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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle är det mycket som inte är tillgängligt och användbart för alla. Målet är att 

det ska vara jämlikt att leva och ta del av omgivningen. Detta innebär att även personer med 

en funktionsnedsättning ska kunna ta sig in i en byggnad, helst genom huvudentrén. Förr i 

tiden tänkte man inte på tillgänglighet på samma sätt och byggnaderna blev därför inte till-

gängliga för alla. Men idag finns det bestämmelser som måste följas och även kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader måste tillgänglighetsanpassas. När dessa samtidigt ska bevaras uppstår 

det lätt konflikter. Det kan leda till att alla krav på tillgänglighet inte kan uppfyllas utan att 

byggnaden förvanskas.  

 

Syftet med rapporten är att ta reda på om det går att komma fram till några generella slutsatser 

över hur tillgängligheten kan lösas effektivare vid entréer till kulturhistoriskt värdefulla bygg-

nader. Detta görs genom att titta på tidigare genomförda projekt och på så sätt undersöka om 

det finns några likheter vad gäller omständigheter på platsen och den slutliga lösningen. En 

stor del av arbetet går även ut på att inventera fyra byggnader i Gävle och se vad det finns för 

vanliga brister vad gäller tillgänglighet och användbarhet vid kulturhistoriska byggnader. 

Slutligen görs intervjuer med kunniga personer inom tillgänglighetsområdet och som själva är 

beroende av extra bra tillgänglighet. 

 

Slutsatsen av arbetet är att det är svårt att säga något generellt om hur tillgängligheten kan 

förbättras. En orsak till detta är varsamhetskravet och förvanskningsförbudet som borde klar-

göras tydligare. Fler bra exempel på lösningar måste även spridas. De vanliga brister som 

finns i befintlig bebyggelse är oftast de mindre detaljerna. I återkommande fall är det brist på 

kontrastmarkeringar, belysning och ledstänger. Detta är något förvånande eftersom det är täm-

ligen billiga åtgärder och som dessutom oftast kan utföras utan att förvanska byggnaden. Slut-

ligen har en lathund sammanställts, med de mest grundläggande kraven som gäller vid ut-

formningen av en tillgänglig och användbar entré. Det är meningen att modellen kan använ-

das som grund för projektörer så att inga detaljer glöms bort och ett effektivare arbete kan 

utföras för att nå en jämnare nivå på tillgängligheten. 
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Abstract 
 
In the society today there are many areas in our surroundings that are not accessible and ap-

plicable to everyone, even though the goal is that they should be. This includes people with 

some sort of functional disability. This means that also people with a functional disability 

should be able to enter a building through the main entrance. In the earlier days when build-

ings were constructed, people didn’t think about the accessibility for handicapped persons, 

which resulted in that many buildings became inaccessible to them. Today there’s rules that 

states that all buildings shall be adapted so that they become accessible to functional disabled 

people, this also includes older buildings whit a culture-historical value. At the same time, 

these culture-historical buildings should be preserved. These two requirements can sometimes 

cause a conflict. That can result with that all requirements on access cannot be met, without 

distorting the building.  

 

The aim of this report is to conclude if some general guidelines can be established about how 

to solve conflict between preservation and accessibility. This is accomplished by observations 

of earlier solutions of the problem, and to find out if there are any similarities in the surround-

ing and selections of solution. A big part of the work also lies in the investigation of four 

buildings in Gävle, to find if there are some lacks of the accessibility. Finally interviews are 

performed with people who are the field of expertise, and who themselves are in the need of 

good accessibility.  

 

The conclusion of the work is that it’s hard to say something generally about how to make the 

accessibility better. A reason is that the careful requirement and distortion prohibition needs 

to be clarified clearer. More good examples also have to be disseminated. What buildings 

generally miss is smaller details. In repeated cases, it’s shortage of contrast markings, light-

ning and handrails. This is surprising because it’s rather cheap measures and that moreover 

can be carried out without corrupting the buildings. Finally a guideline has been produced, 

containing the most fundamental requirements that are current when creating an accessible 

and applicable entrance. This model can help people that work whit accessibility, to faster 

come up with an acceptable solution. It also makes it less likely that some details are over-

looked and the accessibility will be better.  
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1. Inledning 

1:1 Bakgrund 

Arbetet mot en tillgängligare miljö blir idag ett allt mer aktuellt ämne. Den största orsaken till 

att vi har så stora problem med just tillgänglighetsfrågor är att människor med olika typer av 

funktionsnedsättningar inte var synliga i samhället för 30 - 50 år sedan1. Dessutom medför 

arbetet ofta stora krockar mellan tillgänglighet och varsamhet. Många av våra äldre byggnader 

är kulturhistoriskt värdefulla och får därmed inte förvanskas. Att samtidigt göra dessa till-

gängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, är inte alltid så lätt.  

 

Det första som måste åtgärdas för en förbättrad tillgänglighet vad gäller byggnader är entrén. 

Helt ovanligt är det inte att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna har en stor monumental 

trappa, vilket kan medföra ett stort hinder för många. Därför krävs det ofta stora åtgärder för 

att göra huvudentrén tillgänglig för personer med rullstol, vilket kan vara både avancerat och 

kostsamt. Målet är samhället ska vara jämlikt, därför är det till fördel om alla kan ta sig in 

genom huvudentrén på en byggnad. Att anpassa en tillgänglig sidoentré medför alltså inte till 

ett jämlikt samhälle fullt ut.  

 

Nyligen har en stor undersökning gjorts inom detta område i projektet ”Värdig entré”2. Pro-

jektet gick ut på att öppna upp kulturarvet och göra huvudentrén tillgänglig för alla. Det är ett 

samarbetsprojekt som gjorts av bland annat Statens fastighetsverk. Målet med projektet var att 

förena dagens krav på tillgänglighet och samtidigt bevara kulturarvet. Projektet resulterade i 

flera kreativa lösningar på tillgängligare huvudentréer.  

 

Det är just här den stora problematiken kommer in. Som sagt är det inte alltid så lätt att till-

gänglighetsanpassa byggnader och samtidigt bevara dem. Eftersom inget fall är det andra likt 

blir det dessutom svårt att dra några gemensamma riktlinjer över lämpliga lösningar. Detta 

skapar problem för projektörer som måste sätta sig in från grunden i varje fall och prova alla 

möjliga lösningar för att komma fram till den bästa. Därför vore det bra om en slags lathund 
                                                 
1 Berner, Annika & Johansson, Per-Anders (red.) (2006). Tillgänglighet och kulturarv = Accessibility and cultu-
ral heritage. 2. uppl. Stockholm: Statens fastighetsverk (Hans Von Axelsson), s. 19 
2 Johansson, Per-Anders (red.) (2008). Värdig entré, Tillgänglighet i kulturarvsmiljö, Sammanfattning av design- 
och systemhandlingar. Statens fastighetsverk. 
<http://www.designforalla.se/upload/Projektet/Sammanfattningar%20pdf/VardigEntre_dokumentation_nov07.p
df> 
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kunde skapas, där en sammanställning finns på vilka olika lösningar som fungerar i olika fall 

beroende av den befintliga entréns mått och utformning. Annars är risken att bristfälliga lös-

ningar, som inte håller kraven, kan gå igenom, vilket medför en dålig tillgänglighet och mer 

kostnader i framtiden.  

 

Frågan projektörer ofta vill ha svar på är om det är möjligt att i bland gå ifrån lagen för att 

komma fram till lösningar vid trångt utrymme. Vad är det egentligen som ligger bakom alla 

standarder? Finns det vissa mått som är viktigare än andra vad gäller tillgängligheten?  

 

Det är uppenbart att det finns vissa brister vad gäller tillgänglighetsanpassning. Frågan är vad 

det finns för brister i tillgänglighetsarbetet och vad som kan göras för att förbättra det. 

 

1:2 Problemområde 

Frågorna som jag tänkt besvara är: 

• Går det att lista upp några generella slutsatser om hur en entré kan tillgänglighetsan-

passas utifrån byggnadens förutsättningar samtidigt som kulturarvet bevaras? 

• Finns det några återkommande brister på tillgängligheten vid entréer till kulturhisto-

riska byggnader? 

• Vad kan göras för att förbättra tillgänglighetsarbetet? 

 

1:3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det utifrån granskning av några valda exempel går att dra några 

generella slutsatser för hur tillgänglighetskraven kan uppfyllas bättre, vid entréer på kulturhi-

storiska byggnader.  

 

1:4 Mål 

Målet är att undersöka svårigheterna med att ta fram en enkel lathund, som kan hjälpa projek-

törer att i framtiden snabbare hitta lämpliga lösningar och veta vilka krav som ställs vad gäller 

tillgänglighet vid entréer till kulturhistoriska byggnader. Även att visa på några vanliga brister 

som finns vid befintliga entréer till kulturella byggnader.  
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1:5 Omfattning 

Arbetet behandlar främst byggnader med ett särskilt kulturhistoriskt värde och som därmed 

inte får förvanskas. Lagar och regler som styr utformningen studeras. Fokus ligger på utsidan 

av entréer och dess närliggande miljö. Den långa vägen till entrén och insidan av entrén be-

handlas alltså inte. Arbetet inkluderar utformningen av hissar (om de inte ligger inuti byggna-

den), ramper, trappor, dörrar, ytor, belysning och tillhörande detaljer. Fokus ligger på att få 

det estetiska och funktionella att samverka vid byggnaders huvudentré. De funktionshinder 

som studeras är främst rörelsehindrade och synskadade, dvs. de som är mest beroende av att 

tillgängligheten är tillfredställande vid passeringen in genom entrén.  

 

1:6 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är främst projektörer, men även förvaltare och fastighetsägare 

för kulturhistoriska byggnader. Studenter inom aktuella utbildningar kan också ta lärdom av 

denna rapport. 
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2. Metod och genomförande  

2:1 Litteraturstudie 

Arbetet började med en omfattande litteraturstudie för att bli bekant med ämnet. Kunskap och 

fakta samlades in som underlag för rapporten. All litteraturstudie gjordes med hjälp av inter-

net, rapporter samt böcker från biblioteket på Högskolan i Gävle. 

 

Fokus låg först på att undersöka vilka begränsningar som finns i utformningen vad gäller kul-

turhistoriskt värdefulla byggnader. Hur tillgänglighet och bevarande kan samverka samt vad 

som anses vara förvanskning undersöktes. En del av arbetet gick ut på att undersöka olika 

exempel från tidigare genomförda tillgänglighetsprojekt, vad gäller lämpliga och mindre 

lämpliga lösningar för entréer. Härigenom skapades inspiration och kunskap över hur bra lös-

ningar kan framställas, där varsamhet och tillgänglighet förenas. För att kunna undersöka om 

det går att dra några generella slutsatser, studerades eventuella samband mellan olika byggna-

der och dess framtagna tillgänglighetslösningar. Senare gjordes även analyser för att ta reda 

på i vilka förhållanden ramp passar bäst och när hiss passar bäst.  

 

Vidare studerades olika funktionshinder och grundläggande lagar och krav, för att veta vad 

som gäller vid utformning. Detta gjordes som grund inför den kommande inventeringen. 

BBR:s minimikrav fick vara vägledande genom arbetet. Bilder användes för att illustrera vilka 

måttkrav som ställs på tillgänglighet vid byggnaders entréer.  

 

Vilka hinder som anses vara enkelt avhjälpta vid entréer studerades också. Detta gjordes ut-

ifrån plan- och bygglagens ställda krav. Slutligen undersöktas vilka olika brister som finns vid 

tillgänglighetsarbetet och hur regelverket är uppbyggt.  

 

2:2 Inventering 

En inventering genomfördes för att undersöka vilka brister som finns i befintlig bebyggelse. 

Detta var en relativt stor del av arbetet. Fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är 

öppna för allmänheten, valdes ut i Gävle. Länsmuseet, Teatern, Slottet och Rådhuset. Dessa 

valdes på grund av att de är mer eller mindre offentliga för allmänheten samt att de har olika 
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lösningar på tillgängligheten. Inventeringen av de fyra byggnadernas entréer utfördes med 

hjälp av en checklista3, innehållande aktuella krav på tillgänglighet. Flera besök gjordes vid 

de aktuella byggnaderna. Anteckningar av iakttagelser gjordes. Fotografier togs även i doku-

menterande syfte. En sammanställning över vilka brister som fanns på tillgängligheten utarbe-

tades utifrån checklistan. Vidare gavs förslag på olika förbättringar som kan genomföras och 

möjliga lösningar diskuterades. Länsmuseet valdes ut som huvudobjekt för inventeringen ef-

tersom denna byggnad är i behov av en förbättrad tillgänglighetslösning. Här studerades även 

ett tidigare förslag på en tillgängligare huvudentré, som ännu inte fullbordats.  

 

2:3 Intervjuer och kontakter 

Intervjuer utfördes med två kunniga personer inom tillgänglighetsområdet, Sören Norman och 

Lil Benton. De har olika funktionsnedsättningar, vilket gav ett perspektiv på tillgänglighet 

utifrån helt olika synvinklar. Frågor om hur de upplever tillgängligheten på olika platser, samt 

hur de tycker tillgänglighetsarbetet borde förbättras ställdes. Det viktigaste från intervjuerna 

sammanställdes sedan i rapporten. 

 

Medborgarkontoret, Länsstyrelsen samt Statens fastighetsverk kontaktades via telefon och E-

post för att införskaffa information om de olika inventeringsobjekten. Ett möte med arkitekten 

Peter J Kautzky hölls slutligen för att ta del av ett konkret förslag på förbättrad tillgänglighet 

vid Länsmuseets huvudentré. En sammanfattning av hans förslag gjordes och en skiss publi-

cerades i rapporten. 

 

2:4 AutoCAD 

En lathund i form av ett exempel på utformningen av en tillgänglig entré ritades till sist upp 

med hjälp av AutoCAD Architecture 2009. Modellen byggdes upp utifrån en sammanställ-

ning av vilka grundläggande tillgänglighetskrav som ställs på en entré. Den är tänkt att kunna 

användas som en lathund för att projektörer lättare ska kunna se helheten över tillgänglighe-

ten. 

                                                 
3 Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning (2007) Handisams inventeringsmall för lokaler 
<http://handisam.se/Tpl/NormalPage____1388.aspx>  
 



 
 

6 

3. Teori 
 
I kapitlet behandlas först hur begreppen varsamhet och bevarande förhåller sig till tillgänglig-

het, samt svårigheten att förena dessa. Vad som anses vara förvanskning och inte undersöks. 

Sedan tas en exempelsamling över bra lösningar fram. I nästkommande avsnitt studeras vilka 

olika funktionshindrade personer som är mest utsatta vid användandet av en entré och vad 

som är viktigt att tänka på för att skapa tillgänglighet för dessa grupper. Efter det kontrolleras 

vilka olika krav som ställs på utformningen av en entré. Vidare undersöks vilka hinder som 

anses vara enkla att undanröja och även hur ansvarsfördelningen är vad gäller åtgärdsförfa-

randet. Slutligen undersöks vad som anses vara en brist vid tillgänglighetsanpassningen.  

 

3:1 Bevarande och tillgänglighet 

Målet är att alla människor ska kunna använda samma entré. Funktionshindrade eller personer 

med barnvagnar ska alltså helst inte behöva hänvisas till en sidoentré. Varje byggnad är unik 

och kräver speciella lösningar som stämmer med en helhetssyn för varsamheten. För att kunna 

förena tillgänglighet och varsamhet krävs goda kunskaper. Frågan är hur stora ingrepp som 

kan accepteras för att öka tillgängligheten i landets mest värdefulla kulturhistoriska miljöer? 

 

3:1.1 Vad är en kulturhistorisk byggnad 

En kulturhistorisk byggnad, som också kan kallas K-märkt, har ett kulturhistoriskt värde och 

är skyddad enligt lag. Gemensamt för dessa byggnader är att de berättar en historia om tidiga-

re förhållanden och om hur samhället växt fram. De kan också ha haft särskild betydelse i 

historien. Lagen kan variera från fall till fall, men oftast innebär begreppet att en byggnad inte 

får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Det går dock 

inte att bevara allt utan värderingar görs och det viktigaste väljs ut.4 

 

                                                 
4 Riksantikvarieämbetet (2007) K-märkt får egen dag 
<http://www.newsdesk.se/pressroom/riksantikvarieambetet/pressrelease/view/135202> ,  
Boverket (2006) Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. 4. uppl. Karlskrona, Sverige 
<http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BA
R.pdf>  kap. 3.4 och Sveriges riksdag, Svensk författningssamling (SFS), Lag (1988:950) om kulturminnen 
m.m.(2007) <http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:950> 
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Det som krävs för att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull är att dess bevarande 

utgör ett allmänt intresse. Detta gäller inte bara monumentala och historiska byggnader, utan 

också byggnader som t.ex. representerar olika tidsepoker eller ger en uppfattning om tidigare 

sociala villkor. En värdefull byggnad får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Vi-

dare ska länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt en byggnad ska vårdas 

och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 4   

 

3:1.2 Bevarandekrav 

Varsamhetskravet 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 

och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga vär-

den tas till vara”5. 

Förvanskningsförbudet 

”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte för-

vanskas”6. 

Med förvanskning menas att byggnaden förlorat en väsentlig egenskap eller dess karaktär. I 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som inte får förvanskas, kan tillgänglighetskraven i 

BBR inte alltid tillgodoses fullt ut. Det är dock viktigt att komma ihåg att förvanskningsför-

budet inte medför att förändringar inte får göras. Om förändringarna sker med respekt för 

byggnaden kan ofta tillfredställande lösningar åstadkommas. Även om det inte är möjligt att 

uppfylla alla BBR:s krav fullt ut, får detta inte medföra att man helt bortser från kraven på 

tillgänglighet och användbarhet. Det är bättre att göra lite än ingenting alls.7 

 

Varsamhetskravet påverkar till stor del sättet att genomföra åtgärderna. Kravet gäller för alla 

byggnader och inte bara kulturhistoriskt värdefulla. Det är dock viktigt att varsamhetskravet 

och förvanskningsförbudet inte tas i försvar för att tillgänglighetskraven inte uppfyllts. Där-

emot måste alltid byggnadens förutsättningar vara utgångspunkten samt att se till att bevara 

                                                 
 
5 Plan- och bygglagen (1987:10) <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM>  3 kap. 10 § 
6 Plan- och bygglagen (1987:10) 3 kap. 12 § 
7Boverket (2006) kap.2.3 och 3.4,  
Svensson, Elisabet (2008). Bygg ikapp handikapp. Stockholm: Svensk byggtjänst, s. 16 och Boverket (2005) 
Enklare utan hinder. 1. uppl. Karlskrona, Sverige, s. 37, 39 
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den. Något annat som är viktigt att komma ihåg är att skälen till bevarandet av byggnader och 

miljöer trots allt är till för oss människor.7 

 

3:1.3 Gränsen till förvanskning 

En byggnad är inte förvanskad om exteriören, dvs. byggnadens yttre, ser lika ut efter en om-

byggnad som den gjorde före eller då den var ny. En annan syn på vad som inte är förvansk-

ning är om ändringar som berör det yttre efter ombyggnad inte kan urskiljas som nytt, utan 

skulle kunna ha funnits där sedan byggnaden var ny. En tredje tolkning är att nya tillägg är 

klart urskiljbara som nutida. Då har förvanskning av den ursprungliga byggnaden undvikits. 

Något som också kan vara avgörande för om förvanskning skett är om det går att återskapa 

den ursprungliga byggnaden efter ombyggnad. Det är dock oftast byggnadsnämnden som från 

fall till fall avgör vad som är förvanskning.8  

 

3:1.4 Ansvarsfördelning 

När en större ändring ska göras av en byggnad är det viktigt att genomföra en förundersök-

ning där byggnadens värden, kvaliteter och brister tydliggörs. Det är byggherren som har an-

svaret för att byggnaden uppfyller alla krav som ställs av regelverket. Vidare är det byggnads-

nämnden som har tillsynen över all bebyggelse och ska övervaka att kraven uppfylls. Genom 

byggsamråd kartläggs hur varsamhetskraven ska tillgodoses.9 

 

Vid ändring av en byggnad kan det krävas bygglov. Då är det kommunens ansvar att kontrol-

lera att byggnader som är särskilt värdefulla inte förvanskas. Vidare kan kommunen ingripa 

mot en fastighetsägare som inte lever upp till det kravet. Generellt sett är det länsstyrelsen 

som har tillsyn över kulturminnesvården i länet och riksantikvarieämbetet i hela landet. Änd-

ring av kulturhistoriskt skyddade byggnader kan inte ske utan länsstyrelsens tillstånd. Till-

stånden innehåller regelmässigt ett villkor om att arbetet ska ske under antikvarisk kontroll. 

Kontrollanten skriver ofta slutbevis om att arbetet utförts på ett ur antikvarisk synpunkt bra 

                                                 
 
8 Nordling, Lars & Reppen, Laila (red.) (2000). Byggvägledning. 15, Ombyggnad: varsamhet vid ändring: en 
handbok i anslutning till Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad. Solna: Svensk byggtjänst, Sverige, s. 
74-76 
9 Boverket (2006) kap. 2.4, 2.5 
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tillvägagångssätt. Länsstyrelsen har rätt att avbryta pågående åtgärder om skyddsbestämmel-

serna inte efterlevs.10 

 
 
3:1.5 Hur bevarande och tillgänglighet kan förenas 

Med tillgänglighet menas att fysiska miljöer och information är utformade så att personer med 

funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor.11 När en byggnad ska förändras för att för-

bättra tillgängligheten är det av stor betydelse att göra detta på ett varsamt sätt. Genom myck-

et känsla och stor skicklighet kan ändringar utföras för ökad tillgänglighet i den befintliga 

miljön så att nytt och gammalt smälter ihop. Varje fall är dock olika och måste bedömas ut-

ifrån omständigheterna.12  

 

Resultatet är till stor del beroende av aktörernas ambitioner och kunskap. Grundläggande är 

även förståelsen för föreskrifter och normer, vad gäller bakgrund och syfte, för att kunna till-

lämpa dem på ett tillfredställande sätt. En arkitekt bör ha kunskap om tillgänglighet, rättighe-

ter, varsamhet och kulturvärden för att kunna göra ett professionellt arbete. Det finns många 

exempel som visar på att det går att kombinera varsamhet med tillgänglighet i äldre byggna-

der. Problemet är oftast inte bristen på råd och anvisningar, utan brister i genomförandet av 

känd information.13 

 

Varsamheten måste byggas på en helhetssyn på det man utgår ifrån, dvs. byggnaden, använ-

darna och omgivningen, och på det man vill uppnå, nya funktioner i form av användbarhet 

och tillgänglighet. Resultaten blir ofta tillfredställande genom att tidigt rådgöra med ägare och 

experter, utgå från byggnadens omständigheter samt söka lösningar som stämmer med bygg-

nadens gestaltning och utformning.14 

                                                 
10 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar 
<http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/lagar_och_ansvar/lagar_och_ansvar.html> och Siré E (2001) s. 108 
11 Berner, A. et al. (2006) s. 178  
12 Boverket, Tillgänglighet <http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-
svar/Tillganglighet/Tillganglighet/> 
13 Siré, Elena. (2001). Varsam tillgänglighet: vid ändring av byggnader och byggd miljö = Considerate accessi-
bility : in the renewal of building environments. Stockholm: Svensk byggtjänst, s. 84 
14 Boverket (2005) s. 38-39. 
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3:1.6 Exempel på när varsamhet och tillgänglighet förenats 

För att få mer kunskap om hur tillgängligheten kan lösas i olika fall har befintliga exempel 

studerats. Det är dock svårt att hitta exempelsamlingar som visar bra lösningar där tillgänglig-

het, varsamhet och användbarhet förenats. Bristen på goda exempel borde uppmärksammas. 

En av orsakerna till bristfällig tillgänglighet är just att det finns för lite spriding av de bra ex-

emplen, där projektörer faktiskt kommit fram till lösningar som förenar varsamhet och till-

gänglighet. För att öka marknaden och göra produkterna bättre skulle det kunna anordnas täv-

lingar med strävan att skapa god design och utveckla tekniken. Även om det finns tillgänglig-

hetslösningar idag är det inte alltid säkert att de fungerar. Regler finns att följa men det saknas 

vägledning när det gäller att få utformningen att passa ihop med kulturella kvalitéer.15  

 

En stor undersökning har nyligen gjorts inom detta område i projektet ”Värdig entré”. Där 

fanns ambitionen att öppna upp kulturarvet och göra huvudentrén tillgänglig för alla. Det är 

ett samarbetsprojekt som gjorts av Statens fastighetsverk, Stockholms stad och European In-

stitute for Design and Disability (EIDD). Målet med projektet var att förena dagens krav på 

tillgänglighet och samtidigt bevara kulturarvet. Detta resulterade i flera kreativa lösningar på 

tillgängligare entréer. Nästa steg är nu att försöka massproducera dessa lösningar på tillgäng-

ligheten så de kan användas vid liknande fall i framtiden. 16 

 

Några befintliga exempel på tillgänglighetslösningar har studerats för få mer lärdom samt att 

kunna undersöka om det finns något gemensamt mellan dessa byggnader. Vidare diskussioner 

utifrån exemplen görs under kapitel 7:3.2.

                                                 
15 Siré E (2001) s. 150-152 
16 Johansson, Per-Anders (red.) (2008) 
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3:1.6.1 Exempel från projektet ”Värdig entré” 

 
Liljevalchs konsthall 

  
Bild 1: Tidigare fanns det endast en trappa upp till dörren. Nu har den befintliga trappan kompletteras med en 
ramp och så småningom ska även en hiss installeras. Detta skapar en entré som alla kan använda, oavsett funk-
tionsförmåga.17  

 

Södra Bancohuset i Stockholm 

 
Bild 2: Här visas skisser på ett koncept som bygger på en vidgad ramp. Torgytan närmast entré görs om till ett 
lutande plan upp till den ursprungliga golvnivån i entréhallen. Förslaget bygger på att porten sänks och nivå-
skillnaden blir därmed lägre.15  
 

Stockholms stadshus 

 
Bild 3: I dag finns en tillfällig ramp på sidan om den befintliga trappen. Men här är ett förslag på en lösning 
där en ramp är inskuren på skrå i den befintliga trappan. Rampen har ett vilplan i mitten som även fungerar som 
trappsteg. 15

 

                                                 
17 Statens fastighetsverk <www.sfv.se> 
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3:1.6.2 Övriga exempel: 

 
Skeppsholmskyrkan 

 
Bild 4: Här syns en lösning då en tillgänglig ramp byggts till och trappor finns från sidorna. Till högen kan hela 
byggnaden beskådas och entrén är ganska liten i förhållande till hela byggnaden. 
 

Västerås slott 

 
Bild 5: Bilden visar en varsam tillgänglighetsanpassad entré med ett lyftbord på höger sida, som smälter in på 
ett bra sätt.

 

3:2 Funktionsnedsättningar  

Mer än en miljon svenskar har en funktionsnedsättning av något slag18. Nästan alla drabbas av 

det någon gång i livet. Det kan vara en tillfällig skada då kryckor måste användas eller att 

man blir gammal och får sämre balans och då kräver käpp eller rollator. Även synen försäm-

ras ofta med tiden.  

 

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller vara medfödd. Tillståndet kan både 

vara bestående eller tillfällig.19 

                                                 
18 Berner, A. et al. (2006), DVD-ROM 
19 Svensson E. (2008) s. 10 (www.socialstyrelsen.se) 
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Funktionshinder: den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i rela-

tion till omgivningen t.ex. svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. Det handlar fram-

för allt om bristande tillgänglighet i omgivningen. 19 

 

Det är viktigt att inte knyta ihop ett funktionshinder med personen, utan med miljön som ska-

par hindret. Enligt Socialstyrelsen bör begreppet handikapp undvikas.  

 

3:2.1 Nedsatt rörelseförmåga 

Det finns runt 600 000 personer i Sverige (16 år och äldre) som är rörelsehindrade. Av dessa 

beräknades 130 000 använda rullstol och cirka 250 000 använda sig av rollator.20 För männi-

skor med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst att det ska vara möjligt att för-

flytta sig självständigt och säkert i den byggda miljön. Det krävs generellt stora utrymmen så 

att en rullstol kan manövreras (se bild 6). Höjdplaceringen av manöverdon får inte vara för 

högt. Personer med gångsvårigheter kan även ha lätt att snubbla. Därför krävs att underlaget 

är lämpligt utformat och att inga branta lutningar, trappor eller höga trösklar hindrar. Personer 

med nedsatt rörelseförmåga har ofta problem att gå långa sträckor. Om en trappa kompletteras 

med hiss alternativt ramp, ska detta inte medföra långa omvägar. 21  

 
Bild 6: Enligt BBR är en eldriven rullstol för begränsande utomhusanvändning (utomhusrullstol) dimensione-
rande vid entréer. Bilden visar hur stor plats en rullstol normalt kräver. 
 

                                                 
 
20 Hjälpmedelsinstitutet (2006) Hjälpmedelsverksamheten < 
http://www.hi.se/Global/Dokument/utredningar/Hjalpmedelsverks_sept06.pdf> kap.2.1 
21 Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning (2007) Riv hindren: riktlinjer för tillgänglighet: 
enligt förordning 2001:524 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. [Ny utg.] 
Stockholm, Sverige s 20 f. och Svensson E (2008) s. 25 f. 
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3:2.2 Nedsatt syn 

Det finns cirka 125 000 personer i Sverige som har en synnedsättning och som är 16 år eller 

äldre. Till dessa räknas personer som inte kan läsa en tidning med glasögon.22 Personer med 

nedsatt syn ska kunna orientera och förflytta sig utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker. 

Det finns personer som endast har en svag synnedsättning och personer som är helt blinda. De 

gemensamma är att orienteringsförmågan är försämrad. För att förenkla orienteringen kan då 

konstrast23- och varningsmarkeringar skapas genom användning av material med avvikande 

struktur och ljushet. För en säker förflyttning ska heller inga hinder finnas i gångvägen. Per-

soner som är helt blinda använder sig till stor del av känsel och hörsel för orienteringen. Ofta 

används teknikkäpp24 och det är då till fördel om det finns ledstråk25 att följa.26 

 

3:2.3 Allergier 

Entréer är oftast inte de mest problematiska platserna för allergiker. Men det är viktigt att tän-

ka på att särskilt anvisad plats för rökare inte får ligga precis vid entrén, eftersom tobaksrök 

kan ge upphov till besvär. Allergiframkallande växter, dvs. de som t.ex. sprider pollen eller 

luktar väldigt starkt, bör inte heller vara placerade nära entrén eller längs gångvägen till en-

trén. Material som bör undvikas i byggnadsdetaljer är t.ex. nickel som kan förekomma vid 

räcken, eftersom det kan drabba nickelallergiker.27 

 

3:3 Tillgänglighetskrav på utformning 

 
Det finns två olika regelverk som kan följas; BBR eller ALM 1. När det gäller entréer kan det 

vara svårt att veta vilka regler som gäller. Enligt Boverket gäller BBR på tomter och ALM 1 

på allmänna platser och på andra områden än byggnader. Vidare kan detaljplanen behöva stu-

deras för att veta vilken mark som är en allmän plats. I denna rapport har BBR valts att som 

utgångspunkt. 

 
Målet för den svenska handikappolitiken är att uppnå full delaktighet i samhället. Miljön ska 

kunna användas på lika villkor. Detta innebär att huvudentrén till publika lokaler ska vara 

                                                 
22 Hjälpmedelsinstitutet (2006) kap.2.3 
23 Kontrast = skillnaden i ljushet mellan ytor i synfältet. 
24 Teknikkäpp = en lång vit käpp 
25 Ledstråk = kontinuerlig gångyta som kan följas, kan vara en väg, kantsten etc. (Svensson E. (2008) s. 30) 
26 Svensson E. (2008) s. 27-30 
27 Ibid., s. 19 
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tillgänglig och användbar för alla, oavsett funktionsnedsättning. Strävan om lika villkor upp-

nås alltså inte om rullstolsburna tvingas använda en särskild entré eller måste be om hjälp för 

att öppna en dörr. Är det dock inte möjligt att göra huvudentrén tillgänglig för alla bör en al-

ternativ tillgänglig entré försöka åstadkommas, nära och väl synlig från huvudentrén. Denna 

ska dessutom vara välkomnande och mynna ut i samma entréhall som huvudentrén.28  

 

De flesta äldre byggnader har en nivåskillnad i form av en trapp som måste kompletteras med 

ramp eller hiss för att göra byggnaden tillgänglig för alla. Flera ramper i följd bör tillsammans 

inte ta upp större höjdskillnad än 1 m29. Vid större höjdskillnad är oftast hiss att föredra, an-

nars blir rampen oftast för lång, både att använda och bygga. 

3:3.1 Ramp  

 
Bild 7: Här visas utformningen av en tillgänglig ramp. Lutningen 1:12 kan dock accepteras. 
 
En ramp ska vara säkert att använda och lätt att upptäcka. Ibland kan det vara lämpligt att ha 

kontrastmarkeringar före och efter rampen. I andra fall kan en ledstång i avvikande färg vara 

tillräckligt. Enskild ramp tar upp en nivåskillnad på högst 0,5 m, helst högst ca 5 m mellan 

vilplan. En ramp får inte ha för skarp lutning. Lutningen 1:12 accepteras, men lutningen 1:20 

är att föredra. Den brantare lutningen gör att rampen max kan vara 6 meter mellan vilplan och 

den flackare max 10 meter lång för att klara kraven. Sedan måste ett 2 meter långt vilplan 

följa (se bild 8). 30 

                                                 
28 Ibid., s. 81 
29 Boverket (2008) Regelsamling för byggande, BBR 2008. 1. uppl. Karlskrona, Sverige kap 3:1422 
30 Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning (2007) s. 86 
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Bild 8: Figuren visar hur lång en ramp kan vara innan det krävs ett vilplan på 2 meter. Men helst ska det bara 
vara 5 meter mellan vilplanen. 
 

Ytan på rampen ska vara fast, jämn och halkfri och den får inte svänga och luta samtidigt. 

Rampens bredd måste vara 1,3 meter så det finns lite vingelmarginal, plats för ledsagare samt 

att det finns en chans att kunna svänga in genom dörren med en rullstol. Avåkningsskydd, 

som kan bestå av en kant eller ett räcke som hindrar hjulet på rullstolen att åka av rampen, 

måste finnas. Det ska finnas ledstång på båda sidor om rampen. Rampen får inte går ända 

fram till dörren. En plan yta krävs för att personer med rullstol eller rollator ska kunna öppna 

dörren. Ramp bör ha en kompletterande trappa, eftersom en del personer föredrar trappa fram-

för ramp. Det är viktigt att rampen hålls ren, speciellt vintertid då halkrisken är stor. Därför 

kan det vara en fördel om rampen ligger under tak. 31 

 

3:3.2 Trappa 

Det ska finnas ledstänger på båda sidor av trappan. Är trappan bredare än 2,5 meter bör det 

även finnas en ledstång i mitten. Trappan bör vara kontinuerlig vad gäller mått på trappsteg, 

för att minska olycksrisken. Kontrastmarkeringar bör även finnas för att underlätta tillgäng-

ligheten för synskadade. En trappas nedersta och översta trappsteg bör ha en ljushetskontrast 

(se bild 9). (Mer om kontrastmarkeringar kommer under kapitel 3:4.8) I andra länder är det 

vanligt att taktil markering används i marken före trappan. Detta brukar dock inte rekommen-

deras i Sverige pga. snubbelrisken. Belysningen är en annan viktig faktor för att minska fall-

risken, särskilt i början och slutet av trappan. 32 

 

3:3.3 Ledstång 

Om en ledstång är rätt placerad och utformad ger den stöd åt rörelsehindrade och ledning åt 

synskadade personer. Ledstänger bör finnas på båda sidor om trappor och ramper, med tanke 

på personer som bara har en fungerande hand. Viktigt att tänka på är också att personer som 

                                                 
31 Svensson E (2008) s. 94 och BBR kap.8:2322 
32 Boverket (2008)  kap.8:232 och Svensson E (2008) s. 100 
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använder gånghjälpmedel som rollator eller käpp endast har en hand tillgänglig. Ledstängerna 

ska i sin tur vara kontrastmarkerade mot omgivande ytor och löpa kontinuerligt, även över 

vilplan. De ska dessutom löpa 30 centimeter förbi rampen eller trappans början och slut, efter-

som en del personer behöver stå på plant golv innan de släpper taget (se bild 9). Här är det 

dock viktigt att ledstången utformas så det inte medför något hinder för förbipasserande. Det 

ska heller inte finnas några avbrytande hinder längs ledstången och den ska vara greppvänlig. 

Ledstången ska sitta på en höjd av 90 centimeter, men det är till fördel för rullstolsburna och 

kortväxta om det finns på en höjd av 70 cm också.33   

 

 
Bild 9: Bilden visar hur ledstängerna ska vara utformade vid en trappa. 
 

3:3.4 Hiss eller annan lyftanordning 

Måttet på en hiss bör vara minst 1.1x1.4 enligt BBR, men större mått rekommenderas för att 

göra tillgängligheten bättre och skapa mer plats för medhjälpare. Minimimåttet kan göra det 

svårt för personer med rollator att vända hissen och det kan bli trångt att komma in med en 

eldriven rullstol för utomhusbruk. Hissen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den. Dörren ska vara en automatiskt öpp-

nad skjutdörr samt vara kontrastmarkerad. Manöverpanel ska sitta inom räckhåll för rullstols-

burna. På samma vägg bör även ledstång finnas. Det är viktigt att veta vilket våningsplan his-

sen befinner sig på, därför ska det finnas både hör- och synbar signal. Knapparna i och även 

utanför hissen ska vara taktilt markerade, dvs. på ett (fysiskt) kännbart sätt. Viktigt är att 

                                                 
33 Boverket (2005) s. 111 



 
 

18 

byggherren påpekar till hissleverantören att hissen ska vara tillgänglig för personer med ned-

satt rörelse- eller orienteringsförmåga.34  

 
Bild 10: Bilden visar förslag på hur en hiss kan vara utformad. 
 

Vid placering av hissen är det viktigt att tänka på att öppningen inte får vara mitt emot nedåt-

gående trappa, vilket skulle öka fallrisken väsentligt. Rullstolshissar kan utsättas för stora 

påfrestningar vid placering utomhus och bör därför helst byggas in. En rullstolshiss eller platt-

formshiss är av enklare konstruktion än en vanlig hiss. Den är lättare att installera men är svå-

rare att använda för personer med nedsatt funktion i händerna eftersom reglaget måste hållas 

intryckt under hela färden. Hissen bör alltså även kunna manövreras av medhjälparen som står 

bredvid. Denna lösning bör därför undvikas.35 

 

3:3.5 Dörr 

Dörren bör vara tillräckligt bred och inte ha någon hög tröskel som hindrar personer med rull-

stolar eller rollatorer att ta sig in i byggnaden. Om dörren är tung bör automatisk dörröppnare 

finnas. Dörröppnare etc. ska placeras på lämpligt avstånd från dörr och hörn (se bild 11). Det 

är då viktigt att markera utrymmet där dörren slås upp eller förse dörren med säkerhetssensor 

                                                 
34 Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning (2007) s. 87 
35 Svensson E (2008) s. 117 
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så att personer inte kan få dörren på sig. Befintlig roterdörr ska kompletteras med dörr som 

kan användas för personer med nedsatt funktionsförmåga.36 

 

Om dörren nås från sidan är bredden på dörren beroende av t.ex. rampens bredd, för att kunna 

svänga på ett smidigt sätt. Det blir lättare att hitta entrén om dörren märks med kontrastfärg 

och framhävs med belysning. Om dörren är utformad i glas bör det finnas kontrastmarkering-

ar i ögonhöjd för såväl stående som sittande personer, samt längst ner mot golvet. Detta för att 

underlätta för synsvaga. Dörrhandtaget bör vidare ha annan kontrast än dörren, för att göra det 

lättare att hitta. Det är även viktigt att handtaget inte sitter för högt samt att det går att öppna 

med en hand. En fördel för orienteringsförmågan är om det finns ledstråk fram till dörren och 

det måste i så fall gå till manöverdonet för dörröppnaren.37 

 
Det är svårt för en synskadad person att hitta 

entrédörren i en slät fasad där dörren är i nivå 

med väggen och dessutom om den är i liknande 

material. En bra lösning är då om entrédörren är 

i en fördjupning. Synskadade kan då med hjälp 

av hörseln eller genom att känna sig fram, lätta-

re hitta entrén. Det är även viktigt att tänka på 

att en öppenställd dörr i en slät fasad ger upp-

hov till kollisionsrisk för synskadade personer.38  

 
Bild 11: Dörröppnaren får inte sitta för nära  
dörren och heller inte för högt. 

3:3.6 Ytor 

Utanför entrén behövs en hårdgjord, plan yta. Den får inte luta mer än 1:50. Markbeläggning-

en ska vara sådan att risken att snubbla eller halka minimeras. Några lämpliga material kan 

vara asfalt eller borstad betong. Trä är exempel på ett material som lätt blir halt när det blir 

vått39. Ytan framför dörren ska vara tillräckligt stor att det är möjligt att kunna öppna dörren 

för en person med rullstol, utan att få dörrbladet på sig. Dessutom ska det vara möjligt att vän-

                                                 
36 Boverket (2008) kap. 3:143 
37 Svensson E (2008) s. 102 
38 Finlands byggbestämmelsesamling del F1, Entréer, gårdsarrangemang 
<www.hel.fi/static/hkr/helsinkikaikille/kirjasto/esteettomia_ratkaisuja/Entreer_gordsarrangemang.doc> 
39 Svensson E (2008) s. 97 
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da framför dörren så den rullstolsburne inte tvingas backa ner om dörren är låst40. Utrymmen 

framför trappor ska även vara tillräckligt stor för att minska fallrisken. En cirkel med diame-

tern 1,5 m plus ca 40-50 cm till nedåtgående trappa (se bild 12).41 

 

 
Bild 12: Bilden visar ytan som krävs framför en dörr. 

 

3:3.7 Manöverdon 

Porttelefon, dörröppnare etc. ska placeras och utformas så den fungerar både för stående per-

soner och för personer som använder rullstol. Manöverdonen ska kunna avläsas taktilt, genom  

en liten märkbar punkt på siffran fem, och 

vara kontrastmarkerade för att underlätta för 

personer med nedsatt syn. För att komma till 

med en rullstol bör manöverdon vara 

placerade 80-100 cm över golv och minst 70 

cm, helst 100cm, från hörn eller annat hinder 

(se bild 13). Det är en fördel om knappanelen 

kan vinklas upp för att underlätta 

användningen för stående personer. 42  

                  Bild 13: Här visas lämplig placering av manöverdon. 

 

3:3.8 Kontrast- och varningsmarkeringar 

Enligt Boverket bör kontrastmarkeringar ha en ljushetskontrast på minst 0,4 NCS (National 

Color System) mot omgivande ytor. Detta ökar möjligheten för synskadade att hitta marke-

                                                 
40 Ibid., s. 81 
41 Boverket (2008) kap.8, 3:122 
42 Svensson E (2008) s. 85 
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ringen. Markeringen kan bestå av en massa, färg eller sten som avviker i ljushet i förhållande 

till resterande omgivning. Det är lättare för synskadade att se förändringar i ljushet än att se 

skillnad mellan olika färger med samma ljushet. Markeringarna bör göras konsekvent över ett 

helt område. Skillnaden i ljushet får heller inte vara för stor, vilket kan medföra bländnings-

risk.43  

 

En trappa ska som sagt alltid markeras på första och sista plansteget i varje trapplopp. Kon-

trastmarkering i form av linjer är generellt sett bättre än cirklar (se bild 14) och ljus kontrast är 

bättre än mörk. Om markeringen ändå måste vara mörk är dock cirklar bättre än linjer, då det 

annars kan uppfattas som att trappsteget slutar före linjen. Ju bredare markeringen är, desto 

bättre fungerar den. Viktigt att tänka på är att en målad markering ofta nöts bort snabbt. 44 Det 

är bra om kontrastmarkeringar i trapp kan kombineras med halkskydd45. 

       

Finns det ledstråk fram till entrén underlättar även det för synskadade att hitta rätt. Som orien-

teringshjälp kan markbeläggning som avviker i ljushet mot omgivningen användas. Det finns 

risk att mörka kontraster i markbeläggning kan upplevas som nivåskillnad eller hål. Ledstråk 

bör kontrastera mot omgivningen både taktilt och visuellt46. Några naturliga ledytor som kan 

underlätta orienteringen är gräskanter, staket och fasader. Konstgjorda ledytor kan bestå av 

material med avvikande struktur och ljushet. Exempel på detta är om tydligt kännbara plattor 

fälls in i en slät markbeläggning. Varierande struktur och hårdhet hos markbeläggningar kan 

kännas med fötterna eller höras i form av ett avvikande ljud och på så sätt hjälpa synskada-

de.47  

 

Förutsättningen för att taktila plattor ska fungera som ledstråk är alltså att omgivande belägg-

ning är slät. Om tvärtemot ledstråket är slätt kan även rörelsehindrade utnyttja det för ökad 

framkomlighet. Kupolplattor (med förhöjda cirklar, se bild 15) kan användas för att markera 

fara och släta plattor för att markera val. Det är viktigt att tänka på att taktila plattor inte känns 

så bra som den syns. En naturlig kant fungerar oftast bättre som ledstråk.48  

                                                 
43 Boverket (2008) kap.8:91 
44 Svensson E (2008) s. 62, 64, 83, 308 och  
Kjerstadius, Håkan och Widell, Jenny, SWECO VBB Landskapsarkitektur (2005) Kontrastmarkeringar i trap-
por, Utvärdering och rekommendationer, Stockholms stad, Stockholms gatu- och fastighetskontor 
<http://www.stockholm.se/PageFiles/91234/Kontrastmarkeringar%20i%20trappor%20kortversion_ny.pdf> 
45 Norman Sören 
46 Visuellt = på ett synbart sätt  
47 Boverket (2008) kap. 3:122, 3:1423 
48 Svensson E (2008) s. 62 
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Bild 14: Här visas exempel på   Bild 15: Taktila markplattor. 
kontrastmarkerad trapp och 
handledare. 
 
  

3:3.9 Belysning och skyltning 

Belysningen kan vara avgörande för om en person med nedsatt syn kan orientera sig eller inte. 

Det är viktigt att belysningen är jämt fördelad över området och att skillnaden mellan inne och 

ute inte blir för stor. Belysningen bör vara bländfri samt placerad så olämpliga skuggor und-

viks, t.ex. vid porttelefon och skyltar. Material som ger stora reflexer bör undvikas. 

 

Om inte huvudentrén är tillgänglig bör det finnas tydlig skyltning till den alternativa entrén, 

med den internationella rullstolssymbolen (se bild 24). Skyltar ska vara placerad i lagom höjd 

så att även rullstolsburna kan uppfatta dem. Det ska finnas tydlig skylt med eventuellt hus-

nummer eller myndighetens namn.49  

 

3:4 Enkelt avhjälpta hinder 

3:4.1 Regler och ansvar  

Enligt plan- och bygglagen (PBL,17 kap. 21 a §), som trädde i kraft år 2001, ska alla enkelt 

avhjälpta hinder undanröjas i den offentliga miljön. Regeringen räknar med att allt ska vara 

klart innan år 2010 är slut. Grunden bakom lagen är att alla, oavsett funktionshinder, ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Boverket har i sin tur tagit fram föreskrifter 

(BFS 2003:19 HIN) över hur man kan gå till väga för att lösa problemen.  

                                                 
49 Svensson E (2008) s 83 och Boverket (2003) Föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt av-
hjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19, HIN 1) 
<http://webtjanst.boverket.se/Boverket/RattsinfoWeb/vault/HIN/PDF/BFS2003-19HIN1.pdf>, 9§ 
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Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att enkelt avhjälpta hinder undanröjs och som 

även ansvarar för kostnaderna. Slutligen är det kommunen som kontrollerar om enkelt av-

hjälpta hinder undanröjts på aktuella platser och ansvarar i annat fall för att eventuella åtgär-

der vidtas. Arbetet går ut på att alla ska kunna ta sig fram på egen hand på de offentliga plat-

serna i samhället. Nedan följer en sammanställning över vad som är aktuellt att åtgärda vid 

entrén till publika lokaler50. 

 

• Mindre nivåskillnader 

• Tunga dörrar 

• Balansstöd (ledstänger) 

• Manöverdon 

• Kontrastmarkering  

• Varningsmarkering 

• Belysning 

• Skyltning   

 

3:4.2 Hur avgörs om ett hinder är enkelt avhjälpt 

Hänsyn måste tas till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen. Det får heller inte 

medföra för stora ekonomiska konsekvenser. Varje fall måste enskilt bedömas utifrån om-

ständigheterna. Ett exempel på där nyttan av åtgärden är stor är om många människor använ-

der byggnaden och på så vis drar nytta av åtgärden. Förutsättningarna på platsen kan t.ex. 

bero på om det finns tillräckligt med utrymme för att bygga en ramp eller inte. Om slutligen 

de ekonomiska konsekvenserna inte påverkar den övriga verksamheten på ett negativt sätt, 

kan hindret ses som enkelt avhjälpt. Kulturhistoriska byggnader med särskilt värde får dock 

inte förvanskas, vilket kan medföra att vissa åtgärder som kan tyckas vara enkla trots allt inte 

kan genomföras.51 

 

                                                 
50 Publik lokal = dit allmänheten har tillträde (Boverket (2005) s. 19) 
51 Boverket, Enkelt avhjälpta hinder, broschyr för fastighetsägare, Karlskrona, Sverige 
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3:5 Vad anses vara en brist  

3:5.1 Regelverket 

De olika nivåer på regler som finns är föreskrifter, allmänna råd och standarder. Föreskrifter 

är bindande regler och uppger ofta minimikrav som måste följas. Allmänna råd innehåller 

generella rekommendationer om hur en föreskrift kan tillämpas. Standarder är frivilliga och 

ofta en branschöverenskommelse. 52 

 
Lagstiftningen ställer kvar på tillgänglighet och användbarhet av den fysiska miljön för funk-

tionshindrade, men den anger inte vilken nivå av tillgänglighets om ska gälla. BBR ger ut 

minimikrav som måste följas och därutöver råd. Det är viktigt att komma ihåg att minimimåt-

ten inte alltid medför bra tillgänglighet. Dessa förutsätter att personer i rullstol har bra arm-

styrka och inte använder en stor eldriven rullstol. Måtten måste vara så bra att ingen grupp 

stängs ute. Bristen på tydliga regler och dålig kontroll medför ofta att utformningen inte blir 

tillräcklig.53 

 

3:5.2 Kraven följs inte 

Resultaten visar ofta att gällande tillgänglighetskrav inte är uppfyllda. Detta kan bero på att 

alla kommuner har sina olika program de följer. Om t.ex. Bygg ikapp handikapp hade följts 

under arbetets gång, hade många hinder aldrig tillkommit. Det är vanligt att rekommendatio-

nerna får ge vika för ekonomiska skäl, estetiska värden eller vid konkurrens om utrymme.54 

 

Det är viktigt att regelverket tolkas entydigt och att alla arbetar med samma grundförutsätt-

ning. Eftersom tillämpningen av regelverket kan variera mellan kommunerna, efterlevs inte 

alltid detta. Professionell uppföljning och kontroller sker sällan och påföljder vid avvikelse 

från regelverket tillämpas inte i praktiken, trots att lagen ger utrymme för detta. Respekten för 

regelverket måste alltså bli större. Det skulle den med säkerhet bli genom systematisk upp-

följning av att kraven på tillgänglighet uppfylls samt att påföljd tillämpas vid avvikelser.55 

 

                                                 
52 Boverket (2005) s. 18-19 
53 De Handikappades Riksförbund, DHR:s Lathund för måttkrav <http://www.dhr.se/tmp/2377Lathund.pdf> 
54 Siré E (2001) s. 114 
55 Siré E (2001) s. 144 



 
 

25 

3:5.3 Kontroller 

Kontrollen att en byggnad uppfyller alla tekniska egenskapskrav kan utföras på tre sätt: 

1) Byggherrens dokumenterade egenkontroll 

2) Fristående sakkunnig kontrollant (om egenkontrollen inte är tillräcklig) 

3) Byggnadsnämnden (kan ta över vid särskilda skäl)56 

 

Byggherren är i de flesta fall densamme som fastighetsägaren. Det är byggherren som ansva-

rar för att det som byggs uppfyller alla krav. Här innefattar även ansvaret för att ändringen 

utförs varsamt. Tills sin hjälp kan en kvalitetsansvarig utses av byggherren. 57 

 

En sakkunnig kontrollant ska kontrollera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Bover-

ket har tagit fram ett förslag över certifieringsregler för fristående sakkunniga kontrollanter av 

tillgänglighet. Vid certifiering av fristående sakkunnig ställs krav på teoretisk kunskap, prak-

tisk erfarenhet, lämplighet och kunskap om författningar. Dessutom krävs kunskap om funk-

tionsnedsättningar, hinder i den byggda miljön samt tillämpning av tillgänglighetskrav etc.  

Syftet med certifieringen är att kraven i lagstiftningen på tillgänglighet och användbarhet ska 

uppfyllas bättre. Största skälet till att kraven inte uppfylls är att byggherren inte alltid har ett 

egenintresse av att uppfylla tillgänglighetskraven. De anses inte lika viktiga som de andra 

egenskapskraven i BBR samt att det ses som en onödig belastning vad gäller kostnader. Be-

hovet av att utnyttja en fristående sakkunnigkontroll är alltså förhållandevis stort. Det vore bra 

om varje kommun kunde ha tillgång till åtminstone en fristående sakkunnig, för att bidra till 

att reglerna följs bättre. Viktigt att komma ihåg är att certifieringen inte är något krav, vilket 

betyder att personer kan fungera som fristående sakkunnig utan att uppfylla kriterierna för 

certifiering.58 

                                                 
56 Boverket (2004a) Boken om lov, tillsyn och kontroll: Allmänna råd 1995:3 ändrad genom 2004:2. 3 uppl. 
Karlskrona, Sverige, s. 122 
57 Norling L. et al. (2000) s. 39-40 
58 Boverket (2009) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av fristående sakkunniga kontrollan-
ter av tillgänglighet, Boverkets författningssamling.   
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4. Inventering  

För att komma fram till hur tillgängligheten kan förbättras måste först eventuella brister un-

dersökas. Därför är en inventering utförd på fyra byggnader i Gävle: Länsmuseet, Teatern, 

Slottet och Rådhuset. Dessa valdes på grund av att det hör till de större offentliga byggnader-

na i Gävle. Dessutom har alla olika förutsättningar och olika hög standard på tillgängligheten. 

Inventeringen är genomförd enligt Handisams checklista som motsvarar BBR:s krav på till-

gänglighet och användbarhet (se Bilaga A). Några detaljerade uppmätningar av befintliga 

ytor, lutning etc. har inte gjorts eftersom detta anses orelevant i förhållande till rapportens 

syfte. Inomhushissars utformning har heller inte studerats närmre, eftersom det inte anses ha 

med varsamhet och bevarande av byggnadens exteriör att göra. Länsmuseet väljs som huvud-

objekt på grund av att det är den entrén som är mest i behov av en förändring. Här studeras 

även ett förslag på förbättrad tillgänglighet av arkitekt Peter J Kautzky. 

 

4:1 Länsmuseet 

4:1.1 Historia 

Länsmuseet i Gävle är ritat av arkitekten Sven Wranér och färdigställdes år 1940. Det var ett 

palats i Danmark som stod som arkitektonisk förebild. Från början var det ett stadsmuseum 

och hette Gävle Museum men år 1978 bytte det namn till Länsmuseet. Byggnaden är gedigen 

med tegelfasad och granitdetaljer. Symmetrin och den svängda uppkörningsrampen är detaljer 

som kan spåras från 40-talet.59  

  
Bild 16: Länsmuseet i Gävle. Bild 17: Den alternativa entrén finns i en gång under 

huvudentrén.  
 
 

                                                 
59 Upptäck arkitekturen!: sevärt i Gävle och Sandviken. (1999). Stockholm: Carlsson, Sverige 



 
 

27 

4:1.2 Sammanställning av inventering 

Länsmuseet har idag många välbesökta utställningar och tillgängligheten blir därför ett aktu-

ellt ämne. Byggnadens huvudentré är utformad genom att två svängda ramper, med brant lut-

ning, leder upp till en trappa som slutligen leder in genom porten. Huvudentrén är alltså inte 

rullstolsanpassad. Rullstolsburna personer hänvisar istället till en alternativ entré. 

4:1.2.1 Ramp 

Vad gäller ramperna upp till byggnaden består dessa av grus och har en större lutning än vad 

som rekommenderas av BBR. Tillgängligheten för en ramp försämras även avsevärt när den 

lutar och svänger samtidigt60. Bredden är ändå mer än tillräckligt stor för att kunna ta sig upp 

med rullstol eller liknande och det finns avåkningsskydd och en ledstång. Ledstången är dock 

svår att greppa, går inte ut tillräckligt långt innan rampens början och är inte kontrastmarkerad 

för att underlätta för synskadade. 

4:1.2.2 Trappa 

Trappan består av tre trappsteg, är avrundad mot fasaden 

och är tillräckligt bred. Den har inga kontrastmarkeringar 

och smälter in med grusunderlaget, vilket kan göra den 

svår att upptäcka för synskadade. Det finns ledstänger på 

båda sidor om trappan och dessutom i mitten. Detta gör 

det möjligt för personer med nedsatt funktion i ena armen 

att använda ledstången. Ledstängerna går heller inte ut 30 

centimeter förbi trappans början och slut. De är             Bild 18: Trappa till huvudentré. 

kontinuerliga och greppvänliga, men dåligt kontrastmarkerade.  

4:1.2.3 Dörr 

Eftersom huvudentrén inte är rullstolsanpassad har den heller inte tillräckligt med yta kring 

dörren och trappan som krävs för att manövrera en rullstol. Dörren är utrustad med dörröpp-

nare som är lätt att hitta. För övrigt är dörren lätt att hantera med ett stort vertikalt handtag.  

Det finns inga större hinder in genom dörren, endast en låg tröskel följt av en avskrapnings-

matta. Däremot är det sämre vad gäller kontrastmarkeringar. För det första är svepytan inte 

kontrastmarkerad. Vidare smälter handtaget på dörren in ganska bra i bakgrunden. Dörren har 

till fördel avvikande färg gentemot fasaden. Fasaden sticker även ut runt dörren, vilket under-

                                                 
60 Svensson E (2008) s. 95 
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lättar orienteringsförmågan för synskadade ytterligare. Porten består av en dubbeldörr av glas, 

som är uppdelad i mindre inramade fält, viket medför kontrastmarkeringar. 

4:1.2.4 Övrigt 

Det finns generellt inga tydliga ledstråk eller varningsmarkeringar som är avkännbara med 

teknikkäpp. Men en svag gräskant och kantstenen på sidan av rampen kan hjälpa synskadade 

att ta sig fram mot dörren. Det finns överlag inga konkreta kontrastmarkeringar och heller 

ingen kompletterande belysning runt entrén. 

4:1.2.5 Alternativ entré   

Vad gäller rullstolsburna och andra rörelsehindrade är det möjligt att ta sig in i byggnaden 

genom en alternativ entré som ligger under den befintliga huvudentrén (se bild 12). Det finns 

en relativt tydlig skylt som hänvisar till den alternativa entrén och som syns på avstånd. En-

trén ligger visserligen centralt, men utformningen är inte allt för tillfredställande då vägen 

leder in i en mörk ”tunnel”. Dessutom är det en sluttning som leder ner till ingången, som mer 

liknar en ramp och då borde vara försedd med handledare. Denna sluttning svänger även sam-

tidigt som den lutar.  

 

Utanför dörren sitter en ringklocka med tillhörande 

porttelefon till receptionen. Ringklockan är 

anpassad i höjdled så den kan nås av alla. Vidare är 

dörren inte försedd med automatisk dörröppnare, 

utan det är personalen som får komma och öppna. 

Dörren består av glas och är inte kontrastmarkerad i 

ögonhöjd, varken för gående eller rullstolsburna (se 

bild 14). När besökarna tar sig in i byggnaden är det 

en tämligen lång väg fram till en hiss upp som 

slutligen leder upp till entréplanet.                     Bild 19: Bilden visar den alternativa entrédörren. 

 

4:1.3 Förslag på åtgärder  

För att en rullstolsburen person ska ha möjlighet att ta sig in genom huvudentrén måste den 

befintliga trappan ändras. I nuläget är det för lite plats framför dörren för att manövrera en 

rullstol. Eftersom det finns ganska gott om utrymme nedanför trappan finns det möjligheter 

att kunna bygga ut den. Det skulle leda till att rätt dimensioner kunde uppnås. Om trappan 
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endast byggs ut med liknande material skulle detta kunna anses som ett varsamt ingrepp. Men 

för att en rullstol ska kunna ta sig upp till dörren krävs först och främst en hiss alternativt 

ramp, för att ta sig förbi trappan och den nu för branta svängda rampen.  

 

Eftersom den totala nivåskillnaden blir omkring två meter skulle det krävas en ramp som är 

upp emot 30 meter lång för att klara BBR:s minimikrav. Detta känns orimligt och en hiss vore 

mer lämpligt. En lyfthiss skulle kunna vara aktuell, men då krävs först en förbättrad ramp till 

trappen som ersätter den befintliga branta rampen. Det bästa alternativet vore om en hiss kun-

de installeras precis framför den befintliga entrén. Svårigheten blir då att få till detta utan att 

en förvanskning av byggnaden sker. Förmodligen kommer utseendet förändras, men om glas 

till största delen används kommer den förmodligen smälta in bättre. Jag tror dock att detta 

skulle se konstigt ut, som att en ”kloss” står framför entrédörren. 

 

Det finns också en hel del enklare saker som kan förbättras. De synskadades tillgänglighet kan 

förbättras betydligt genom att kontrastmarkeringar skapas på nedersta och översta trappsteget. 

Är dessa dessutom utformade så att de fungerar som halkskydd så kan även blinda få hjälp av 

markeringarna och eventuella halkolyckor kan förhindras. Kontrastmarkeringar borde ses 

över generellt. Dörren till den alternativa entrén kan kompletteras med kontrastmarkeringar på 

en höjd av 90 cm respektive 150 cm. Vad gäller den befintliga trappan kan handledarna för-

längas och göras i avvikande kontrast mot omgivningen för att öka tillgängligheten ytterliga-

re. En annan sak som relativt lätt kan åtgärdas är tydligare ledstråk. 

 

Det positiva med den alternativa entrén är att den ligger centalt och det blir ingen större om-

väg att ta sig in i byggnaden. Den medför även att alla kan ta sig in i byggnaden, oavsett funk-

tionshinder. Men givetvis kan den alternativa entrén förbättras, eftersom den idag inte medför 

en smidig och självständig passage. 

 

4:1.4 Arkitektgruppens förslag 

Peter J Kautzky som jobbar på Arkitektgruppen i Gävle, ritade år 2005 ett förslag på en för-

bättrad tillgänglighet vid huvudentrén till Länsmuseet i Gävle. Förslaget innebar en totalom-

vandling av den nuvarande entrén. Hans idé var att göra om allt till en ny huvudentré, innefat-

tande reception och utställningsmöjligheter. Den skulle bestå av ett stort glasmonument fram-

för de nuvarande svängda ramperna. Tillbyggnaden skulle bli relativt hög, men eftersom den 
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skulle bestå av glas, som inte reflekterar så mycket ljus, skulle man kunna se igenom och fort-

farande granska fasaden av den gamla byggnaden. Visserligen måste den gamla entrédörren 

göras om och uttrycket skulle ändras. Men det var en intressant idé, som kanske i första an-

blicken inte kopplas till ett bevarandeperspektiv. Fallet gick dock aldrig så långt att frågan om 

förvanskning togs i akt, eftersom byggnaden blev alldeles för kostsam jämfört med den erlag-

da budgeten.  

 

Tanken bakom den enorma glasentrén var att skapa en trevligare mötesplats, där besökare 

kunde se vad de olika våningsplanen hade att erbjuda. Vidare skulle en hiss leda upp till den 

nuvarande entrén, som var tänkt att fyllas upp till golvnivå. Även en trappa skulle finnas vid 

sidan av hissen. De befintliga ramperna skulle smalnas av och tanken var att bilda terrasser 

mot husväggen, där möjlighet att sitta och fika skulle finnas. Det var tänkt att de befintliga 

ramperna fortfarande skulle vara en alternativ väg in i byggnaden, men nu genom två sidodör-

rar. På grund av att denna lösning blev för dyr gjordes även en budgetvariant, där i stort sett 

bara hissen fanns kvar. Men än idag har inget gjorts för att förbättra den befintliga huvuden-

trén.61  

 

 
Bild 20: Förslag på förbättrad huvudentré vid Länsmuseet i Gävle. Ritad av Petar J Kautzky, Arkitektgruppen. 
Här kan man verkligen ställa sig frågan var gränsen mot förvanskning går?  

                                                 
61 Kautzky J Peter 
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4:2 Teatern 

4:2.1 Historia 

Gävle Teater byggdes år 1876-1878 och är ritad av arkitekt A F Nyström. Till det yttre kan vi 

se inslag från nyantiken med bland annat tre höga portar. Uttrycket anses dock förstörts när 

det byggs till ett tak över entrén några år senare. Byggnaden ingår i rådhusesplanaden som 

uppfördes efter den stora stadsbranden 1869. Syftet var att i framtiden hindra bränder att spri-

da sig. Rådhusesplanaden är den viktigaste av Gävles många esplanader och består av ett brett 

grönstråk mellan Rådhuset och Teatern.62 

  
Bild 21: Teatern i Gävle.  
 
 

4:2.2 Sammanställning av inventering 

Även teatern har såsom länsmuseet en särskild entré för rullstolsburna. I detta fall ligger den 

alternativa entrén på höger sida av den stora pampiga huvudentrén. Huvudentrén består i sin 

tur av tre portar med motsvarande trapplopp. Däremellan står stora pampiga pelare. Inget ut-

märkande verkar vara gjort för att förbättra tillgängligheten vid just huvudentrén. 

4:2.2.1 Trappa 

Trappan till huvudentrén består av fem trappsteg. Den har inga kontrastmarkeringar och har 

nästan samma färg som plattorna framför trappan. Det finns ledstänger på båda sidor om den 

breda trappan, dock inte på varje trapplopp. Handledarna går ut en bit förbi trappans slut. De 

är även kontinuerliga, greppvänliga och har en avbrytande färg mot omgivningen. 

                                                 
62 Upptäck arkitekturen (1999) s.70 

Bild 22: Här är sidoentrén och ett 
första hinder i form av en trottoar-
kant kan beskådas. 
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4:2.2.2 Dörr  

Trots att huvudentrén inte är rullstolsanpassad finns det ändå tillräckligt med yta kring dörren 

och trappan för att kunna manövrera en 

rullstol. Detta föreklar framtida åtgärder. 

Dörrarna är dubbeldörrar och saknar 

dörröppnare. Svepytan för dörrarna är inte 

kontrastmarkerad men dörren bryter av or-

dentligt i färgsättning mot omgivande ytor. 

Fasaden sticker dessutom ut runt dörrarna. 

Dörrhandtagen är relativt lätta att hantera men 

är i samma kontrast som dörren, vilket 

försvårar orienteringen.               Bild 21: Här syns den stora ytan framför dörrarna. 

                 

4:2.2.3 Övrigt 

Det finns generellt inga tydliga ledstråk eller varningsmarkeringar som är avkännbara med 

teknikkäpp. Däremot kan trottoarkanten följas. Vad gäller kontraster är pelarna i en avvikande 

färg ner mot marken. Skyltningen på pelarna sitter alldeles för högt för att kunna läsas av en 

rullstolsburen person. Eftersom taket och pelarna täcker ljusinsläppet till entrén upplevs den 

mörk och det finns ingen direkt kompletterande belysning.  

4:2.2.4 Alternativ entré   

Det finns ingen skylt vid huvudentrén som hänvisar rörelsehindrade till sidoentrén, men på 

sidoentrén sitter en skylt. Alternativa entrén ligger nära och är relativt synlig från huvuden-

trén. Däremot är den ”tillgänglighetsanpassade” entrén för det första inte speciellt vacker och 

välkomnande, utan liknar mer ingången till ett förråd (se bild 24). För det andra är inte trotto-

arkanten i början av sluttningen ner till dörren borttagen (se bild 18), vilket försvårar tillgäng-

ligheten. Sluttningen liknar mer en ramp i branthet men har inga handledare. Väl framme vid 

dörren finns porttelefon till kassan och dörröppnare. Dörröppnaren sitter något högt och lite 

för nära dörren. Vägen upp till entréplan utgörs sedan av en invändig hiss.
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Bild 22: Bilden visar dörrens utformning 
 vid den alternativa entrén. 

 

4:2.3 Förslag på åtgärder  

Höjdskillnaden till huvudentrén är mindre än en meter, vilket inte skulle kräva en allt för lång 

ramp på utsidan av byggnaden. En lyfthiss från sidan skulle även vara ett alternativ som jag 

anser inte skulle förvanska byggnadens uttryck. Ur förvanskningssynpunkt kan denna vara ett 

objekt för sig, vilket inte skulle påverka byggnadens uttryck så mycket. Då kan alla ha till-

gång till huvudentrén, till skillnad mot idag då den enklaste lösningen använts för att göra 

byggnaden tillgänglig för rörelsehindrade personer. På grund av att ytan framför dörren är så 

stor finns alltså fina möjligheter att rullstolsanpassa med kompletterande ramp eller hiss utan 

större åtgärder. Detta är den största skillnaden mot övriga undersökta objekt.  

 

Även enklare åtgärder kan göras såsom kontrastmarkeringar i trappan. Handledarna vid hu-

vudentrén är i stort föredömliga, dock något tjocka. Trottoarkanten på vägen ner till sidoen-

trén borde avfasas. Tas den bort helt kan det bryta ledstråket för synskadade. I det stora hela 

har teatern en bra lösning på tillgängligheten, ur en rullstolsburen persons synvinkel63. 

 

                                                 
63 Benton Lil 
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4:3 Slottet 

4:3.1 Historia 

Gävle slott var från början ett Vasaslott med torn, som många föreställer sig ett slott. Detta 

byggdes i slutet av 1500-talet men skadades svårt i branden år 1727. Därefter ritade Carl Hå-

lemans ett nytt slott som byggdes i svensk klassicistisk stil. Det kännetecknas bland annat genom 

den varmt gulputsade fasaden, det flacka plåtklädda sadeltaket och den avvikande sockelvåning-

en. Byggnaden är kubformig och har två symmetriska flyglar. Det arkitektoniska uttrycket på 

denna typ av slott går att förknippa med vår tid då kungen inte längre har någon politisk makt.64 

 
Bild 23: Huvudentrén på Gävle Slott.                 Bild 24: En provisorisk sidoentré kan ses längst till  

               höger i bild. 

  

4:3.2 Sammanställning av inventering 

I dagsläget är slottet inte alls speciellt tillgänglighetsanpassat. Det går inte att ta sig in genom 

huvudentrén utan att passera en trappa. Enligt fastighetsförvaltaren har det gjorts en tillgäng-

lighetsutredning där de framför allt tittat på enkelt avhjälpta hinder. Skälet till att det i nuläget 

inte finns någon stationär entré som gör byggnaden tillgänglig för alla, är att Slottet idag till 

stora delar står tomt och att tillgängligheten kommer in som ett moment i anpassningen av 

lokalerna för ny verksamhet65. 

4:3.2.1 Trappa 

Trappan består av tio trappsteg, blir bredare längre ner mot marken och är lite avrundad (se 

bild 27). Den har inga kontrastmarkeringar på trappstegen och smälter in relativt bra i omgiv-

ningen. Det finns ledstänger på båda sidor om trappan, men bara på den övre delen. Ledstäng-

erna går alltså inte förbi det första trappsteget men fortsätter upp över vilplanet fram till dör-

                                                 
64 Upptäck arkitekturen (1999) s.48 
65 Nelander Per, förvaltare av Gävle slott. 
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ren. De är delvis kontinuerliga, men det finns hinder i form av knoppar (se bild 27). Vidare är 

ledstängerna något smala för att vara greppvänliga. De är även kontrastmarkerade gentemot  

fasaden. 

 
Bild 25: Bilden visar trappan och ledstängerna till huvudentrén. 
 

4:3.2.2 Dörr 

Huvudentrén har inte tillräckligt med yta kring dörren som krävs för att manövrera en rullstol. 

Entrén består av dubbeldörrar, vilket skulle göra det möjligt för breda ekipage att ta sig in i 

byggnaden. Det finns inga dörröppnare och handtaget kan vara svårt att greppa, men är i an-

nan kontrast än dörren. Svepytan för dörren är inte kontrastmarkerad. Slottet är för övrigt ett 

väldigt fint exempel på att dörren har en tydlig kontrast mot fasaden. Dörren är även inskjuten 

en bit i fasaden. 

4:3.2.3 Övrigt 

Det finns överlag inga tydliga ledstråk eller varningsmarkeringar som är avkännbara med tek-

nikkäpp. Men det finns kullersten intill byggnaden, vilket kan fungera som varningsmarkering 

för synskadade. Det finns även extra belysning kring entrén, vilket ger bättre lokalisering. 

4:3.2.4 Alternativ entré 

Det finns idag som sagt ingen riktig entré för rörelsehindrade. Vid behov läggs en provisorisk 

ramp ut vid en av sidoentréerna. Det finns en hiss så de olika våningsplanen kan nås av rull-

stolsburna personer. Men det finns ingen skylt för allmänheten som hänvisar till sidoentrén. 

Sidoentrén är heller inte synlig från huvudentrén och ligger tämligen avsides. Detta leder hel-

ler inte till att den känns speciellt välkomnande.  
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4:3.3 Förslag på åtgärder 

En av orsakerna till att slottet inte har en mer tillgänglig entré är antagligen att det är ett svår-

löst fall, då nivåskillnaden från marken upp till dörren är så pass stor samt att entrén är relativt 

liten i förhållande till byggnaden. Ett ingrepp vid huvudentrén skulle förmodligen förändra 

byggnadens uttryck väsentligt, då trappan har en speciell utformning. Eftersom vilplanet 

framför dörren är så pass litet är det svårt att bara komplettera med en lyftplatta från sidan 

utan att behöva ändra hela trappan. Dessutom sitter dörren ytterligare ett steg upp, vilket för-

svårar tillgängligheten ytterligare.  

 

Det är landshövdingen som bor i byggnaden. Enligt en anställd håller landshövdingen ofta 

utställningar och dylikt. Viktigt att ta i akt är dock att gästerna blir specialinbjudna. Men visst 

kan funktionshindrade vara bland dem. Det är ingen publik lokal för allmänheten på samma 

vis som de övriga inventeringsobjekten, men en bättre lösning på tillgängligheten känns ändå 

aktuell då det förekommer att rullstolsburna tar sig dit. 

 

Mitt förslag är i detta fall att istället lägga fokus på att göra sidoentrén till en mer permanent 

lösning. Detta leder inte till att huvudentrén bör lämnas orörd, utan viktiga förbättringar kan 

även göras där. Kontrastmarkeringar bör finnas sig på första och sista trappsteget och led-

stängerna bör förlängas. Viktigt är att detta görs i samma material och med samma teknik som 

det befintliga, eftersom räcket är av speciell karaktär. En annan viktig detalj för att minska 

risken för framtida komplikationer är att klart och tydligt informera om att byggnaden inte är 

tillgänglig, t.ex. på en hemsida66. 

 

4:4 Rådhuset 

4:4.1 Historia 

Rådhuset byggdes från början i nyklassicistisk stil av arkitekt C F Adelcrantz, 1784-1790. 

Efter branden 1896 restaurerades det till Barockkaraktär av arkitekt F G A Dahl. Uppsala Uni-

versitet har idag en filial67 i Rådhuset. Byggnaden ingår i Rådhusesplanaden med teatern i fonden,  

som är en av huvudaxlarna i det rätvinkliga stadsplanemönstret från 1869. Detta är kännetecknan-

de för Gävle innestad. Rådhuset har blivit ett riktmärke för staden.68 

                                                 
66 Norman Sören, tillgänglighetsrådgivare Gävle kommun. 
67 Filial = avdelning inom t.ex. ett företag, belägen på annan plats än huvudföretaget (nationalencyklopedin) 
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Bild 26: Huvudentrén på Rådhuset i Gävle.             Bild 27: Ramp vid huvudentrén. 
   

4:4.2 Sammanställning av inventering 

Rådhuset är det enda av de fyra inventerade objekten som har en tillgänglig huvudentré för 

rullstolsburna. Denna är dock inte optimal då vägen upp består av ojämn kullersten, vilket gör 

det svårt att styra en rullstol69. Passagemåtten fram till dörren är även ganska små. Entrén be-

står rakt framifrån till en början av en pampig trapp som smalnar av ju längre upp man kom-

mer. Men huvudentrén går även att beträdas från sidorna då det finns ytterligare en trappa till 

vänster och en rampliknande uppfart till höger om entrédörren. För att sedan ta sig upp till 

dörren kan ytterligare en trappa väljas, alternativt en ramp från vänster. 

4:4.2.1 Ramp 

Den första lutningen upp från höger (sett framifrån), är mer än tio meter lång och relativt 

brant utan vilplan. Ytmaterialet består av kullersten och det finns inga handledare att hålla sig 

i. Själva rampen upp till dörren har en godtagbar lutning och det finns vilplan nedanför ram-

pen. Höjdskillnaden upp till dörren är mindre än 0,5 meter och rampen har ledstång på ena 

sidan. Där det är som smalast, pga. ett rör, är rampen 1 meter bred och i övrigt bredare. Ytma-

terialet är även här kullersten, vilket kan vara till fördel pga. halkrisken70. Det finns ledstång 

på ena sidan men inget räcke som utesluter avåkning. Ledstången är kontinuerlig och grepp-

vänlig men går inte ut längre än där rampen startar och slutar. Dessutom saknas handledare 

mot väggen. Det finns en liten kontrast mot underlaget, men ledstången smälter in med bak-

omliggande fasadkontrast.  

                                                                                                                                                         
68 Upptäck arkitekturen (1999) s.22 
69 Svensson E (2008) s. 306 
70 Benton Lil 
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4:4.2.2 Trappa 

Tillsammans blir det en total höjdskillnad på tio steg från torget upp till dörren. Trapporna är 

inte specifikt kontrastmarkerade men har en annan struktur än underlaget framför. Det finns 

inga ledstänger över huvud taget runt trapporna.  

4:4.2.3 Dörr 

Ytan runt dörren är inte tillräckligt stor för att kunna vända med en rullstol, men eftersom 

dörren öppnas inåt är det möjlighet att ändå ta sig in från rampen. Med en inomhusrullstol kan 

det dock gå att vända på vilplanet framför dörren men det finns ingen mer yta fram till trap-

pen, vilket gör olycksrisken för stor. Dörren är inskjuten i fasaden och har en avvikande kon-

trast mot fasaden. Porten består av en dubbeldörr och är försedd med dörröppnare som är bra 

placerad och har en avvikande färg mot fasaden. Den sitter något högt. Dörrhandtagen sitter 

även de för högt och är varken kontrastmarkerade eller lätta att greppa. Det finns även en 

kortläsare med knappar som sitter i bra höjd, men inte går att avläsa taktilt.  

4:4.2.4 Övrigt 

Det finns inga specifika ledstråk utan endast husfasaden. Eftersom trapplanen är av avvikande 

struktur mot markbeläggningen innan trappen, blir de lättare att upptäcka. Belysningen vid 

porten är bra men det finns ingen på vägen till entrén. Skylten vid entrén sitter i bra höjd så 

även rullstolsburna personer har chans att läsa den.  

 

4:4.3 Förslag på åtgärder  

Jag tycker att rådhuset är ett bra exempel en tillgänglig lösning framställts samtidigt som 

byggnaden bevarats. Det är svårt att se om rampen är tillbyggd i efterhand eller om den tillhör 

den ursprungliga byggnaden. Eftersom byggnaden gör det möjligt för alla att ta sig in så finns 

det inte så mycket att åtgärda, men några detaljer kan ändå förbättras. För det första kan både 

trapporna och rampen kompletteras med handledare. Vidare kan kortläsaren bytas ut så den 

även går att avläsas taktilt. Slutligen borde kontrastmarkeringar ses över på första och sista 

trappstegen, vid rampen samt dörrhandtagen. Då skulle entrén bli mer optimal för synskadade 

och inte bara ha fokus på att rullstolsburnas tillgänglighet. 
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5. Intervjuer 

Två intervjuer har genomförts för att få lite olika synvinklar på vilka problem som finns inom 

tillgänglighetsarbetet. Först intervjuades en person med nedsatt orienteringsförmåga och vida-

re en person med nedsatt rörelseförmåga. Båda personerna är dessutom väldigt insatta i han-

dikappolitiken och på så sätt kunniga inom tillgänglighetsområdet. Nedan följer sammanställ-

ningar av de intervjuade personernas personliga åsikter. (Intervjufrågor se Bilaga B). 

 

5:1 Intervju med Sören Norman 

Sören är sedan 30 år tillbaka blind. Han tar sig idag fram med hjälp av sin ledhund.  För tre 

och ett halvt år sedan blev han anställd av Gävle kommun som Tillgänglighetsrådgivare.  

Eftersom Sören inte har förmågan att kunna se byggnader, har bevarandet av kulturmiljön inte 

så stor betydelse för honom personligen. Han menar att det estetiska och funktionella ofta inte 

går hand i hand. Sörens personliga åsikt är att Arkitekturutbildningarna idag innehåller för lite 

om tillgänglighet. Det borde läggas mer fokus på enkelt avhjälpta hinder. Norman tycker att 

arkitekter oftast sätter estetiken högst, men för att skapa tillgängligare miljöer borde funktio-

nen vara viktigare än estetiken. Gävle kommun har fått pengar för att undanröja enkelt av-

hjälpta hinder. Förra året lades fokus på Södra kungsgatan i Gävle och nu går arbetet vidare, 

men det är långt kvar till ett helt tillgängligt samhälle. 

 

Det finns många detaljer som är viktig för att entréer ska bli tillgängliga. För Sören är det 

främst varningsmarkeringar med taktil utformning som är till nytta. Men det finns även nack-

delar med dem. Snubbelrisken ökar och städarna klagar på att de är i vägen och de sliter även 

på dem. Apropå snubbelrisken är det även viktigt med en jämn yta runt markplattor och skar-

var får inte resa sig, menar Sören. 

 

Glasentréer medför ofta problem för synskadade. Enligt Norman är det stor risk att bli blän-

dad på vägen ut genom en glasad entré och på så vis riskera att missa trappan. Synskadade 

använder sig mycket av hörseln och ljudet blir värre med glas. Är dörren utformad i glas ska 

det finnas kontrastmarkeringar för att minska kollisionsrisken. Sören poängterar att det är vik-

tigt att biten längst ner på dörren är kontrastmarkerad eftersom den kan vara avgörande för om 

synskadade, som använder teknikkäpp, hittar dörren eller inte. Detta gäller främst om fasaden 

runt dörren också är av glas. 
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Personligen tycker Sören inte att det är så viktigt att alla krav på mått följs vid tillgänglighets-

anpassning av entréer. Det viktigaste är att alla kan komma in, anser han. Med det menar han 

att det är bättre om rampen är för brant, mot vad reglerna säger, än att det inte finns någon 

över huvud taget. Om en ramp är brantare än 1:12 blir den dock svår att använda själv för en 

rullstolsburen person. När jag frågar om det känns diskriminerande att behöva använda en 

sidoentré för att ta sig in i byggnaden, håller inte Sören med. Han tycker de drabbade perso-

nerna ska vara glada att det över huvud taget finns en väg in i byggnaden. Diskriminering sker 

i så fall hela tiden. Sören kan ju t.ex. inte ens läsa dagstidningen själv. Är han då ständigt dis-

kriminerad?  

 

Norman jobbar ständigt för att öka tillgängligheten i samhället. Men han menar att även om 

projektörer lyssnar på hans vägledningar om ökad tillgänglighet så är det inte alltid så resulta-

tet blir. I Boverkets byggregler står det ofta rådgivningar om att måtten ”bör” tillämpas. Det 

finns endast minimikram som måste uppfyllas. Normans önskan är att regelverket blir mer 

konkret genom att ”bör” byts ut mot ”ska”. Detta skulle leda till ett tillgängligare samhälle, 

med högre standard. Han menar att det är bättre om allt blir mer bindande. Däremot när det 

gäller ombyggnader så tycker Sören att arkitekterna ska våga gå ifrån lagen och använda fan-

tasin för att hitta den bästa lösningen för platsen men hänsyn till omständigheterna.  

 

Vidare beskriver Sören viktiga saker att tänka på vid entréer. För det första är hissens utform-

ning mycket viktig. Man måste få information om vilken knapp som leder till entrévåningen. 

Denna markeras bäst med relief. Det är även viktigt med information om vart hissen stannar. 

Då är det bra om det finns både taktila och visuella markeringar. Panelen ska för övrigt vara 

mitt på väggen och inte precis innanför dörren. Andra generellt viktiga saker att tänka på för 

att skapa en tillgänglig entré är att eventuella koddosor ska vara tydligt markerade på siffran 

fem och även placerade i lagom höjd. De ska så klart inte sitta för högt, men heller inte för 

lågt så att barn kan leka med dem. För övrigt är det ingen idé att ha dosan för långt från dör-

ren. Detaljer som underlättar för synskadade att hitta entrén är om det finns tydliga ledstråk. 

Det är bättre om dessa leder till trappa eller hiss, eftersom synskadade helst inte använder 

ramp, enligt Sören. Om det finns dörröppnare ska ledstråket leda till manöverdonet. När det 

inte finns ledstråk i markbeläggningen ger Sören förslag om att stora mjuka mattor kan funge-

ra lika bra. Det är dock inte alltid så passande utomhus. När det gäller kontrastmarkeringar i 

trappor tycker Sören det är till fördel om de kan kombineras med halkskydd.  
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Skälet till att det i vissa fall tar lång tid innan enkelt avhjälpta hinder undanröjs är att det är 

oklart vem som har ansvaret och vem som står för kostnaderna, anser Sören. Detta kan vara 

ett problem vid entréer. En tummregel kan vara att om det finns tak över entrén är det fastig-

hetsägarens ansvar. I annat fall kan det vara markägaren som är inblandad, menar Sören. När 

jag slutligen frågar Norman om han kan ge exempel på någon bra tillgänglighetsanpassad 

entré här i Gävle, svarar han nej. 

 

5:2 Intervju med Lil Benton 

Lil har tidigare arbetat på Högskolan i Gävle. Hon är utbildad arkitekt och inblandad i handi-

kappolitiken. Eftersom Lil idag använder sig av rullstol, har hon fått en bättre inblick i vilka 

brister som finns i samhället, vad gället tillgängligheten för rörelsehindrade. Lil Benton är 

mycket kunnig inom sitt område och syftet med intervjun var att höra hennes åsikter på hur 

processen kan förbättras för att resultera i ett tillgängligare samhälle. Benton personliga åsikt 

är att grunden till problemen ligger i ”luddiga” definitioner och ett bristfälligt regelverk. 

 

Vad gäller definitionerna anser Lil att till och med handlingsplanen för handikappolitiken 

(SOU: 1999/2000:79) kunde vara bättre och tydligare formulerad. Definitionen av funktions-

hinder leder till att hindret knyts ihop med personen istället för med den fysiska miljön, vilket 

är det egentliga hindret, menar Benton. Det är även stora skillnader på hur tillgänglighet defi-

nieras mellan olika myndigheter. Lil tycker alltså att begreppen borde vara entydiga så de inte 

kan misstolkas och utföras på så många olika sätt.  

 

Vidare anser Lil att regelverket måste bli tydligare. Idag finns det många oklara regler, menar 

Lil. Det finns även olika standarder som kan följas och vidare olika nivåer på dessa. Dels 

finns BBR:s minimimått som måste följas och vidare rekommendationer på utförandet. Man 

kan fråga sig hur aktuella vissa krav verkligen är? Enligt Benton är det många minimimått 

som inte leder till en bra tillgängligt. Frågan är vad vissa minimimått egentligen är satta efter?  

 

Det finns även tre nivåer på genomförandet av tillgänglighetsanpassningen. För det första kan 

byggherren ha egenkontroll över att kraven uppfylls. För det andra kan en sakkunnig utses 

och ge information om vilka minimimått som gäller. Men det dåliga med denna form är enligt 

Lil att den sakkunnige inte får ge några råd om vilken lösning som kunde passa bättre. Denne 
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ska bara kontrollera så att kraven uppfylls. Det tredje och sista alternativet är att kommunen 

helt tar över ansvaret. Lil Benton menar att det krävs mer kunskap och bättre kontroller så att 

det blir en högre standard på resultatet. Det finns för många olika nivåer som kan följas, vilket 

till stor del kan påverka hur resultatet av tillgänglighet blir. Det borde alltså finnas tydligare 

regler som ska följas för att skapa tillgänglighet för alla, anser Benton. Projektörerna får an-

nars svårt att veta vad som ska följas. Att byggnationer kräver bygglov är i alla fall en viktig 

begränsning och medför en högre standard på ombyggnader, vilket är bra, anser Lil. 

 

När ämnet kulturhistoriska byggnader tas upp, tycker Lil att man kan ställa sig frågan om hur 

viktiga de egentligen är alla gånger? Allt kanske inte måste bevaras. När vi diskuterar utform-

ningen av olika entréer här i Gävle kan inte heller Lil ge exempel på någon exemplarisk. Vad 

gäller de inventerade byggnaderna i arbetet har Benton lite olika åsikter. När det gäller Tea-

tern tycker hon att arkitekten gjort ett bra jobb. Lil anser att han både lyckats få till en bra 

sidoentré som ligger nära kassan, samtidigt som den gamla huvudentrén bevarats. Länsmuseet 

däremot, har en sämre lösning som känns mer diskriminerande, menar Lil. Främst för att per-

sonalen måste komma och öppna vid sidoentrén efter att personen plingat på ringklockan. 

Vidare är det en relativt lång väg fram till hissen, som visserligen går upp till entréplan.  

 

Mitt tredje inventeringsobjekt, Rådhuset, har en fullt fungerande lösning tycker Lil. Förvisso 

är rampen lite för smal mot gällande måttkrav, men inomhus har de lyckats riktigt bra med att 

röja bort eventuella hinder, bedömer hon. Vad gäller rampens beläggning, anser Lil att den är 

exemplarisk. Kullersten som annars kan vara ett problem för rullstolsburna, är ett utmärkt 

underlag till en ramp, eftersom halkrisken minskar väsentligt, anser Benton. Hon tycker även 

de lyckats bra med kontrastmarkeringar och att det inte finns några markeringar i trappan 

störs hon inte av. Lil personliga åsikt är att det inte är nödvändigt eftersom det inte är halt. En 

annan inflikning angående kullersten är att det tydligen ska användas vid entrén på det nya 

torget i Gävle. Då ställer sig Lil frågan om de inte vill att rullstolsburna ska komma in? 

 

När det gäller en del nya byggnader, där bland Alderholmen i Gävle, menar Lil att det kunde 

vara bättre anpassat för rullstolsburna. Hon tycker personligen att det är konstigt att bygg-

nadsnämnden kan godkänna lösningen som medför att rullstolsburna måste ta bakvägen för 

att ta sig in på gården, pga. att två trappsteg är hinder. Med dagens krav av tillgänglighet kan 

frågan ställas varför alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska vara fullt till-

gängliga om inte ens nybyggnationer är det? 



 
 

43 

6. Resultat 

6:1 Lathund 

6:1.1 Tillgänglig entré 

 
Bild 28: En lathund har framställts i form av ett förslag på hur en entré kan utformas för att bli tillgänglig och 
användbar. Bilden visar de grundläggande kraven som ställs på tillgängligheten. I detta fall har en tillgänglig-
hetsanpassning gjorts med hjälp av ramp, men samma grundregler gäller om hiss väljs istället.  

 

Ramp 

• 1,3 m. bred 

• Maximal lutning 1:12 

• Kontrastmarkeringar före och efter 

• Ledstänger på båda sidor 

• Avåkningsskydd på 10cm 

• Max 5 m. långt mellan vilplan på 2 m. 
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Trappa 

• Handledare på båda sidor 

• Kontrastmarkerad på översta och nedersta trappsteget  

 

Handledare 

• Höjd på 0,9 m. och helst även på 0,7 m.  

• Löpa förbi ramp och trappa minst 30 cm. 

• Kontrastmarkerade mot omgivningen 

 

Dörr 

• Minst 0,84 m. bred 

• Kontrastmarkerad 

• Handtaget helst inte placerat högre än 1m. 

• Dörröppnaren placerad med centrum 0,8 m. över mark och 0,7 m., helst 1 m. från 

dörrbladet eller annat hinder. 

• Är dörren av glas ska det finnas kontrastmarkering längt ner, på 0,9 samt 1,5 m. 

• Dörrens uppslagsyta ska vara kontrastmarkerad 

 

Övrigt 

• Ytan framför dörren ska minst vara 1,5 x 1,7 m. (2 x 2,4 om trappa nedanför, samt 

manöverdon på sidan enligt lathunden) 

• Belysningen ska vara jämn 

• Ledstråk ska finnas till trappan, helst även varningsmarkeringar 

• Kontrastmarkeringar ska avvika 0,40 NCS 

• Underlaget ska vara plant, hårt och halkfritt. Det får inte luta mer än 1:50. 

• En hiss bör vara 2,1 x 1,1 m. 

 

 

OBS! Detta är vad som rekommenderas för en godtagbar tillgänglighet, vissa minimikrav 

från BBR kan vara lägre för befintlig bebyggelse.71 

 

                                                 
71 De Handikappades Riksförbund 
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6:2 Vanliga brister vid kulturhistoriska byggnader 

Utifrån inventeringarna kan konstateras att det finns en del återkommande brister på tillgäng-
ligheten vid kulturhistoriska byggnader. Det finns en hel del som behöver förbättras. 
 

• Ramp alternativt hiss saknas vid huvudentrén 

• Kontrastmarkeringar saknas 

• Bristfälliga ledstänger 
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7. Diskussion 
 

I efterhand känner jag att ämnet var väldigt svårt och jag borde koncentrerat min frågeställ-

ning ännu mer. Från början trodde jag heller inte att det fanns så mycket forskning inom om-

rådet, som det faktiskt gjorde. Trots detta har det varit svårt att hitta bra bildexempel över 

helheten på tillgänglighetslösningar. Oftast finns det några brister. En stor del av arbetet var 

från början tänkt att utgå mer från bra exempel, som alltså inte fanns. Metoden i arbetet kunde 

dock inte vart mycket bättre anser jag. Möjligtvis kunde ännu fler kunniga personer kontaktats 

inom området. En specialist inom bevarandefrågor och kulturarvsmiljö borde intervjuats. 

 

Arbetet har ändå varit givande och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag ångrar heller inte mitt 

val eftersom det gav mig en chans att fördjupa mig inom ett område som vi inte getts så 

mycket kunskap inom under Byggnadsingenjörsutbildningen. Det var en av orsakerna bakom 

valet av arbete. En annan orsak till mitt val inom tillgänglighetsområdet är att det är viktigt att 

människor har samma förutsättningar. Tillgängligheten är ett högaktuellt ämne som borde tas 

på större allvar och resultera i bättre lösningar.  

 

Diskussionens är upplagd så att först tankar om litteraturstudien tas upp, där främst problema-

tiken mellan bevarande och tillgänglighet diskuteras. I efterföljande avsnitt utvärderas inven-

teringen och upptäckta brister. Därefter diskuteras om det går att säga något generellt om vil-

ka tillgänglighetslösningar som kan vara lämpliga utifrån omständigheterna vid befintlig be-

byggelse. Tidigare i rapporten medtagna exempel på lösningar diskuteras även. Processen att 

framställa en lathund resoneras i nästkommande avsnitt. Vidare behandlas intervjuerna och 

vad jag fick fram av dem. Slutligen diskuteras vad som kan göras för att förbättra tillgänglig-

hetsarbetet.  

 

7:1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien gav mig kunskap om vilka lagar och regler som gäller, men det kan konstate-

ras att dessa inte alltid följs. Det känns som det skulle krävas en mer jämn nivå över hur man 

ser på tillgänglighet och användbarhet. Kanske skulle vissa krav även behöva höjas.  

Begreppet varsamhet är väldigt diffust och det vore en fördel om det kunde specificeras ännu 

mer. Det samma vad gäller förvanskning och vad som ska bevaras. Syftet är att bevarande och 
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tillgänglighet inte ska ställas mot varandra. Givetvis är det viktigt att bevara vårt kulturarv, 

men samtidigt kan man ställa sig frågan vad det är för vits om inte alla kan ta del av det? 

 

Jag tror det handlar mycket om viljan att lösa problemen och skapa ett tillgängligt samhälle 

för alla. För detta krävs kunskap och eftersom tillgänglighetstänkandet är relativt nytt, är det 

inte så konstigt att de råder en generell okunskap. Det är även svårt att sätta sig in i situationen 

om man inte varit med om det själv.  

 

Ibland kan det finnas en väldigt liten yta för projektörerna att få till en lösning på, speciellt när 

det gäller kulturhistoriska byggnader. Projektörerna kan då försöka gå ifrån lagen. Där uppstår 

en krock eftersom tillgänglighet ofta går ut på att det krävs stor yta. Det är viktigt att komma 

ihåg att de angivna måtten oftast har ett bakomliggande syfte och är framtagna genom prak-

tiska tester. Projektören måste alltså ha i åtanke att det finns en orsak bakom kraven och att 

tillgängligheten blir sämre om de inte följs. 

 

7.2 Inventering 

Inventeringen hörde till den största och mest konkreta delen i mitt arbete. Det var bra att ha 

flera referensobjekt att utgå ifrån. Jag såg ingen större mening med att göra en riktigt djupgå-

ende inventering, då flertalet av byggnadernas huvudentré inte alls är tillgänglighetsanpassa-

de. Givetvis är det mer aktuellt att mäta upp entréerna mer ingående om det är planerat att 

göra ingrepp som leder till att huvudentréerna även blir rullstolsanpassade. Tanken bakom 

inventeringen var att komma fram till vilka brister som finns för att slutligen kunna konstatera 

vad som kan förbättras. Det var något förvånande att det fanns så pass mycket brister vad 

gäller tillgängligheten vid entréer på kulturhistoriska byggnader. I de flesta fall hade det 

knappt gjorts något alls för att förbättra huvudentrén. 

7:2.1 Vanliga brister 

Först och främst är det brist på hissar och ramper vid huvudentréerna. Rörelsehindrade får 

ofta använda en sidoentré. Självklart är det viktigt att även göra huvudentrén tillgänglig för 

rullstolsburna, men det är inte det ända som är problemet. Personligen tycker jag det i första 

hand borde läggas mer fokus på de mindre detaljera som även de är viktiga och oftast inte lika 

kostsamma. Generellt borde alltså kontrastmarkeringar, ledstänger, belysning etc. ses över. 

Detta hade samtliga byggnader brister gällande. Det fanns heller inga konstgjorda ledstråk, 
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utan endast naturliga såsom husväggar eller gräskanter. Slutsatsen blir att man först borde ta 

tag i de enkla detaljerna och inte bara stirra sig blind på rullstolen trots at det är den största 

gruppen. Det totala antalet synskadade är ändå ungefär lika många som de rullstolsburna. 

Kontrastmarkeringar är viktiga för att personer med nedsatt syn ska kunna orientera sig sä-

kert.  

 

Något som ofta begränsar möjligheterna att göra önskvärda lösningar är de ekonomiska ra-

marna som ett projekt har. Detta leder till att det ofta är tillgängligheten som blir drabbad. 

Målsättningen bör vara att finna lösningar som inte är onödigt kostnadskrävande. De små de-

taljerna behöver sällan kosta så mycket.72 

 

7:3 Diskussion utifrån befintliga byggnader 

7:3.1 Går det att dra några generella slutsatser utifrån byggnadens omständig-

heter 

Huvudentrén i gamla byggnader består ofta av pampiga monumentaltrappor. Entrén bär ofta 

med sig ett speciellt uttryck.  

Höjdskillnad 

Det som kan sägas om entréer generellt är att om det finns en höjdskillnad på över 1 meter 

upp till dörren är oftast inte ramp ett bra alternativ. Maxlutningen för en ramp är 1:12 för kor-

tare sträckor. Vid en höjdskillnad på 1 meter kräver detta en 14 meter lång ramp inklusive 

mellanliggande vilplan. Om rampen svänger 180 grader vid vilplanet kan rampens totala 

markyta på längden kortas till hälften, men istället krävs det dubbel yta på bredden. För att en 

ramp ska vara möjlig i dessa fall krävs alltså för det första att det finns gott om utrymme runt 

omkring entrén. För det andra blir en så pass stor ramp väldigt iögonfallande om den befintli-

ga entrén är liten i sig. Sist men inte minst blir det jobbigt att gå en så passlång sträcka med 

skarp lutning. Konstateras kan alltså att vid höjder över en meter finns det oftast bara ett alter-

nativ, hiss. En ramp kan passa bättre när höjdskillnaden inte överstiger 0,5 meter, men även 

lyfthiss kan fungera bra i dessa fall.  

 

                                                 
72 Siré E (2001) s. 116 
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Proportion 

Generellt tycker jag det kan konstateras att större pampigare entréer oftast är mindre sårbara 

än vad mindre smäckrare entréer är. Följaktligen kanske entréns proportion mot hela byggna-

den har en betydelse. Vid större entréer smälter oftast olika lösningar in bättre, eftersom för-

ändringen då inte blir lika iögonfallande. Jag tycker detta stämmer med exemplen som stude-

rats i arbetet.  

Ytan framför dörren 

Ett av de största problemen vad jag anser är att det krävs väldigt stor yta framför entrédörren, 

för att en rullstol ska kunna manövreras. Denna yta finns sällan vid befintliga entréer som inte 

är tillgänglighetsanpassade. Då krävs i första hand en utbyggnad både för att kunna installera 

en ramp eller en hiss. Det är här frågan om bevarande kommer in starkt, och det går inte att 

säga något generellt om, utan är olika från fall till fall. Vissa trappor kan byggas ut på ett var-

samt sätt om samma teknik och material användes som vid nybyggnad. 

Höja upp marken 

Om det endast är en liten nivåskillnad vid entrén, ett eller ett par trappsteg, är det i många fall 

möjligt att göra entrén tillgänglig genom att markplanet höjs över ett större område. Denna 

lösning är ofta varsam för byggnaden, men det är viktigt att komma ihåg att även den kring-

liggande marken måste ändras varsamt och ofta inte får förvanskas. Förutsättningarna för att 

en markhöjning ska fungera är återigen att det finns tillräckligt med plats runt byggnaden, 

eftersom markens lutning då inte får överskrida 1:50. Annars finns möjligheten att sänka dör-

ren och göra höjdskillnaden inomhus, med en ramp/lutning alternativt hiss direkt innanför 

dörren. I vissa fall när det kan vara svårt att få till en fungerande lösning utanför byggnaden 

kan det sistnämnda vara ett alternativ. Dock krävs det att höjdskillnaden inte är för stor, efter-

som byggnadens uttryck kan blir ett helt annat när dörren sänks.  

Sidoentré 

En vanlig nödlösning blir ofta en sidoentré för rullstolsburna. Målet om att vi ska leva i ett 

jämställt samhälle, där alla kan delta på lika villkor, uppnås alltså inte genom att skapa en 

sidoentré. Men vid väldigt svårlösta fall där det är svårt att få huvudentrén tillgänglig för alla, 

utan att förvanska byggnaden, bör en alternativ entré göras. Denna ska vara lika välkomnande 

som huvudentrén. När en tillgänglig sidoentré används finns det större möjligheter att ha en 
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hiss, eftersom dess placering oftast inte påverkar byggnadens yttre. Det är viktigt att först se 

över hur stor användningen av byggnaden är – kanske räcker det med en bra sidoentré?  

 

7:3.2 Varsamma tillgänglighetslösningar 

Tidigare i rapporten studerades olika lösningar på tillgänglighet. Trots att det saknas en och 

annan ledstång eller kontrastmarkering så har det påvisats att det med god vilja går att förena 

varsamhet med tillgänglighet, bland annat i projektet ”Värdig entré” (se sidan 10). Samtliga 

exempel visar på att det nästan alltid fungerar att komplettera en trappa med ramp, bara det 

finns plats. Det kan ofta vara problem att få en hiss att smälta in, men vid Västerås slott (Bild 

5, sidan 12) har man lyckats riktigt bara med en lyftplatta från sidan. Väljs bara rätt material 

och rätt teknik går det mesta att lösa. Jag tror snarare problemet ligger i att riktigt bra lösning-

ar ofta kan bli dyra och att det är därför det inte blir av. Dessutom är det viktigt att alla bra 

lösningar sprids så vi kan ta lärdom och utveckla vår kreativa sida. 

 

Rampen till Stockholms stadshus (Bild 3, sidan 11) är en väldigt rolig idé. I detta fall får man 

leva med att det inte finns någon ledstång eller något avåkningsskydd. Det är dock viktigt att 

inte den ursprungliga utformningen blir lidande, dvs. att trappans funktion minskar. Det är 

alltså viktigt att inte stirrar sig blind på ett funktionshinder. I vissa fall kan det medföra att 

övrig tillgänglighet minskar, ex. vid komplettering med lyftplatta eftersom trappan blir smala-

re73. 

 

Utifrån de valda exemplen kan det konstateras att alla krav inte uppfyllts. I flera fall har esteti-

ken vunnit över funktionen. När varsamma ändringar ska utföras gäller det inte bara att tänka 

på att det ska bli estetiskt utan även användbart. Det känns som att mycket fokus ligger på 

rullstolsburna. Om det bara går att få till en ramp eller hiss så att alla kan ta sig in är alla nöj-

da? Trots att det ser tillgängligt ut, kanske det inte är det för den synskadade pga. bristande 

detaljer. Visserligen är de rörelsehindrade fler, men resterande ska inte åsidosättas. 

 

Det kanske inte alltid är väsentligt att komma fram till någon generell och perfekt lösning.  

Viktigast att ta fasta på är att alla detaljer är lika viktiga för helheten. En ramp ska alltså inte 

rankas högre än kontrastmarkeringar. Visst kan alla ta sig in, men kanske inte med samma 

säkerhet! 

                                                 
73 Siré E. (2001) s.133 
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7:4 Lathund 

Från början var tanken att försöka komma fram till en slags lathund över vilka lösningar som 

kan vara passande i olika fall, beroende på en befintlig byggnads egenskaper. Eftersom det 

var svårt att hitta tillräckligt många bra exempel, blev det inte riktigt som jag tänkt. Slutligen 

blev det i alla fall en lathund. Denna kan dock i princip även användas vid nybyggnad. Per-

sonligen var det ändå viktigt att få rita upp en lösning på en tillgänglighetsanpassad entré. Då 

insåg jag direkt vilka svårigheter och komplikationer som kan uppkomma vid planeringen. 

Jag tror det var först då jag insåg hur stor yta som verkligen krävs för alla detaljer. Ett pro-

blem under gestaltningen var att få till rampens och trappens handledare så de skulle löpa till-

räckligt långt, men samtidigt inte stjäla för mycket övrig yta från gångstråket.  

 

Jag anser att min sammanfattande modell är något som kan användas av projektörer, så att 

inga viktiga detaljer glöms bort. Givetvis måste man studera mer i detalj på viss utformning, 

men figuren ger ändå en överblick av vilka huvudmått som gäller och projektörer behöver inte 

sitta o slå i böcker efter alla krav. Det var dock svårt och veta om kraven som accepteras i 

befintlig miljö eller nybyggnadskraven skulle gälla. Men jag har utgått från mått som ger en 

tillfredställande tillgänglighet, vilket inte alla minimimått gör. En del krav är nämligen upp-

byggda så att befintliga byggnader inte ska behöva ändras allt för mycket. En lite sämre till-

gänglighet kan alltså accepteras för att bevara dessa byggnader. Det är visserligen bra. Oftast 

medför minimikraven ändå att de flesta kan ta sig in i en byggnad om inte personen i fråga 

t.ex. har en extra stor rullstol. Min lathund ger alltså riktlinjer över helheten som krävs för att 

skapa tillgängliga entréer. 

 

7.5 Intervjuer 

Intervjuerna har gett mig mycket kunskap. En viktig del i arbetet har varit att försöka förstå 

människors olika syn på problemen. Det som kan sägas generellt är att det är svårt att sätta sig 

in i andras situation om man inte vart med om det själv och att man personligen nästan alltid 

sätter sina egna behov främst, vilket är helt naturligt. Mina förväntningar från intervjuerna var 

bland annat att se personer med olika funktionsnedsättningars värderingar och deras syn på 

vad som är viktigt i tillgänglighetsarbetet.  
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I min diskussion med Sören Norman fick jag många små tips på hur tillgängligheten kan för-

bättras med små detaljer, främst för synskadade. Han tyckte personligen att huvudproblemet 

bakom att tillgängligheten är bristfällig är att det finns för lite inom tillgänglighetstänkande 

under utbildningen. Störst fokus ligger på estetik och inte funktion. Där kan jag hålla med 

honom, för jag kan inte påstå att jag lärt mig speciellt mycket om tillgänglighetstänkande un-

der min utbildning. 

 

Mitt mål med intervjun med Lil Benton var att få en fingervisning om vilka de största pro-

blemen under tillgänglighetsprocessen är. Varför det inte alltid blir så bra tillgänglighetslös-

ningar och varför arbetet går så långsamt? Då fick jag upp ögonen för att det första som borde 

göras är att skapa tydligare definitioner gälland alla begrepp. Likaså att regelverket inte alltid 

är så tydligt och dessvärre inte alltid håller måttet för vad bra tillgänglighet är. Givetvis hade 

jag kunnat fördjupa mig inom detta område i evinnerlig tid, men eftersom jag inte lagt fokus 

på detta från början så valde jag att avgränsa mig och inte ta med så mycket om detta. 

 

7:6 Hur tillgängligheten kan förbättras 

Det står klart att tillgängligheten inte är tillräckligt bra i dagens samhälle. För det första måste 

alla få upp ögonen för att tillgänglighet är viktigt och inte hitta på undanflykter såsom ekono-

mi eller att ta varsamhetskravet i försvar. Även om förvanskningsförbudet kan begränsa till-

gänglighetsarbetet, är det oftast några förbättringar som kan göras. En kontrastmarkering kan 

oftast inte förvanska byggnaden avsevärt. Dock kan kontrastmarkeringar medföra att trappan 

förvanskas i och med att den kan behöva gröpas ur för att fylla i med en massa av annan ljus-

het. I dessa fall beror det på om trappan är speciellt värdefull eller om den går att återskapa 

efter en eventuell åtgärd. Det kan i annat fall vara bättre att måla en markering och sedan un-

derhålla den så att markeringen inte nöts bort.  

 

Det viktigaste är att se till så det befintliga regelverket följs på ett bättre sätt, anser jag. En stor 

orsak till att alla krav inte uppfylls är bristande kontroller. Fristående sakkunniga används inte 

speciellt mycket idag, men det kanske är en förutsättning för att vi ska få en hög nivå på till-

gänglighet och användbarhet i framtiden. Detta vore optimalt. Frågan är bara vem som kan bli 

det? Det krävs enormt mycket kunskap och erfarenhet för att bli certifierad.  
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En stor del av förbättringen tror jag också handlar om att vi måste beakta helheten. Det finns 

många små detaljer som kan göra en entré betydligt säkrare att använda. Men frågan är hur 

man kan räkna med att kulturhistoriska byggnader ska följa alla krav när inte ens dagens be-

byggelse gör det. Hur kan byggnadsnämnden godkänna vissa lösningar, med tanke på dagens 

krav? Är det okunskap, eller beror det bara på dålig kontroll?  Helt klart är i alla fall att kon-

trollerna och även kraven måste bättras så vi får en högre och bättre nivå på tillgänglighet och 

användbarhet.  

 

Det är också viktigt att kunna förstå olika människors olika behov och inte bara fokusera på 

utvalda. Funktionshindrade får inte ställas mot varandra. Det är viktigt att tänka på alla grup-

per så onödiga krockat inte uppstår, t.ex. att ledstången går ut i gångbanan och medför olycks-

risk. Vad gäller markbeläggningen bör inte bara synskadade stå i centrum. Taktita plattor 

medför ofta problem för rullstolsburna. För att samhället ska bli jämlikt måste vi alltså även 

kunna tänka jämlikt. 

 

Jag tror även det krävs någon slags morot för att öka viljan att göra byggnader mer tillgängli-

ga. En idé kanske kan vara att ge mer bidrag eller anordna tävlingar. Men om det fortsätter i 

denna långsamma takt och att målen om enkelt avhjälpta hinder inte är uppfyllda år 2010, 

anser jag att hårdare straff borde tas till. Det känns fel att de funktionshindrade själva ska be-

höva slåss för att få ta del av den offentliga miljön. Fastighetsägaren måste ta sitt ansvar! 
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8. Slutsats 

8:1 Generella slutsatser 

Min slutsats är att det att är svårt att dra några gemensamma riktlinjer över hur en entré kan 

tillgänglighetsanpassas utifrån byggnadens förutsättningar. Det är i många fall svårt att sätta 

gränsen på vad som är förvanskning och en varsam lösning. Men med den rätta kunskapen 

och viljan kan de flesta byggnader göras tillgängliga på ett eller annat sätt. Slutsatserna utifrån 

de valda exemplen är att större entréer är mindre sårbara ur bevarandesynpunkt. Vissa propor-

tioner, mått och omständigheter är liknande i flera fall med det går inte att säga att detta alltid 

stämmer. Det är viktigare att sprida exempel på bra lösningar, vilket skulle kunna fungera 

som en slags lathund eller handbok så småningom. Bra exempelsamlingar kan ge inspiration 

och effektivisera arbetet då principiella lösningar förhoppningsvis kan användas igen vid lik-

nande fall i framtiden. Lathunden som framställts över gällande krav på tillgänglighet och 

användbarhet vid entréer kan vara en bit på vägen. Denna kan användas vid projektering för 

att se helheten. Snabbare lösningar kommer kunna framställas och det är mindre risk att vikti-

ga detaljer glöms bort. 

 

8:2 Vanliga brister på tillgänglighet och användbarhet 

Jag har kommit fram till att det finns stora brister vad gäller tillgängligheten vid kulturhisto-

riska byggnader. De återkommande bristerna är ramp alternativt hiss, kontrastmarkeringar, 

belysning och ledstänger. Personer med nedsatt orienteringsförmåga måste behandlas mer 

likvärdigt med rörelsehindrade personer. Idag upplever jag att det ligger lite för stort fokus på 

rörelsehindrade personer. Gruppen rörelsehindrade är störst och innefattar oftast de mest om-

fattande åtgärderna, som är svåra att få till ur ett bevarandeperspektiv. Men synskadade borde 

få mer fokus. Om det trots allt inte är möjligt att skapa en tillgänglig huvudentré för alla och 

de rullstolsburna måste ta en sidoentré för att ta sig in i byggnaden, medför detta inte att syn-

skadade också ska stängas ute från huvudentrén. Det finns alltid något som kan göras. Min 

slutsats blir alltså att alla detaljer är lika viktiga för helheten, även mindre kontrastmarkering-

ar. De mindre detaljerna behöver oftast inte kosta så mycket och är inte så tekniskt krävande. 

Det finns även en hel del detaljer som kan förbättras utan att inkräkta allt för mycket på beva-

randet av byggnaden. 
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8:3 Vad som kan göras för att förbättra tillgänglighetsarbetet 

Regelverket behöver förtydligas och bättre kontroller måste utföras för att skapa en högre 

standard och jämnare nivå på tillgänglighet och användbarhet. I dag efterlevs inte regelverket. 

För att ändra på det krävs bättre kontroller. Ett alternativ är att utbilda fler sakkunniga kon-

trollanter inom tillgänglighet. Byggherren måste även inse betydelsen av bra tillgänglighet. 

Eftersom det är de små detaljerna som oftast gör stor skillnad är det viktigt att de inte glöms 

bort. Detaljerna ska kunna lösas på olika sätt men det är viktigt att vi utgår från samma grund-

regler och att det är klart och tydligt över vad som ska uppfyllas och att kraven dessutom är 

tillräckligt höga. Det är viktigt att vi jobbar med samma grundförutsättningar och mot samma 

mål för att skapa ett tillgängligt och användbart samhälle för alla.  
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9. Framtida studier 
 

Inventeringar kan göras på flertalet byggnader för att få vetskap om vilka brister som finns på 

tillgängligheten. Vidare kan bra tillgänglighetslösningar sammanställas i en exempelsamling. 

På så sätt kan inspiration spridas och tillgängligheten vid bebyggelsen öka.
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Bilaga A  

Checklista över inventering av Länsmuseet 

Mallen som använts är hämtad från Handisam. Denna har justerats och iakttagelserna från 
inventeringen är sedan ifyllda. 
 

6.  Entré     

Enkelt avhjälpta hinder är markerade med kursiv stil 

Beteckning och typ av 
entré: Inventering 

Länsmuseet 

Upp-
fyllda 
krav 

Kommentarer (mått, material etc.): 

6.1. Nivåskillnader      

Kan man stiga in i byggnaden utan 
att passera trappa eller trappsteg?  nej 

Om nej svar; uppfylls troligen inte följande 
krav i gråmarkerad ruta för huvudentrén. 

Utformning av trappa och ramp, se 
flik 8 och 9.     

6.2 Yta vid entrén     

6.2.1 Lutning  
Är ytan fast, halkfri och hårdgjord 
med lutningen högst 1:50? (På ytan 
som behövs för manövrering av 
rullstol framför entrédörren). nej Grus och brant lutning 

6.2.2 Mått 
Är ytan (med lutning högst 1:50) 
tillräckligt stor? Dvs: nej   

- dörrhandtaget placerat minst 70, 
helst 100 cm från innerhörn och inte 
inne i nisch? (eller dörren öppnas 
automatiskt och dörröppnaren är 
placerad enligt 6.3.5) ja  

- utrymme för rullstol utanför slag-
dörrs svepyta?  nej   

- utrymme för vändning med rullstol? 
(t.ex. cirkel med diameter 1,5 m). nej   

- ca 40-50 cm mellan yta som be-
hövs för manövrering av rullstol och 
neråtgående trappa? nej   
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6.2.3 Anvisad plats för rökare (om 
sådan plats finns) 
Ligger minst 15 m från entrén och är 
nåbar av personer som använder 
rullstol?     

6.2.4  Växter  
Är entréområdet fritt från allergi-
framkallande växter eller växter som 
kan ge känsliga personer besvär? ja   

6.3 Dörrar     

6.3.1 Passagemått 
Är fritt passagemått minst 0,84 m? 
Befintlig dörr minst 0,80 m accep-
teras. (Motsvarar BBR:s minimikrav.) ja   
      

6.3.2. Golvbeläggning                     
Är skrapgaller och dörrmattor lätta 
att  rulla över samt utan kanter som 
är svåra att passera? ja   

6.3.3 Tröskel 
Är dörrar utan tröskel eller med  
avfasad tröskel?  ja 

Det finns dock en liten kant som är några cm 
upp från det sista trappsteget. 

Är avfasad tröskel högst 2,5 cm hög 
och med flack lutning?  nej   

6.3.4  Automatisk dörröppnare 
Är tunga dörrar / dörrar med dörr-
stängare försedda med automatiskt 
dörröppnare?  ja   

Är svepytan kontrastmarkerad på 
golvet eller är dörren försedd med 
säkerhetsensor?  nej   

Är  automatiskt öppnad dörr försedd 
med sensor (även om svepytan  
markerad)? nej   

6.3.5 Manöverdon dörröppnare                                              
Är placeringen lämplig och lätt att 
hitta? ja 

Eftersom det är en dubbeldörr och oftast den 
högra används, anses placeringen bra. 

Kan det nås av personer i rullstol 
eller rollator utan att man träffas av 
dörrbladet vid öppning? (Placering 
minst 70 helst 100 cm från innerhörn 
eller dörrbladets framkant.)  nej  

Går det att komma intill för personer 
i rullstol eller rollator? nej inte om trappen ser ut som den gör idag 

Är det placerat med centrum 80 cm 
över golv eller mark? nej det sitter för högt 

Är det kontrastmarkerat? ja   
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6.3.6 Dörrhandtag och låsvred 
Är de lätta att hantera och greppa? 
(T ex enhandsgrepp och stort vred).  ja   

Är de kontrastmarkerade? nej är nästan i samma färg som bakgrunden. 
 
Sitter dörrhandtag och dörrlås högst 
100 cm  över golv? nej något högre 

Om vertikalt draghandtag;  Är un-
derkant högst 80 och överkant minst 
100 cm över golv? nej Sitter för högt. 

6.6 Kontrast- och var-
ningsmarkeringar     

6.6.1 Allmänt                                        
Har kontrast- och varnings-
markeringar en ljushetskontrast på 
minst 0,40 enheter enligt NCS?                 nej   
                                                                                                                    
Är varningsmarkeringar  avkännbara 
med teknikkäpp?                     nej   

6.6.2 Strategiska punkter                     
Är strategiska punkter kontrast-
markerade? (T ex entré, entrédörr 
och andra strategiska punkter som 
behöver markeras). ja Det sitter en utstående ram runt hela entrén 

6.6.3 Ledstråk m.m.                            
Är logiska ledstråk är markerade 
mellan strategiska punkter? (T ex 
entré, reception, hiss och andra 
viktiga målpunkter). nej   

Är ledstråk kontrastmarkerade?  nej   

Är ledstråk möjliga att följa med tek-
nikkäpp? nej   

Finns logisk färgsättning för att un-
derlätta orienteringen där detta be-
hövs? ja 

Det är mörkare runt entrén vilket ökar upp-
fattningen om att det är en ingång  

6.6.4 Utstickande byggnads- och 
inredningsdelar                               
Är utstickande byggnadsdelar  var-
ningsmarkerade eller inbyggda? (T 
ex pelare och trappor). nej   
      

6.6.5 Oskyddade glasytor 
Är oskyddade glasytor  varnings-
markerade i ögonhöjd för sittande 
och stående personer? (90 cm resp 
150 cm över golv). ja/nej 

Sidoentrén består av en glasdörr som inte är 
kontrastmarkerad i ögonhöjd. 

6.7 Skyltning      
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Är nödvändiga informationsskyltar 
logiskt placerade?  ja   

6.8 Belysning      
      

          
Är den fasta belysningen bländfri?  ja   

Är belysningen i förflyttningsvägar  
tillräcklig och jämn? nej   

Har viktiga skyltar och informations-
ställen tillräcklig belysning? ja   

Har entrén bra belysning? (Bedöm 
utifrån ljusnivå, ljusfördelning, skug-
gor, reflexer, bländning, färgåtergiv-
ning, ljusfärg, flimmer).     

6.9 Alternativ entré      

Finns tydlig skylt med hänvisning till 
denna entré vid huvudentrén?  ja   

Ligger entrén nära och väl synlig 
från huvudentrén? ja   

Mynnar den ut i samma entréhall 
som huvudentrén? ja  Men det blir en omväg. 

Är utformningen välkomnande på 
samma sätt som huvudentrén? nej   

Är entrén öppen på samma tider 
som huvudentrén eller försedd med 
videoporttelefon som går till  be-
mannad reception? ja  Det finns en ringklocka till receptionen. 

   

Övriga kommentarer: 
 

 

Den tillgänglighetsanpassade entrén har en lutning ner 
till ingången som dessutom svänger lite. Det krävs hjälp 
med dörröppningen och dörren är dåligt kontrastmarke-
rad. 
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8 Trappa                                                                              
Enkelt avhjälpta hinder är markerade med kursiv stil 

Beteckning: Inventering 

Länsmuseet 

Upp-
fyllda 
krav 

Kommentarer (mått, material etc.): 

8.1  Kontrastmarkering     

Är trappan är kontrastmarkerad på 
nedersta plansteget och på framkan-
ten av trappavsatsen vid översta 
sättsteget?  nej   

8.2  Ledstång     

Finns ledstänger på båda sidor om 
trappan? ja  

Går ledstängerna 30 cm förbi steg-
framkanten? nej   

Är ledstängerna kontinuerliga utan 
avbrott? ja   

Är ledstängerna greppvänliga och 
utan hindrande infästningar?  ja   

 
Är ledstängerna kontrastmarkerade? ja 

De skiljer sig mot väggen i färg men smälter 
in ganska bra mot trappen. 

8.3 Övrigt     

8.3.1 Enstaka trappsteg                                             
Har trappan minst tre trappsteg eller 
är trappsteget/en mycket tydligt 
markerade? ja   

8.3.2 Utrymme vid trappa                       
Är utrymmet framför neråtgående 
trappa så stort att fallrisken är liten? 
(Mellan manöverutrymme för rullstol 
och neråtgående trappa behövs ca 
40-50 cm). nej   
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9 Ramp                                                  
Enkelt avhjälpta hinder är markerade med kursiv stil 

Beteckning: Inventering 

Länsmuseet 

Upp-
fyllda 
krav 

Kommentarer (mått, material etc.): 

9.1 Utformning     

9.1.1 Lutning                                                 
Är lutningen högst 1:12 ( 1:20 om 
denna lutning kan uppnås?) nej 

Betydligt brantare och lutar dessutom samti-
digt som den svänger. 

9.1.2 Höjdskillnad                                         
Är den höjd som tas upp mellan två 
vilplan max 0,5 m? nej   

Är den höjd som tas upp av ramper i 
följd med mellanliggande vilplan 
högst 1,0 m? nej   

9.1.3 Bredd                                           
Är bredden minst 1,3 m? ja   

9.1.4 Vilplan                                                               
Är vilplan mellan två ramper minst 2 
m långt?                                                               nej   

Är vilplanen så stora att rullstolen 
står på plan yta när man öppnar dörr 
eller använder manöverdon för dörr-
öppnare? (Avser nedre, övre och 
mellanliggande vilplan) nej   

9.1.5  Avåkningsskydd                                        
Finns avåkningsskydd på rampen? ja   

Är räcket utformat som avåkningss-
kydd eller finns ca 10 cm hög kant? 
Befintlig kant som är 4 cm accepte-
ras. (Motsvarar krav i ALM). ja   

9.1.6 Rampens beläggning                                 
Är rampens beläggning sådan att 
man inte riskerar att halka? ja Består av grus 

9.1.7 Komplettering med trappa     
Är rampen kompletterad med trap-
pa? (Om detta behövs och är möj-
ligt). nej   
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9.2 Ledstång     

Finns ledstänger på båda sidor om 
rampen?  nej   

Går ledstängerna 0,30 cm förbi ram-
pens båda ändar? nej   

Är ledstängerna kontinuerliga utan 
avbrott? ja   

Är ledstängerna greppvänliga och 
utan hindrande infästningar? nej   
 
Är ledstängerna kontrastmarkerade? nej   

Är höjden 0,90 m? nej   
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Bilaga B  

Intervjufrågor 

 
 Frågor till Sören Norman, Tillgänglighetsrådgivare Gävle kommun, 12/5-09 
 

1. Vad tycker du om kulturhistoriska byggnader som länsmuseet?  

Teatern? Slottet? Rådhuset? 

2. Hur upplevs Rådhusets entré i förhållande till Teaterns? pga. teaterns sidoentré? Är det 

bättre att det blir en hyfsat bra lösning till huvudentrén eller en riktigt bra sidoentré? 

3. Vet du några kulturhistoriska byggnader i Gävle då man haft stora problem att få till 

tillgängliga entréer men slutligen lyckats?  

4. Kan du ge exempel på några bra och dåliga entréer här i staden?  

5. Vad är det vanligaste man missar vid tillgänglighetsarbetet vid entréer?  

Kontrastmarkeringar? Är det för mycket fokus på rullstolsburna? 

6. Kan du ge exempel på bra kontrastmarkeringar? Avvikande material, struktur och 

färg.. 

7. Finns det något i lagen/ standarder som borde ändras enligt dig, vad gäller mått etc.? 

Är det bättre med rekommendationer? 

8. Vet du vad som ligger bakom 1,30 bredden på ramper? Vingelmått?  

9. Är det största problemet att det är många olika inblandade, t.ex. en som äger gatan… 

Vem ansvarar för helheten? 

10. Vad beror bristande tillgänglighet på? 

11. Har du något generellt tips på hur man kan göra byggnader mer tillgängligt och samti-

digt bevara dem? (inte stirra sig blind på lagen?)  

Finns det något som projektörer borde tänka lite extra på? 
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Frågor till Lill Benton 19/5-09 

 

1. Varför går det så trögt med tillgänglighetsarbetet?  

Tar inte förvaltaren/ägaren sitt ansvar?  

Är organisationen för dålig? Det är långt kvar till 2010:s mål… 

2. Borde systemet ändras? Finns tillräckligt med lagar? 

3. Behövs det strängare regler och/eller hårdare straff?  

4. Är det till stor del en kostnadsfråga? Borde det finnas mer bidrag?  

5. Är det byggherren som har för lite kunskap?  

6. Har du något generellt tips på hur man kan lösa tillgängligheten varsamt? Kunskap o 

fantasi?  

7. Vet du någon bra entré i Gävle (kulturhistorisk byggnad)?  

8. Håller de nya byggnaderna måttet? 

9. Vanligaste hinder för rullstolsburen? Sitter manöverdonen ofta för högt? 

10. Känns det diskriminerande att behöva ta en avlägsen sidoentré? 

11. Vad kan förbättras i processen mot tillgängligare entréer?  

 

 

 

 

 


