätta sovrummet som är placerat i 
entréplanet av det valda projekthuset utifrån att en person 
med funktionsnedsättning ska kunna bo på entréplanet. 
Måttet i badrummet uppfyller kravet på höjd nivå- utökad 
tillgänglighet, enligt svensk standard (SIS), där personer med 
behov av en eller två medhjälpare eller de som använder 
elektrisk rullstol kan använda sig av badrummet utan några 
hinder. Planlösningen på det nybyggda våtrummet redovisas 
enligt Fig. 18. Exempel på måtten av inredningar redovisas 
enligt Fig. 19 och Fig. 20.  

Våtrummet har utformats enligt ovannämnda regler och 
tillgänglighetsstandarder bl.a. från BBV, GVK och 
Branschregler säker vatteninstallation, där dessa branscher 
har haft överstämmande tolkningar om BBRs våtrumsstandarder. Vissa 
mått på utökad tillgänglighet i WC och badrum har 
även hämtats från Arkitektens handbok.  

Innan applicering av tätskiktet bör underlaget enligt 
BBV vara bärkraftigt, torrt, rengjort samt fritt från lösa 
partiklar. Om det förekommer håligheter eller 
ojämnheter bör dessa spacklas eller slipas.  

För att minska risken för stötning mot rör för äldre 
personer, har tappvattenledningar placerats enligt 
branschreglernas rekommendationer i ett fördelarskåp, 
där det har monterats i väggen, ovanför toalettstolen.  

Våtrumsgolvet är av plastmatta, dels för att minska fallrisken, som 
kan uppstå p.g.a. hala klinker/kakel golv, dels för att ha mjukare 
golvyta i våtrummet. Golvlutningen har enligt standarder utformats 
med 7-20 mm/m lutning mot golvbrunnen och 2-10 mm/m på 
övriga golv i våtrummet.  

Våtrummets innervägg och yttervägg har keramisk ytskikt och 
förmodas ha samma uppbyggnad och struktur som det redovisas av 
Fig. 16. och Fig. 17. Eftersom väggen har utformats för att 
möjliggöra infästningar utan det finns risk för läckage och 
fuktskador, har en god ventilation skapats i våtrummet, vilket är viktig för utökad 
tillgänglighet i våtrummet för personer med allergi och överkänslighet.  

Form, färg och belysning i våtrummet har preciseras så att det underlättar 
rumsuppfattningen av den synskadade. Exempelvis mörkare kulör i golvet där enligt 
Fridell Anter et al. (2006) skapar ett intryck av tyngd och stabilitet. Viktiga 
våtrumsdelar har försetts med kontrastmarkeringar exempelvis duschplatsen som har 
duschväggar i glas.  

Fig. 18. Planlösning av det 
nybyggda våtrummet. 

Fig. 19. Måtten på inredningar. 

Fig. 20. Måtten på toalettstolen 



 

28  

Fig. 21. visar entréplanet i projekthuset, i 3D-modellering. Det befintliga sovrummet 
innan ombyggnad till ett tillgängligt badrum redovisas av Fig. 23. Nybyggnad av det 
befintliga sovrummet till ett tillgängligt badrum avsett för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar redovisas av Fig. 22 och 24. Måtten uppfyller kravet på 
höjdnivå-utökad tillgänglighet enligt svensk standard.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 23. Befintligt sovrum 

Entréplan, 1:100 

Fig. 24. Sovrum efter ombyggnad 
till ett tillgängligt badrum. 

Fig. 21. Entréplan efter nybyggnad av våtrum. 

Fig. 22. Sovrum efter ombyggnad till ett 
tillgängligt våtrum  
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Mellan bjälklagets konstruktion i det nybyggda våtrummet, enligt: 
AB svensk våtrumskontroll (GVK): Bygg Badrummet Rätt, 2016, redovisas av Fig. 25. 

 
 Fig. 25. Mellan bjälklagets konstruktion.  
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6.2  Ombyggnad av befintligt badrum i övre plan  
Att kunna röra sig fritt i hemmet är ett viktigt inslag i människors välbefinnande och 
kapacitet och har visat sig vara relevant för samhällsintegrering, livskvalitet och 
självkänsla hos individen. Hemanpassningar för personer med funktionsnedsättningar 
definieras som permanent förändring av en byggnad, för att göra byggnaden mer 
lämplig för människor med funktionsnedsättningar. Anpassningar av den byggda 
hemmiljön kan förbättra den dagliga funktionen och återställa den optimala nivån av en 
persons rörlighet samt leda till en förbättrad självkänsla och hälsotillstånd. Ett 
tillräckligt anpassat hem minskar även de höga kostnaderna från hemsjukvården. Enligt 
en undersökning genomförd i Schweiz bedömdes tillgänglighet och behov av 
hemanpassningar bland individer med ryggmärgsskada. Undersökningen bestod av 
följande bostadsanpassningar: trapphiss, ramp, automatisk dörröppnare, stödhandtag 
utanför badrum eller wc, stödhandtag inne i badrummet samt rullstolsanpassad dusch. 
Av 255 respondenter som hade deltagit i undersökningen besvarade 62,7% att 
rullstolsanpassad dusch framförallt ökade tillgängligheten i bostaden och 57,7% 
besvarade att stödhandtag utanför och inne i badrummet var en avgörande faktor för 
ökad tillgänglighet i hemmet (Hertig-Godeschalk, Gemperli, Arnet, Hinrichs & 
SwiSCI Study Grp, 2018).    
 
För att öka tillgängligheten i våtrummet beläget på övervåningen i huset, bör vissa 
ändringar genomföras. Ersättning av badkar mot en duschplats, skapar större yta i 
våtrummet men ökar även säkerhet och trygghet, där risken för snubbling och fall 
särskilt för personer med nedsatt syn- och rörelseförmåga, reduceras. Enligt BBV samt 
GVKs rekommendationer gällande utformning av ett tillgängligt våtrum, bör inga 
rörgenomföringar förekomma i våtrumsgolv samt i plats för dusch och bad, förutom för 
golvbrunn och annat avlopp samt eventuell duschanordning eller direkt anslutning till 
duschblandare. Detta för att bl.a. minska fallrisken särskilt för personer med nedsatt 
syn. När det gäller tappvattenledningar i våtrummet bör de enligt Branschregler säker 
vatteninstallation, placeras i rum med vattentätt golv, i fördelarskåp eller i särskilda 
inbyggnader. Med avseende på att våtrummet i detta hus har byggts om med vattentätt 
golv, har kopplingar placerats ovan demonterbart undertak. Enligt GVKs branschregler 
för tätskikt i våtrum, ska badrummet förses med vattentätt skikt på golv och väggar. 
Toalett och utrymmen för varmvattenberedare ska ha vattentätt skikt på golvet som dras 
upp 50 mm på väggen. Dörren till våtrummet ska enligt Boverkets byggregler utformas 
så att personen som använder rullstol lätt kan passera genom dörren samt att det finns 
tillräckligt utrymme för att öppna och stänga dörren från rullstolen. I detta fall är 910 
mm ett lämpligt mått på dörröppningen. 
 
Färger och ljus har också stor betydelse för utökad tillgänglighet i hemmet. Fridell 
Anter et al. (2006) menar att ljus hjälper oss att uppfatta olika färger och med hjälp av 
färgkontraster har vi möjlighet att visuellt uppfatta rum. Vanligtvis utgår man från 
golvets material och kulör, där det ofta väljs mörka kulörer eller material. Detta för att 
skapa ett intryck av tyngd och stabilitet. Övriga material och kulörer väljs i förhållande 
till den valda utgångspunkten för att samverka eller kontrastera. Det bör även finnas 
svart och vit bland övriga kulörer eftersom det ger andra kulörer bättre förutsättningar 
att framträda.  
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Fig. 26. redovisar övre planet i projekthuset, i 3D-modellering och Fig. 27. visar det 
befintliga badrummet innan renovering. Planlösningen av det renoverade våtrummet 
redovisas enligt Fig. 28. Ombyggnad av det befintliga badrummet till ett tillgängligt 
våtrum avsett för äldre och personer med funktionsnedsättningar redovisas enligt Fig. 
29. Måtten på planlösningen i det ombyggda våtrummet har hämtats från Arkitektens 
handbok och uppfyller kravet på grundläggande tillgänglighet enligt svensk standard. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. 27. Befintligt badrum 
innan renovering. 

Andra våning, 1:100 

Fig. 26. Planlösning av andra våningsplan 
efter renovering av badrummet. 

Fig. 29. Det renoverade badrummet. 
Fig. 28. Planlösning av det renoverade 
våtrummet. 
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Installation av stolhiss för utökad tillgänglighet  
Det kan vara svårt för vissa äldre eller personer med nedsatt kroppsförmåga att kunna 
använda sig av alla utrymmen i huset. Exempelvis är det speciellt svårt för en 
rullstolsbunden person att kunna ta sig till övre eller nedre planen i huset, om huset 
saknar hiss. I vissa äldre byggnader är tvättstuga eller badrummet placerade i 
källarplanen, därför har många äldre begärt hjälp av hemtjänsten att t ex tvätta sina 
kläder, vilket äldre skulle ha klarat på egen hand och även känna sig självständiga och 
oberoende om det skulle finnas hiss inom bostaden.  
 
Att installera hissar i gamla bostäder skulle ge möjlighet för många äldre att få bo kvar i 
sin egen bostad och åldras i sin hemmiljö utan att behöva flytta till serviceboende 
(Sveriges riksdag, 2011).  
 
 
6.3  Installation av stolhiss för utökad tillgänglighet 
För att underlätta förflyttningen inomhus för rullstolsbundna personer eller äldre med 
nedsatta kroppsfunktioner, kan installation av hiss inom 
bostaden vara väldig effektivt. Med hjälp av hissen 
behöver inte boenden med nedsatt kroppsförmåga bara 
leva i bottenplanen, utan kan även använda sig av övriga 
utrymmen som finns i övre våningen eller källarplanet. 
Det finns olika typer av hissar som kan installeras både 
inomhus och utomhus för att underlätta förflyttningen. 
Den enklaste formen är stolhissen, som monteras utmed 
trappans insida. Enligt Fig. 30.   
är stolhissen en form av trapphiss som ser ut som en stol 
som går i en trappa.  
Konstruktionen på trapphissen fungerar genom att 
personen sätter sig på stolen vid ett plan och via 
kontroller på stolen kan köra hissen till annat önskat plan. Stolhissen kan monteras in i 
alla former av trappor (Stolhissen.se, 2018).   
 
Stolhissen är batteridriven och laddas automatiskt vid varje laddstation eller vid 
parkeringslägen samt innehåller automatiskt energiläge för att spara batterierna då 
hissen inte används. Detta gör att hissen alltid är fulladdad även vid strömavbrott. 
Stolhissen har inbyggda varningssignaler som indikerar om hissen inte har laddats 
tillräckligt, om den stött på hinder, när den startar för att åka uppåt eller nedåt och när 
den har kommit fram till ändläget. För att stolhissen automatiskt ska stoppas i kontakt 
med hinder under färd, har den försetts med klämskydd på utsatta ställen. Stolhissen 
styrs med en trådlös och lättanvänd joystick som kan placeras på valfritt armstöd. 
Joysticken kan lätt tas bort från stolhissens armstöd och fungerar som en nyckel för att 
förhindra oavsiktlig användning särskilt av barn (Stolhissen.se, 2018).  
 
6.4  Granskning av effekten på trapphissar i Skottland  
I en undersökning genomförd i nordöstra Skottland, bedömdes trapphissens inverkan 
genom att intervjua flertal användare och ta reda på hur effektiv trapphissen har varit 
under vardagslivet. Flera ansåg att stolhissen hade underlättat vardagslivet och gjort 
dem mer självständiga, säkrare, hjälpt dem att göra vad de önskade samt förbättrat 
livskvaliteten. Många rapporterade att med hjälp av trapphissen behövde de mycket 
mindre hjälp från andra (McMinn & McMinn, 2015).   
 

Fig. 30. Stolhiss installerad vid trappan  
Källa: Stolhissen.se 
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6.5  Val av stolhiss/trapphiss eller plattformshiss i England    
Enligt Beresford (1998) upplever ofta många äldre och handikappade personer 
svårigheter med att stiga upp och nerför trappan på ett säkert sätt. En enkel trappstång 
kan förbättra säkerheten på trappan för vissa människor. Men för andra som lider av 
svårare funktionsnedsättningar, räcker inte detta. En trapphiss eller plattformshiss kan 
vara en effektiv lösning för en person som vill stanna hemma och kunna använda sig av 
övriga våningar i sitt hus. När det gäller val av trapphiss/stolhiss eller plattformshiss, är 
det lämplig att tänka på ett antal faktorer, där bl.a. individens förmåga att kunna 
använda sig av utrustningen på ett säkert sätt är en väsentlig faktor samt att det finns 
tillräckligt stort utrymme i huset för installation av den typ av hiss man har valt . När 
man väljer mellan en trapphiss eller plattformshiss är huvudskillnaden att trapphissen 
tar mindre utrymme i hemmet och vanligtvis är billigare att installera än plattformhissen 
(Beresford, 1998).  
  
 
6.6  Sammanställning av information avseende tid, ekonomi och användbarhet 
Vid jämförelse av ovannämnda alternativ d.v.s. nybyggnad av våtrum, ombyggnad av 
ett befintligt badrum för utökad tillgänglighet samt installation av stolhiss, har följande 
avsnitt som ändamål att sammanställa olika faktorer som är väsentliga att ta hänsyn till 
vid val av dessa olika bostadsanpassningar. Avsikten med denna utvärdering är att hitta 
den mest användbara och praktiska bostadsanpassningsformen med avseende på den 
enskilde individens val, ekonomiska aspekter, utrymmen m.m.  
 
6.6.1  Nybyggnad av våtrum  
Detta arbete genomfördes baserat på två alternativ i syfte med att öka tillgängligheten i 
hemmet för äldre och individer med funktionsnedsättningar. Första alternativ hade som 
ändamål att bygga ett tillgängligt våtrum i husets markplan, anpassat för äldre och 
individer med nedsatta kroppsfunktioner. Eftersom entréplanet i bostadshuset endast 
bestod av ett litet WC och saknade badrum, ansågs detta vara otillgängligt. Med tanke 
på att det inte fanns tillräckligt stort utrymme för att bygga om gästtoaletten till ett 
större badrum, bestämdes att omforma och bygga om ett av sovrummen placerade i 
entréplanet till ett tillgängligt våtrum. Det utvalda sovrummet var 8.8 m2, vilket ansågs 
vara ett lämpligt mått för att bygga ett tillgängligt badrum, där det uppfyllde kravet på 
höjdnivå-utökad tillgänglighet enligt svensk standard.  
 
Fördelar: 
Eftersom många använder markplanet mest under dagen, än övriga utrymmen i huset, 
kunde nybyggnad av tillgängligt våtrum i den våningen vara fördelaktig med tanke på 
att boenden kunde ha lättare åtkomst till badrummet och inte behövde använda 
trapporna som kunde skapa hinder särskilt för personer med nedsatt rörelseförmåga.    
 
Nackdelar: 
Med avseende på att sovrummet skulle byggas om till ett badrum, krävdes ganska 
många arbetsmoment. I en intervju med Gävle kommun angående ombyggnad och 
nybyggnad av tillgängliga våtrum, frågades efter om det var möjligt att bygga om ett 
befintligt sovrum till ett tillgängligt badrum och svaret var ja. Men det skulle tas hänsyn 
till att det krävdes relativt mer arbete att göra om ett sovrum till ett tillgängligt badrum, 
än om ett befintligt WC skulle byggas om till ett tillgängligt badrum. Detta berodde på 
att ett befintligt WC var redan utrustat med rörgenomföringar exempelvis 
tappvarmvatten och tappkallvatten eller spillvattenledningar. Men eftersom sovrummet 
saknade dessa rörledningar skulle man bl.a. behöva installera nya rörledningar, 
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avloppsrör och vattenrör eller dra och förlänga rörledningar från WC till det nya 
våtrummet, vilket skulle medföra ganska mycket arbete och även besvärligt att utföra 
samt inte vara möjligt att genomföras vid alla tillfällen. Kostnaden skulle även bli 
ganska hög med tanke på alla rörinstallationer och rörförlängningar samt själva 
utförandet av arbetet. Det ungefärliga priset på nybyggnad av ett tillgängligt våtrum 
betingade ett pris av 250 000 kronor enligt Gävle kommun. I en telefonintervju med 
GVK där det frågades om samma problem, ansågs arbetet nästan ogenomförbart. En 
bidragande orsak var alla rörledningar och rörgenomföringar som skulle behöva dras 
från WC till sovrummet, där det skulle skapa problem och inte var möjligt att utföras 
vid alla situationer. Samtliga arbeten som skulle tas hänsyn till var golvet och väggarna. 
Det var viktigt att undersöka om sovrummet bestod av bärande eller icke bärande 
väggar. Med tanke på att det var ett sovrum som skulle byggas om till ett tillgängligt 
badrum, skulle man behöva riva alla väggar eftersom de befintliga sovrumsväggarna 
inte var avsedda för att tåla den mängd fukt de skulle utsättas för under bad och dusch. 
Om väggarna var ickebärande skulle det vara lättare att riva och ersätta dem med 
badrumsväggar. Men om sovrummet bestod av bärande väggar skulle de skapa problem. 
Om exempelvis en bärande väg skulle tas bort, kunde detta påverka golvet på övre 
planet som vilade på den bärande väggen. Genom att ta bort den bärande väggen kunde 
golvet ge efter och sjunka flera centimeter. Denna justering skulle så småningom orsaka 
sprickor i väggarna i övre planet och flytta dörrarna. Det skulle även leda till damm i 
huset. Det fanns även risk att golvet skulle rasa ned. Det gällde samma process för 
sovrumsgolvet, där det skulle behöva rivas för att byggas om till ett våtrumsgolv som 
kunde tåla fukt och vatten. Hela den processen skulle både ta lång tid och orsaka höga 
kostnader för beställaren. Vid ett annat intervjutillfälle med Charina Rosén, 
projektledare i bygg i Gavlegårdarna, när det frågades efter om det var möjligt att bygga 
om ett befintligt sovrum till ett nytt badrum, ansåg hon även att det skulle bli svårt med 
bärande väggar. Om man skulle flytta på dem eller ta bort dem helt, kunde det påverka 
våningen ovanför. 
 
6.6.2  Ombyggnad av badrum  
Ett annat alternativ för utökad tillgänglighet i hemmet, var att bygga om och anpassa 
badrummet på övre planet utifrån BBRs tillgänglighetskrav, tolkat av branschstandarder 
såsom GVK, BBV och Säker vatteninstallation, där det fokuserades på de punkter dessa 
branscher var förenliga med och hade överstämmande tolkning av BBRs 
våtrumsstandarder. Enligt BBR ska måttet på det minsta tillgängliga hygienrummet i 
bostäder vara1.7 x 1.9 m, vilket uppfylldes av avsett badrum för ombyggnad, placerat 
på övre planet i projekthuset. Där det hade en area på 3.3 m2. Badrummet ansågs även 
uppfylla kravet på normalnivå, grundläggande tillgänglighet, enligt svensk standard, där 
en manuell eller liten eldriven rullstol med måttet 1200 x 700 mm kunde användas. Med 
hänsyn till måttenheten som uppfyllde kravet på grundläggande tillgänglighet enligt 
svensk standard, behövde man inte flytta på våtrumsinnerväggar för att få större 
utrymme, vilket underlättade arbetet. Det som var fördelaktig med ombyggnad av 
badrummet var att det inte krävdes lika mycket arbete som vid nybyggnad och att det 
även var gynnsamt ur den ekonomiska aspekten, vilket enligt Gävle kommun kostade 
cirka 140 000 kronor för en totalrenovering.   
 
Kostnad för renovering av badrum 
Enligt Kostnadsguiden (u.å.) räknas materialkostnad för badrumsrenoveringar och 
badrumsinredningar från 3000-5000 kr/m2 och det inkluderar allt från rör, fogmassa och 
fuktspärr, sanitetsporslin, toalettstol och handfat, badrumskakel och badrumsklinker och 
badrumsskåp. För nybyggnad av ett badrum av mer standardiserade kvalitet uträknas 
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byggnadsmaterialen mellan 5000-10 000 kr/m2. För ett lyxigare badrum med 
inredningar från mer exklusiva märken kan kostnaden räknas från 10 000-20 000 kr/m2. 
Utöver kostnader för byggnadsmaterial och utrustningar i badrummet är en stor del av 
totalkostnaden för badrumsrenoveringar, arbetet som utförs av hantverkaren. Med tanke 
på att det är flera olika yrkesgrupper som utför renoveringar i badrummet, kan det vara 
svårt att kalkylera ett exakt pris på vad en badrumshantverkare kostar per timme. 
Exempelvis kan takläggare eller fönsterinstallatörer ha olika timtaxa. Därför uträknas 
priset vanligtvis enligt kostnad/kvadratmeter. Om en hantverkare anlitas för hela eller 
delar av badrummet beräknas ett pris på cirka 400-600 kr/timme och för nybyggnad av 
ett badrum eller för en badrumsrenovering som görs från grunden beräknas ett pris på 
5000-10 000 kr i arbetskostnad/m2. 
 
Följande tabell visar ungefärliga kostnader för material + arbete på renovering av ett 
badrum på 8 kvm enligt kostnadsguiden (u.å.):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.6.3  Installation av stolhiss 
Stolhissar/trapphissar ökar tillgängligheten i hemmet och skapar självständighet för 
äldre och personer med funktionsnedsättningar samt ger dem tillgång till de flesta 
utrymmen i huset. För att underlätta användning av badrummet på andra våningsplan, 
skulle installation av trapphissar vara till stor hjälp. Eftersom montering av stolhiss är 
ganska enkelt, går arbetet relativt snabbt och hemmet utsätts inte för stora förändringar. 
Stolhiss tar även för lite plats i huset vilket gör att övriga familjemedlemmar kan 
fortsätta använda trapporna utan några problem. Enligt LiftCat AB (u.å.) är det 
ungefärliga priset på en stolhiss inklusive arbete och montering 70 000-90 000 kr.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material/inredning 56000 kr  
(7000 kr x 8 m2) 

Arbetskostnad 
(Innan ROT-avdrag) 

96000 kr 
(12000 kr x 8 m2) 

Arbetskostnad  
(ROT-avdrag) 

-28 800 kr 
(96000 x 30%)  

Resekostnad 
hantverkare 

5000 kr 

Total kostnad för 
renovering av 
badrum på 8 kvm 

56000 kr + 67 500 kr + 5000 kr 
= 128 500 kr 
 

Tabell. 1. Total kostnad för renovering av badrum på 8 kvm. 
(https://kostnadsguiden.se/badrumsrenovering-kostnad-och-tips/).  
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7  Diskussion  
Efter att ha kommit i djupare kontakt med ämnet tillgänglighet har jag kommit till insikt 
om att tillgänglighet handlar bara inte om bostadsomformning och ändring till det 
bättre, utan tillgänglighet i hemmet kan betyda mycket mer för personer som har 
förlorat sin kroppsförmåga och inte längre kan klara sig på egen hand eller personer 
med medfödda funktionsnedsättningar. En tillgänglig hemmiljö skapar känsla av 
trygghet hos personer samt ökar självständighet och oberoende hos dessa individer och 
underlättar det vardagliga sysselsättningen. Genom en anpassad boendemiljö kan 
personer ta kontroll över sitt eget hem, vilket är väsentligt för självkänsla och 
självförtroende. Exempelvis när det gäller individer med nedsatt synförmåga, bör  
hänsyn tas till design av ljusmiljön med tanke på att synskadade personer kan vara 
känsliga för solljus eller kontraster. Inom arkitektur och byggnadsteknik måste man 
även beakta sinnen hos olika människor. En äldre individ kan uppfatta rummet på annat 
sätt. Det kan handla om olika material, dess struktur, lukt eller historia. Därför är det 
viktigt att även tänka på kulturhistoriskt värde av byggnaden vid renoveringar samt 
bygga med hänsyn till den äldre människans förutsättningar.  
 
Våra kroppar uppfattar rum på olika sätt. Exempelvis har ett barn olika syn och 
uppfattningar av ett rum jämfört med en äldre individ eller en vuxen människa. Inom 
arkitektur och byggverksamhet kan ibland, på grund av tidsbrist eller ekonomi inte 
hänsyn tas till den enskilde individens uppfattning av rum, vilket kan skapa en otrivsam 
miljö för personen. Genom att tänka på sinnen och hur olika kroppar uppfattar rum på 
olika sätt, kan en god arkitektur och en trivsam boendemiljö skapas för personer. 
Våtrummet anses vara ett viktigt utrymme i huset eftersom det används ofta och där 
även finns större risk för fall eller snubbling på grund av hala och våta golvmattor. Rätt 
utformning i våtrummet kan skapa en säker och självständig miljö i huset för äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. Analysering i första delen om hur det är att åldras 
samt de förändringar som sker i kroppen hos en äldre människa har varit av stor vikt i 
detta projekt för att kunna skapa ett tillgängligt hus utifrån dessa förändringar och 
symtom. 
 
När det gäller våtrummet kan exempelvis montering av stödhandtag vid 
duschutrymmet, på badrumsdörren och vid toalettstolen vara väldig hjälpsam och 
effektiv för en person med nedsatt rörelseförmåga. Att utgå från olika lagar och 
föreskrifter gällande tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar 
samt öka kunskapen om hur dessa grupper uppfattar rum och vilka förutsättningar de 
har, underlättar byggande och förbättrar hemmiljön för dessa individer.   
 
Vid sammanställning av dessa två alternativ för utökad tillgänglighet i hemmet, d.v.s. 
nybyggnad av ett tillgängligt våtrum i entréplanet och ombyggnad av ett befintligt 
badrum placerat på övre planet i huset och montering av en stolhiss, kunde noteras att 
kostnaden för att bygga ett nytt tillgängligt badrum var ungefär lika hög som 
ombyggnad av det befintliga badrummet inkl. installation av trapphissen. Däremot 
ansågs ombyggnad av badrummet samt montering av stolhissen fortfarande vara en 
bättre valmöjlighet för boenden, eftersom stolhissen gav möjlighet för boenden att 
kunna använda övriga utrymmen i huset, vilket i annat fall inte skulle ske om 
trapphissen inte fanns. Genom renovering av badrummet i andra våningsplanet och 
montering av trapphissen kunde boenden dels ha tillgång till det tillgängliga 
badrummet, dels använda sig av samtliga utrymmen i övre planet. Att bygga ett nytt 
tillgängligt badrum på entréplanet kunde vara lönsamt med avseende på att boenden 
hade lättare tillgång till utrymmet. Dock skulle entréplanet ha varit det enda utrymmet i 
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huset som kunde användas av boenden, vilket begränsade deras möjlighet till att kunna 
nyttja samtliga utrymmen i huset. Enligt genomförda telefonintervjuer med Gävle 
kommun och trapphiss/stolhiss Liftcat AB, bedömdes arbetstiderna för båda metoderna, 
där nybyggnad av ett tillgängligt våtrum enligt Gävle kommun skulle dröja i flera 
veckor, vilket ansågs vara en nackdel för boende att behöva vänta under en lång 
tidsperiod, medan montering av stolhissen tog enligt Liftcat AB endast ett par dagar, 
vilket ansågs vara ett bättre alternativ att utse. Enligt GVK var ombyggnad av ett 
befintligt sovrum till ett nytt tillgängligt badrum nästan omöjligt med avseende på 
bärande väggar och installation av alla rörledningar. Även om arbetet kunde vara 
möjligt att utföras, skulle det medföra relativ många arbetsmoment under lång tid. 
Dessa värderingar och omdömen resulterar i att valet av ombyggnad av det befintliga 
badrummet på andra våningsplanet samt montering av stolhissen är ett fördelaktigt 
förslag för den äldre personen eller individen med funktionsnedsättning avseende 
ekonomi, tid och användbarhet.     
 
 
Slutligen hoppas jag att tillgänglighet i bostäder uppmärksammas ännu mer inom 
byggverksamheter så att dagens äldre samt den framtida äldre generationen kan leva ett 
självständigt och oberoende liv utan att behöva flytta till någon form av serviceboende 
på grund av otillgänglighet i sina hem.    
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8  Slutsats  
Vid sammanställning av resultatet kan därmed uppsatsens frågeställningar besvaras: 
 
1) Vilka är de vanligaste förändringar som sker i kroppen vid naturlig åldrande och som 
försvårar tillgängligheten i hemmet? 
 
De vanligaste symtom som sker i kroppen vid naturlig åldrande och som försvårar 
tillgängligheten i hemmet är: 

• Nedsatt rörelseförmåga,  
• Nedsatt syn  
• Nedsatt hörsel 

 
2) Med avseende på utökad tillgänglighet i och till ett våtrum, vilka av dessa alternativ 
är mest fördelaktiga att genomföras i praktiken? 
 

• Nybyggnad av ett tillgängligt våtrum i entréplan 
• Ombyggnad av befintligt badrum i övreplanet, samt installation av en trapphiss 

för att underlätta tillgång till våtrummet?   
 
Vid sammanställning av dessa två alternativ för utökad tillgänglighet i hemmet, d.v.s. 
nybyggnad av ett tillgängligt våtrum i entréplanet och ombyggnad av ett befintligt 
badrum placerat på övre planet i huset och montering av en stolhiss, kunde noteras att 
ombyggnad av badrummet samt montering av stolhissen var en bättre valmöjlighet för 
boenden. Dels för att boenden kunde ha tillgång till det tillgängliga badrummet, dels för 
att de kunde använda sig av samtliga utrymmen i övre planet. Att bygga ett nytt 
tillgängligt badrum på entréplanet kunde vara lönsamt med avseende på att boenden 
hade lättare tillgång till badrummet. Dock skulle entréplanet ha varit det enda utrymmet 
i huset som kunde användas av boenden. Dessa värderingar och omdömen resulterar i 
att valet av ombyggnad av det befintliga badrummet på andra våningsplanet samt 
montering av stolhissen är ett fördelaktigt förslag för den äldre personen eller individen 
med funktionsnedsättning avseende ekonomi, tid och användbarhet.     
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Bilaga 1 

Fasad mot söder. 

Illustrerar fasad mot söder 
i 3D-modellering. 

Fasad mot väster. 

Illustrerar fasad mot väster 
i 3D-modellering. 
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Illustrerar fasad mot öster i 
3D-modellering.  
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Demonterbart undertak för placering av rörledningar   Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation 
 

Fördelarskåp för placering av rörledningar  Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation 
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Bilaga 3 

Tätskikt utdraget på karm 

Anslutning av tätskikt mot tröskel vid keramiskt ytskikt 
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Bilaga 4 

Rörgenomföringar på våtrumsvägg 
 


