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Sammanfattning 
Dagens samhälle sägs vara byggt för alla, trots det stöter många med funktionsnedsättningar på 
problem i vardagen som hindrar dem från att känna sig som en i mängden. Högskolan i Gävle 
har visat sig ha brister gällande tillgängligheten. Detta uppenbarade sig bland annat i 
undersökningar som gjordes av studenter i Byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 
2011. 
Examensarbetets mål är att identifiera vilka problem som finns vid ramper och entréer. För att 
underlätta undersökningen valdes de större entréerna på skolan ut.  
Teorimaterialet är uppbyggt av BBR 2014, Bygg ikapp och hemsidor med relaterat material. 
Sökandet efter vetenskapliga artiklar gjordes på webbsidor såsom Taylor & Francis Online, 
Academic Search Elite och Web of Science. Dessa hittades på databasen som Högskolan i 
Gävles bibliotek ställer till förfogande och de sökningar som gjordes var då efter relevant 
litteratur som kretsar kring funktionsnedsättningar och framkomlighet i byggnader. 
Undersökningen grundar sig på två laborationer som namngetts till laboration 1 och 2. I 
laboration 1 uppmättes ny mätdata och jämfördes med tidigare framtagen litteratur-data som 
beskriver vad som är acceptabelt då man ska ta sig fram med rullstol. Mätdatat består av mått 
och kontroll av befintliga hjälpmedel på plats. Laboration 2 bestod av ett rullstolstest som utgick 
från en tidigare upprättad kontrolleringsmall. Detta test gick ut på att själv uppleva problemen 
och genomgå testen utifrån en verklig upplevelse. 
Resultaten från båda laborationerna visade att många entréer har stora brister på de flesta 
punkterna.  
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Abstract 
 
It is claimed that the modern society is built for everyone, yet many individuals with disabilities 
encounter problems in their everyday life that prevent them from feeling like a part of society. 
University of Gävle has been proven to have insufficiencies regarding availability. This has been 
exposed in surveys conducted by students in the Building Engineering Program. 
This thesis aims to identify the problems that exist at the ramps and entrances. To facilitate the 
investigation, the major entrances to the school were selected. 
The theoretical material consists of BBR 2014, Bygg ikapp 2014 and websites with related 
content. To find scientific articles websites such as Taylor & Francis Online, Academic Search 
Elite and Web of Science was used. These articles were discovered in the database in the library 
of The University of Gävle and the searches related to relevant literature that revolves around 
disabilities and accessibility in buildings. 
The study is based on two labs that has been named lab one and two. In lab one, the entrances 
were measured and this data was compared with previously established literature-data that 
describes what is acceptable when you are using a wheelchair. This data consists of 
measurements but also an inspection of existing resources. Lab two consisted of a practical test 
with a wheelchair and was based on an existing template used in checking accessibility. The 
purpose of the second test was to experience the problems firsthand and undergo these tests as a 
real-life experience. 
The results from both labs were very poor and many entrances showed major flaws at most 
checkpoints. 
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NOMENKLATUR 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

> Större än 

< mindre än  

  

Förkortningar 

 

BBR Boverkets byggregler 

SFS Svensk författningssamling 

m meter 
mm millimeter 
kg kilogram 
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1  INTRODUKTION 

Inledning  
 
Behovet av denna studie grundar sig i den upplevda ignoransen av de problem som personer med 
nedsatt rörelseförmåga stöter på dagligen. Enligt Handikappförbunden (2013) fastnar många 
unga personer med nedsatt rörelseförmåga i bidrag och arbetslöshet för att de inte får rätt stöd i 
skolan. Handikappförbunden (2013) medger att förändringsarbeten för personer med 
funktionsnedsättningar kostar mycket pengar för samhället, därför fuskas det ofta med att skapa 
rätt anpassningar som behövs för ett jämställt samhälle med lika förutsättningar. Samhället bör 
vara byggt för alla. Näringsdepartementet (2000) beskriver mångfaldens betydelse i Sverige, de 
skriver bland annat ”Att arbeta för mångfald är att lyfta fram varje enskild människa och 
acceptera att det svenska samhället består av människor med många olika egenskaper”. Detta är 
också en förklaring till att varje enskild person inte ska diskrimineras på något vis. Att inte bygga 
eller anpassa nybyggda/befintliga byggnader för alla är att utesluta en minoritets rätt att vara en 
del av samhället. Detta är ett stort problem och till en början borde statens egendomar beprövas. 
Högskolan i Gävle har visat sig ha brister gällande tillgängligheten, detta uppenbarade sig bland 
annat av undersökningar som gjordes av studenter på Byggnadsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Gävle 2011. Målet med detta examensarbete är att identifiera var problemen finns, 
för att underlätta undersökningen så har den ramats in till vissa utvalda entréer på skolan. 
Undersökningen grundades på två laborationer som namngivits till laboration 1 och 2. I 
laboration 1 kommer mätdata att jämföras med tidigare framtagen litteratur-data som beskriver 
vad som är acceptabelt då man ska ta sig fram med rullstol. Mätdatat består av mått och kontroll 
av befintligt hjälpmedel på plats. Laboration 2 kommer att bestå av ett rullstolstest som utgår 
från en förbyggd kontrolleringsmall. Detta test handlar om att själv uppleva och genomgå testen 
utifrån en verklig upplevelse.  

1.1 Bakgrund 
Enligt webbsidan www.Funkanu.com är det 560 000 personer över 16 år som har en 
rörelsenedsättning, hälften av dem är över 80 år. Antalet personer som använder rullstol 
motsvarar en siffra på 13 000 personer i Sverige.  
Tester med rullstol utfördes första året på byggnadsingenjörsprogrammet för att få inlevelse och 
förståelse för personer med nedsatt rörelseförmåga. Testerna gick ut på att ta sig runt på 
högskolans område med rullstol och testa ramperna samt att mäta deras lutning. 
Högskolan i Gävle har som målsättning att personer med funktionsnedsättningar ska kunna 
utföra sina studier på samma villkor som andra studenter. Ett bra bemötande med god 
tillgänglighet och tillgång till enskilt pedagogiskt stöd är förutsättningar för studier på lika 
villkor. (Högskolan i Gävle, 2014) 
Tillgänglighetsplanen beskriver att högskolan ska vara till för alla. För att uppnå de målen ska 
högskolan arbeta med förbättringar på tillgängligheten. Detta ska ske genom att utbilda lärare om 
tillgänglighet samt att göra det tillgängligt vid nya tekniska förändringar (Högskolan i Gävle, 
2006) 
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka några valda entréer på Högskolan i Gävle gällande tillgänglighet. De 
valda entréerna kommer att granskas utifrån dagens standard för att hitta befintlig problematik 
som går att förbättra angående framkomligheten för personer i rullstol.  

1.3 Avgränsning 
Examensbetet är avgränsat till två laborationer om framkomligheten för personer med nedsatt 
rörelseförmåga (rullstol och en viss del elrullstol). Laborationerna om framkomligheten är 
avgränsat till tio entréer och dess ramper samt tillgängligheten mellan p-plats och entré för 
Högskolan i Gävle, Se bilaga 1.  

1.4 Metod och Genomförande 
 
1.4.1 Litteraturstudie 
 
Examensarbetet inleddes med en genomgripande litteraturstudie för att utöka kunskapen inom 
ämnet. Litteraturstudien gjordes med hjälp av Bygg i kapp (2014), internetwebbsidor och 
rapporter.  
 
Sökandet på vetenskapliga artiklar gjordes på webbsidor som Taylor & Francis Online, 
Academic Search Elite och Web of Science. Dessa hittades på databasen som Högskolan Gävles 
bibliotek ställer till förfogande. Sökningar som gjordes då var efter relevant litteratur som kretsar 
sig runt nedsättningar och framkomligheten i byggnader. Betydande sökord, disability, buildings, 
accessibility, access, wheelchair, wheelchair bound. 
 
Under litteraturstudiens gång byggdes en större förståelse för ämnets omfattning och 
möjligheter. Med nya kunskaper begränsades arbetets omfattning för att rama in en möjlig och 
rimligt uppnåbar nivå för detta examensarbete. Inramningen blev Högskolan i Gävles större 
entréer till huvudbyggnaden med målet att undersöka problematik att ta sig in och ut för personer 
sittandes i rullstol och elrullstol. 
 
1.4.2 Laborationer  
Den metod som huvudsakligen har använts för att angripa detta problem är laborationer.  
Examensarbetet består av två stycken laborationer Laboration 1 och 2. 
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1.4.2.1 Laboration 1  
Laboration 1 baserades på mätning och kontroll av det som bör finnas vid en entré och hur 
entréernas mått på de befintliga hjälpmedlen stämmer överens med dagens lagar och bör-krav. 
Lagarna, bör-kraven och rekommendationerna är hämtade från BBR och Bygg ikapp (Svensson 
2014). Till hjälp användes programmet Excel. I programmet byggdes tabeller upp med regler och 
bör-krav i form av en checklista. Varje entré testades på samma villkor, testen består av två 
tabelldokument. Tabellerna kunde enkelt fyllas med data som testresultaten visade.  Se tabell 1 
nedan. 

Tabell 1: Sammanställningen av utvärderingskriterier för laboration 1. 

 

1.4.2.2 Laboration 2 
Laborationen två gjordes med hjälp av en rullstol för att upptäcka och uppleva problemen. I 
avsikt att underlätta laborationen gjordes en checklista med materialet från Laboration 1. 
Checklistan innehöll olika testmoment i form av frågor som undersöktes med rullstolen. 
Rullstolstestet gick ut på att ta sig från punkt a till punkt b och sedan vända på rullstolen för att ta 
sig från punkt b till punkt a. Startpunkten var antingen parkering för personer med nedsatt 
rörelseförmåga som finns i närheten av entrén eller från rampens begynnelse. I bilaga 1 
redovisas vilka entréer som hade startpunkt från en parkering och vilka entréer som hade 
startpunkt från rampens början. Testerna utfördes under både nattetid och lunchtid. 
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1.4.2.2 Material  
Material som användes under laborationerna var rullstol, tumstock, miniräknare, systemkamera, 
anteckningspapper, ritningar och inträdeskort med tillgång till samtliga lokaler. 
 
1.4.3 Intervju  
Försök gjordes på att hitta en person att intervjua som rört sig med rullstol på högskolan en 
längre tid. Projektet lades ned på grund av tidsbrist och svårigheterna att finna någon med denna 
kompetens. 
 
1.4.4 Texthantering  
Textmallen är lånad från KTH:s mall för examensarbete för ingenjörer. Framsidan är däremot 
gjord utifrån färdig mall från Högskolan i Gävle.  
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2 REFERENSRAM 

 

I denna del av examensarbetet kommer information som är nödvändig för det samlade resultatet 
från litteraturstudieforskningen dokumenteras. Kapitlets början kommer att handla om entrén och 
rampens uppbyggnad, bör-krav och allmänna råd för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den 
andra delen kommer att bearbeta diskriminering samt begreppen tillgänglighet, handikappad, 
funktionsnedsättning och funktionshindrad. Men först kommer det att handla om ”första 
byggstenen”. Arbetet startade med information från boken ”Bygg ikapp (Sensson 2012)”.  

Den framtagna informationen Bygg ikapp var till stor hjälp vid uppbyggnaden av mallarna till 
laboration 1. (Stor del av Bygg ikapps information är hämtad från BBR19). 

 

Allmän information om Personer med nedsatt rörelseförmåga 

Enligt webbsidan www.Funkanu.com är det 560 000 personer över 16 som har en 
rörelsenedsättning, hälften av dem är över 80 år. Antalet personer som använder rullstol 
uppstiger till en siffra på 130000 personer i Sverige. 

 

Entréer Generellt från Bygg ikapp (Bygg ikapp(Svensson 2012) förklarar mer ingående än 
BBR19) 
 

- Det bör finnas en plan och hård yta utanför entrédörren. 
- Vid ovanstående nämnda yta bör det vara möjligt för en person med rullstol som 

hjälpmedel att öppna dörren.  
- Vid samma plana yta bör det vara möjligt att vända rullstolen med riktning mot dörren så 

att man slipper backa om dörren skulle vara låst 
- Publika lokaler, arbetslokaler samt flerbostadshus bör ha en entré med minimum mått 

dimensionerad efter en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning, då gäller 
måttet 1,5 meter i diameter.  

- Större publika lokaler, exempelvis banker, bibliotek osv. bör ha en huvudentré 
dimensionerad för en större rullstol med vänddiametern 1,8meter. Ett mer optimalt mått 
är 2,0 meter i diameter som är utformat för en eldriven rullstol för utomhusanvändning. 

- Markering är viktigt för att tydliggöra entrén, Detta tydliggörande av entrén kan göras 
genom att färgsätta entrédörren med en kontrastrik färg som gör att den står ut från den 
resterande omgivningen. Utmärkning av en entré är en konstruktionsmässig förändring 
t.ex. en in- eller utdragen entré där strukturen visar entréns placering. Markbeläggning 
kan också användas för att tydliggöra vart entrén befinner sig då skiftande 
markbeläggning kan användas. 

- Vid entrén är det viktigt med tydliga och lättlästa skyltar. Det bör finnas en skylt som 
visar gatunumret tydligt, även från gatan.  

- Entrédörren bör vara utan trösklar som utgör ett hinder för rullstolens framfart. 
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- Entrédörren bör vara lätt att öppna även om automatiska dörröppnare finns, vid fel på den 
automatiska dörröppnaren bör tillträde på grund av för tung dörr inte vara ett onödigt 
hinder. 

- Portkodsdosa bör fungera för både stående och för personer i rullstol. Bra mått på höjden 
är mellan 0,8 meter och 1,0 meter och den skall sitta på en lättillgänglig yta. Minimum 
distans från dosan till ett hinder bör vara 0,7 meter men helst 1,0 meter. Bygg ikapp 
(Svensson 2012)  

 

Ramper   

Enligt (BBR19 kap 3:132) bör man komplettera trappan med en ramp om trappan inte kan 
undvikas på andra sätt. Om rampen inte kan placeras bredvid trappan bör en alternativ väg göras 
som den med nedsatt rörelseförmåga kan använda. Bra att tänka på är det kan vara svårt för en 
person med nedsatt rörelseförmåga att använda två ramper efter varandra. Enligt (BBR19 kap 
3:132). så gäller regler för ramper vid entréer avsnitt 3:1422 ramper inomhus.  
Allmänna råd som en ramp bör följa enligt (BBR 19 kap 3:1422) :  

• Luta högst 1:12 men rekommenderad lutning är mindre än 1:20 
• Minst 2 meter långa vilplan 
• Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen  
• Ha en fri bredd på 1,3 meter (1,5 på allmänna platser) 
• Vara fri från hinder 
• Ha ett minst 40mm högt avåkningsskydd om det finns höjdskillnader mot omgivningen. 

 
 

Ledstänger 

Enligt (BBR 19 kap 8:232) ska både trappor och ramper ha ledstänger med bra möjlighet att 
greppa.  
Allmänna råd som ledstänger bör följa enligt (BBR 19 kap 8:232): 

• Ergonomisk utformning 
• Löpa oavbrutet 
• Gå förbi översta och nedersta stegframkanten respektive rampens början och slut med 

minst 300mm 
• Ha en kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor 
• Ha en fri höjd på både 0,9 meter och 0,7 meter. Bygg ikapp(Svensson 2012) 
• Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningarna. 
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Entrédörrar 

Enligt (BBR 19, kap 3:142) ska tillgängliga och användbara entréer gestaltas så att de tillåter 
passage med rullstol och så att tillräckligt med utrymme finns för att öppna och stänga dörren 
från rullstolen.  

Dörrarna ska också enkelt kunna öppnas och stängas utav personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Handtag och lås ska också finnas lättillgängligt.  

Allmänna råd som entrédörrar bör följa enligt (BBR 19, kap 3:143) ska det fria passagemåttet 
bör vara minst 0,80 meter då dörren är uppställd i 90 graders vinkel. 

Kontrastmarkering 

Enligt (BBR 19, kap 3:1423) är det en viktig målpunkt att ramper, gångytor, ledstänger, 
manöverdon och trappor ska vara lätt att upptäcka.  
 
 
Tillgänglighet 
Elena Siré uppfattades som en mycket begåvad författare och forskare, under litteraturstudien 
lästes boken ”Utrymning för alla”. I en av texterna på sida 42 beskrivs tillgänglighet på ett 
mycket utomstående vis ”Dagens innebörd av begreppet tillgänglighet är att individen 
självständigt och egna villkor skall kunna använda sig av, förflytta och uppehålla sig mellan och 
i byggnader, kommunikationsstråk och trafiksystem. Förflyttningar och besök skall kunna ske 
spontant och med värdighet, utan beroende av hjälp och tillsammans med andra på lika villkor” 
(Siré, 2006) 

Hussein Chith beskriver i sin kandidatrapport om tillgänglighet i stationsmiljöer att Sverige 
ligger i framkant med tillgänglighetsfrågor och att det beror på en fungerande politik. Men trots 
detta så finns det stora brister med tillgänglighetspolitiken. Om Sverige fortsätter att arbeta med 
förbättringar inom tillgänglighet så skulle Sverige kunna vara ett land som sätter standard för 
andra demokratiska länder. (Chith, 2014) 

Begreppen funktionsnedsättningar, handikapp och funktionshinder 

Funktionshinder och funktionsnedsättningar är inte samma begrepp idag. Funktionshinder anses 
inte som en egenskap hos en människa. Numera är funktionshinder något som har med 
omgivande miljö att göra. Det kan vara brister i tillgängligheten på offentliga platser och 
möjligheten till att gå i skola. Funktionsnedsättning kan handla om rörelsenedsättning, hörsel och 
synnedsättning, svårigheter i att läsa och skriva, allergier och astma. Handikapp har tagits bort 
som term och uppslagsterm och avråds använda. Handikappad och funktionshinder används inte 
i dag för en person med funktionsnedsättning. (Socialstyrelsen, 2014)  
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Diskriminering   

Enligt (SFS 2008:567) skall diskriminering motverkas och på andra sätt främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett om personen har funktionsnedsättningar.  

Enligt (SFS 2008:567) diskrimineringsförbud utbildning skall den som bedriver verksamheter 
som avses i skollagen (1985:1100) eller annan utbildningsverksamhet inte diskriminera någon 
studerande som medverkar i en verksamhet.  

Näringsdepartementet (2000) beskriver mångfaldens betydelse i Sverige. De skriver bland annat: 
”Att arbeta för mångfald är att lyfta fram varje enskild människa och acceptera att det svenska 
samhället består av människor med många olika egenskaper”, Detta är en förklaring till att varje 
enskild person inte ska diskrimineras på något vis. 

Vid brand är det viktigt att entrén uppfyller så många bör-krav som möjligt då hinder eller dåligt 
byggda ramper kan vara avgörande när både personer med nedsatt rörelseförmåga och personer 
utan nedsatt rörelseförmåga skall utrymma byggnaden. Edward Steinfeld, D Arch (2006) 
beskriver att evakuering vid katastrof är något som det alltid pratas om, men att folk med 
funktionsnedsättningar ofta glöms bort. Han beskriver också att lösningen i många fall landar på 
de omgivande människorna i byggnaden att hjälpa personer med nedsatt rörelseförmåga ut för att 
klara eventuella trappor vid en nödsituation som exempelvis brand.  
 
Al-Zoabi (2001) beskriver också svårigheten för personer med funktionsnedsättningar att 
evakuera byggnader i krisande situationer. Det beskrivs också personer med 
funktionsnedsättningar ofta glöms bort i planering av ute- och innemiljöer. Avståndet mellan 
byggnader beskrivs också som ett problem för personer i rullstol då det förloras mycket tid på att 
ta sig fram mellan olika byggnader samt att det kan vara extremt ansträngande. 
 
Imrie och Kumar (1998) tar upp diskussionen om att folk med funktionsnedsättningar ofta 
känner sig främmande och förtryckta av den omgivande miljön som ofta innebär dagliga hårda 
utmaningar i det byggda samhället. I artikeln beskriver de hur den omgivande miljön har 
förmåga att hindra och begränsa personer med rörelsehinders rörlighet i samhället. Det är viktigt 
att inte diskriminera personer med nedsatt rörelseförmåga genom att inte ge dem tillgång till 
rörlighet. 
 
Rothman (2010) tar upp hur viktigt det är att som individ få klara sig själv med hjälp av 
materiella hjälpmedel som finns i samhället istället för att få ständig personlig hjälp. Hjälpmedel 
kan vara en anpassad arbetsplats med ramper och andra hjälpmedel, det kan också handla om att 
få transport till arbetet. Det viktiga är att kunna bli så självständig som möjligt och att inte låsas 
fast hemma utan att istället komma ut och göra nytta, detta är något som ger självkänsla. 
 
Lösningar 
Eftersom byggnaderna i högskolan är en gammal och värdefull byggnad fordras bra lösningar. 
Foster (2004) tar upp unika lösningar för framkomlighet för de funktionshindrade i gamla 
värdefulla byggnader. Denna artikel jobbar också på att försköna förändringarna i och utanför 
byggnaderna på ett mer estetiskt tilltalande sätt. Artikeln tar upp hur många exempelbyggnader 
har byggts om till tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.   
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3 RESULTAT  
 
3.1 Laboration 1 
 
1 av 10 av entréerna och dess ramper klarade sig bra, nedan visas ett gemensamt resultat av varje 
test på samtliga entréer och dess ramper. 
 
Tester      Antal  
 
Test 1.1 Rampens lutning:  
 
Klarade testet utmärkt:    1  
Godkändes marginellt:   5  
Klarar inte:      4  
 
Test 1.2 Lutning på rampens vilplan 
 
Klarade testet utmärkt:      1 
Godkändes marginellt:   1  
Klarar inte:      5 (vilplan fanns inte på samtliga av dessa 5) 
3 av ramperna behöver inget vilplan. 
 
Test 1.3 Höjdskillnad mellan vilplanen på rampen 
 
Klarade testet utmärkt:    2 
Godkändes marginellt:     0 
Klarar inte:      5(vilplan fanns inte på samtliga av dessa 5) 
3 av ramperna behöver inget vilplan. 
 
Test 1.4 vilplanens längd på rampen 
 
Klarade testet utmärkt:    2 
Godkändes marginellt:   0    
Klarar inte:      5 (vilplan fanns inte på samtliga av dessa 5) 
3 av ramperna behöver inget vilplan. 
 
Test 1.5 Rampens fria bredd 
 
Klarade testet utmärkt:    4  
Godkändes marginellt:   1 
Klarade inte:      5  
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Test 1.6 Rampens avåkningsskydd 
 
Klarade testet utmärkt    0 
Godkändes marginellt:   0 
Klarade inte      10  
 
 
Test 1.7 Rampens totala höjdskillnad (inklusive vilplan) 
 
Klarade testet utmärkt:    6  
Godkändes marginellt:   0 
Klarade inte:      4  
 
Test 1.8 Dörrhandtagets höjd  
 
Klarade testet utmärkt:    2  
Godkändes marginellt:   3  
Klarade inte:      5  
 
Test 1.9 Dörröppnare/ manöverdons höjd 
 
Klarade testet utmärk:    7  
Godkändes marginellt:   2  
Klarade inte:      1 
 
Test 1.10 Dörröppnare avstånd till ogynnsamt hörn eller dörr 
 
Klarade testet utmärkt:    7  
Godkändes marginellt:   2  
Klarade inte:      1 
 
Test 1.11 Dörrbredd 
 
Klarade testet utmärkt:    9  
Godkändes marginellt:   0  
Klarade inte:      1 
 
Test 1.12 Ledstänger/handledare 
 
Klarade testet utmärkt:    0 
Godkändes marginellt:   3  
Klarade inte:     7  
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Test 1.13 Portkodsanordning höjd 
 
Klarade testet utmärkt:    8  
Godkändes marginellt:   1 
Klarade inte:      1 
 
Test 14 Utrymme för vändning vid entrén   
 
Klarade testet utmärkt:    9  
Godkändes marginellt:   0 
Klarade inte:     1 
 
Test 2.1 Markering på befintliga hinder 
 
Klarade testet utmärkt:    0  
Godkändes marginellt:   0 
Klarade inte:     2 
 
8 av ramperna hade inget hinder som behövde markeras. 
 
 2.2 Kontrastmarkerad dörr 
  
Klarade testet utmärkt:    6  
Godkändes marginellt:   1 
Klarade inte:     3 
 
Test 2.3 Kontrastmarkering på översta trappsteget 
 
Klarade testet utmärkt:    2  
Godkändes marginellt:   6 
Klarade inte:     2 
 
2.4 Kontrastmarkering på ledstängerna 
 
Klarade testet utmärkt:    0  
Godkändes marginellt:   1 
Klarade inte:     9 
 
2.5 Ledstänger på båda sidorna 
 
Klarade testet utmärkt:    7  
Godkändes marginellt:   1 
Klarade inte:     2 
 
 
2.6 Stabilt material för rampen 
 
Klarade testet utmärkt:    8  
Godkändes marginellt:   0 
Klarade inte:     2 
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2.7 Belysning 
 
Klarade testet utmärkt:    0  
Godkändes marginellt:   4 
Klarade inte:     6 
 
Sammanställning av alla tester tillsammans 
 
Klarade testet utmärkt:    81 = ca 42 % 
Godkändes marginellt:   32 = ca 16 % 
Klarade inte:     81 = ca 42 % 
 
Sammanfattningen 
 
42 % av testerna visade ett bra resultat och är som de borde vara. 
16 % av testerna går att förbättra men klassas som godkänt. 
42 % av testerna visade dåliga värden som inte godkänns och måste ändras.  
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3.2 Laboration 2 
 

• Laboration 2, rullstolstestet påvisade att bristerna i laboration 1 var problematiska och 
farliga.  

• Vid branta lutningar på rampen var det mycket svårt att ta sig upp och ner. Att ta sig upp 
och ner för ramp 1b och 2b kändes riskabelt och mycket farligt då lutningen var så pass 
stor och rampen lång.  

• Det som också kändes farligt med de ramperna var att man inte kunde hålla i sig i 
ledstänger om det så behövdes eller vila halvvägs upp på rampen. 

• Entré 1a, 2a och 4a har dubbla dörrar att ta sig igenom med separata dörröppnare, detta 
resulterade i mycket arbete och en känsla av att vara i vägen för folk. 

 

 
Bild A1, Rävhallen i Högskolan i Gävle 2014 
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4  DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
 

4.1 Diskussion 
Resultaten för båda laborationerna visade att Högskolan i Gävle har många brister vid dess 
entréer och ramper. Imrie och Kumar (1998) beskriver hur personer med nedsatt rörelseförmåga 
träget känner sig främmande och förtryckta av den omgivande miljön som ofta innebär dagliga 
hårda utmaningar i det byggda samhället. Resultatet från laboration 1 visar att Högskolan i Gävle 
stämmer överens med vad Imrie och Kumar (1998) beskriver.  En gemensam nämnare på 
samtliga utvalda vetenskapliga artiklar är att personer med nedsatt rörelseförmåga inte lever i ett 
anpassat samhälle och att det finns mycket att arbeta på för att uppnå jämställdhet och fri 
framkomlighet.  
Bilder på entréerna kommer att visas i texten, fler bilder finns i bilaga 6 ”bildgalleriet”. 
 
Se bilaga 1 för placering av de olika ramperna. 

4.1.1 Laboration 1 

Materialet till laboration 1 tog lång tid att bygga upp. Med hjälp av teoridelarna tagna från 
BBR19 och boken Bygg i kapp (Svensson 2012) kunde mallarna snabbare byggas upp med olika 
tester och frågeställningar som skulle utföras. 
 
Laboration 1 visade att samtliga av de tio entréerna och ramperna som testades på Högskolan i 
Gävle har brister. Vissa av ramperna var så bristfälliga att de borde stängas av. De ramper som 
har akuta problem och behöver ändras är de ramper som har för hög lutning och saknar vilplan 
samt ledstänger. Ramp 1b, 2,b och 4b som alla är mot skolans innergård borde stängas ned 
omedelbart då det är en stor fara att ta sig upp och ned för dessa ramper. Se bild B5, B9 och B18 
nedan.   

 

 
Bild B5 och B9: Entré 1b och 2b mot högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B18: Entré 4b mot högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 

Ett uppkommande problem för samtliga entréer och ramper är att belysningen inte stämmer 
överens med dagens BBR 19.  
Majoriteten av ramperna var omkring en meter höga och hade inte något vilplan, enligt BBR 19 
bör rampen erhålla en vilplan efter en halv meters höjd.  
Markeringar fattades på många av ramperna och entréerna. 
Vid mätning av rampernas lutning klarade 1 av 10 rekommendationen 1:20. 
 
Då lutningen på ramperna hade räknats ut och det konstaterats att bara en av alla tio ramperna 
klarade testerna någorlunda bra insåg jag att högskolan möjligtvis har bristande kontroller av 
sina ramper. Om rekommendationer och bör-krav finns på lutningar, varför följer man då inte 
dessa? Något som också visade sig vara mycket dåligt var belysningen. Vissa entréer och ramper 
hade inte någon belysning överhuvudtaget.  

Många problem i laboration 1 behöver inte några stora förändringar. Kontrastmarkeringar kostar 
inte mycket och är inte heller svårt att ordna, så varför det inte finns enligt rekommendationer är 
mycket besynnerligt. Detta är också ett bevis på bristande rutiner i underhåll, kontroller och 
uppdatering av nya lagar och rekommendationer gällande tillgänglighet. 

Ramp 1b, 2b och 4b som tidigare nämndes ovan borde stängas av tills att de är säkra att 
användas, i nuläget finns det risk för seriösa skador vid användningen av dessa ramper. Ramp 1b 
och 2b saknade ledstänger och vilplan, ramperna var över nio meter långa och över 1 meter höga 
och de har en lutning på 1:8. Dessa ramper kan innebära en dödsfälla för en person med rullstol, 
speciellt om man är ovan att använda ramper. Ibland räcker det med att ramla och slå i huvudet. 
Ramp 4b är väldigt dåligt planerad och när man ska ta sig in genom entrédörren finns det stor 
risk att ramla ned för trappan då den är placerad alldeles för nära dörren.   

En positiv aspekt är att alla större entréer har en ramp. Det visar att högskolan har försökt göra 
det bra för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det finns mycket att jobba på för att förbättra 
entréerna och ramperna, men för att uppnå en rättvis högskola för alla så är det värt att göra 
förbättringar. 

Min egen slutliga bedömning efter att ha gjort laboration 1 var att samtliga entréer och ramper 
bör göras om och förbättras.  
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4.1.2 Laboration 2 

Laboration 2 var en mycket viktig och användbar laboration. Den gav en bra 
verklighetsuppfattning på de existerande problemen och utifrån denna uppfattning kunde jag 
förstå vilka problem som upplevs akuta och vilka problem som upplevs mindre akuta. Några av 
problemen är inte kritiska, men de kan upplevas som väldigt påfrestande och jobbiga att behöva 
bemöta varje dag. Problem som stöttes på och bedömdes mer akuta var de ramper som kändes 
för branta, några av de brantare ramperna var mycket ansträngande att ta sig upp och ned för. De 
hade inte något räcke eller vilplan att vila på, här syftar jag främst på entré 1b och 2b. Mina 
spekulationer om att ta sig upp och ned för rampen på vintertid är att det blir näst intill en 
omöjlighet trots grusning.  

Ramperna 1b och 2b var så pass branta att när jag skulle ta mig upp för dem fick jag luta mig 
framåt för att inte tippa bakåt. Kraften och lutningen tillsammans blev för mycket, se den branta 
lutningen på bilden nedan, här försöker jag ta mig ned utan att skena iväg. Jag fick släppa på 
hjulen lite i taget så att jag stakade mig ned i lagom hastighet, processen var mycket 
ansträngande och efter halva vägen ned släppte jag och skenade iväg en längre sträcka. Jag 
klarade mig ifrån den farliga kullerstenen och den taggiga rabatten med buskar som ses på 
vänstra sidan. Detta test gjorde jag bara en gång då fler tester på denna ramp borde inkludera 
skyddsutrustning. Imri och Kumar (1998) beskriver hur viktigt det är att inte hindra personer 
med nedsatt rörelseförmåga från att ta sig fram i sin omgivning. De farliga ramperna som saknar 
viktiga hjälpmedel är ett sådant hinder.  

 
Bild A2: Entré 1b Högskolan i Gävle 2014 
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Entrén 4b var också akut och väldigt svår att ta sig in genom. Detta berodde på den smala ytan 
som fanns utanför entrédörren. Svårigheten här var att öppna dörren och sedan ta sig in utan att 
ramla ned för trapporna som befann sig alldeles för nära. Samma problematik uppstod då jag 
försökte ta mig ut samma väg. Fler problem som upplevdes som akuta är då dörrarna inte kan 
öppnas på grund av fel på automatiken och då de manuella funktionerna sitter tokigt samt att 
dörrarna är mycket tunga. Om en brand uppstår är det väldigt viktigt att man kan ta sig ut ur 
byggnaden smidigt. Det ska inte vara någon svårighet att sig ut manuellt, speciellt om en brand 
uppstår och elen slutar fungera 

Problem som inte är akuta men ansträngande i längden är alla hinder som är på marken som till 
exempel dörrtrösklarna vid entréerna på bilderna nedan, gjorde det lite svårare att komma in 
samt möta personer där man fastnar om man inte tar sats med rullstolen. Detta problem är i 
längden mycket påfrestande.  

 

 

 
Bild B2,B5,B7,B8 och B14: Entréerna 1a, 1b, 2a, 2b och 4a. Högskolan i Gävle 2014 

Dubbeldörrarna vid entréerna 1a, 1b, 2a, 2b och 4a gav en trängande känsla och det var jobbigt 
att möta folk där med rullstolen, särskilt vid lunchrushen då det är mycket folk som är ute och rör 
sig. Då kändes det som att man var i vägen för folk. Se bilderna Bild B2,B5,B7,B8 och B14 
ovan. Dessa entréer var mycket svåra att ta sig ut eller in ifrån manuellt utan dörröppnare och 
ännu svårare under kvällar och helger då man ska få upp låset. Om man kom från utsidan och 
använde portkoden för att ta sig in var det lite lättare men det var då en tidspress att hinna öppna 
dörren innan den hade låst sig igen. Se bild A3 nedan som visar ytan mellan dörrarna för entré 
1a. 
 
Evakuering för personer med nedsatt rörelseförmåga är något som borde undersökas närmare för 
Högskolan i Gävle. Under testerna märkte jag att det många gånger var krångligt att ta sig ut ur 
entréerna och det kunde ta tid om något inte fungerade eller om en stor grupp människor 
kommer samtidigt. Vid entré 1a, 1b, 2a, 2b och 4a kunde det bli mycket trångt då jag kom in 
med rullstolen mellan dörrarna och en grupp kom samtidigt skulle ta sig ut, platsen blev som ett 
lås.  Steinfeld (2006) beskriver att planer för evakuering vid katastrof ofta kontrolleras noggrant, 
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men att folk med funktionsnedsättningar ofta glöms bort. Han beskriver också att lösningen i 
många fall landar på de omgivande människorna i byggnaden att hjälpa personer med 
rörelsehinder ut, för att klara eventuella trappor vid en nödsituation som till exempel brand. Al-
Zoabi (2001) Tar också upp i sin artikel att personer med funktionshinder glöms bort och inte 
finns med i evakueringsplanen.  
Bild A3 visar den trånga ytan vid entrén mellan dörrarna som skulle kunna bli en dödsfälla vid 
evakuering. 

 
Bild A3. Huvudentrén 1a, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild A4. Huvudentrén 1a, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild A4 visar när jag är på väg in i högskolans huvudentré. Här fastnade jag i ett djupt jack 
mellan galler och stenplattor, gallret var också på en högre höjd vilket gjorde det svårt att ta sig 
över. En enkel lösning i detta fall är att ta ned gallret på samma nivå som omgivningen och ta 
bort glipan som syns på bilden. En huvudentré borde vara den entré som är mest anpassad för 
alla. 
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Bild A5 Entré 3b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 
 
På bild A5 kan man se problematiken då rampen är för smal, det är så att man precis får plats i 
denna ramp. Det gäller att hålla en rak linje så att man inte klämmer händerna på ledstängernas 
stolpar. Man kan också se hur högt upp ledstängerna sitter och att de  därmed inte hjälper mig 
särskilt mycket om jag behöver vila eller hålla i mig av en annan anledning. Denna ramp var 
också brant, lång och jobbig att komma upp för. Avåkningsskydd saknas på sidorna. 
 
Högskolan i Gävle beskriver i sin tillgänglighetsplan att högskolan ska vara till för alla, för att 
uppnå detta är målet att högskolan ska vara tillgänglig för människor och att personer med 
funktionsnedsättningar ska kunna ta del av högskolans verksamhet och service. 
Högskolan i Gävles tillgänglighetsplan är från år 2006 och borde uppdateras. Begreppen 
funktionsnedsättningar och funktionshinder har ändrat betydelse och stämmer inte överens med 
tillgänglighetsplanen. (SFS 2001:1286) lag om likabehandling  av studenter i högskolan som 
används i tillgänglighetsplanen har upphävs år 2009 och ersatts med (SFS 2008:567). 
Det verkar som att Högskolan i Gävle saknar bra rutiner för att förbättra, uppdatera och planera 
tillgängligheten.   
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4.2 Slutsats  

Det finns mycket att förbättra gällande tillgängligheten på Högskolan i Gävle då 42 % av 
testerna på ramperna var underkända enligt byggregler. Jag är en man i min bästa ålder, hur 
skulle det gå för personer med sämre fysiska förutsättningar? Branta och långa lutningar som är 
jobbiga att ta sig upp och ned för, jag förstår (BBR 19, 3:1422) och Bygg ikapp (Svensson, 
2012) rekommendation på 1:20 lutning, vilplan efter en halv meters höjd och ledstänger i rätta 
höjder. Det ska inte behöva vara en utmaning att ta sig in på Högskolan i Gävles lokaler för att 
studera. Högskolan i Gävle är en statligt ägd byggnad och som också i sin tur hyrs utav staten. 
En statlig byggnad borde vara felfri och följa alla bör-krav för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Om Högskolan i Gävle inte följer sina rekommendationer och bör-krav 
som är ett lärosäte, vilka signaler ger de till alla studenter som studerar där?  
Det verkar som att det finns bristande rutiner med att förbättra och upprätta tillgängligheten. 
Det som detta examensarbete har åstadkommit är en helhetsbild av entréerna och dess brister och 
förbättringsmöjligheter.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

 

5.1 Rekommendationer 
Rekommendationer till Högskolan i Gävle är att man ser över laboration 1 om vad som fattas 
eller har underkänts. Mallarna som är gjorda utifrån BBR 19:s bör-krav och rekommendationer 
beskriver detta.  
En uppdatering av Tillgänglikhetsplanen för Högskolan i Gävle samt uppdatering av hemsidan 
HIG:s information så att den stämmer överens med en ny uppdaterad version av 
tillgänglighetsplanen.  
Något som borde införas på alla högskolor är ronder där tillgängligheten regelbundet kan 
inspekteras och förbättras. 
Gör så att skolan blir tillgänglig för alla. 

5.2 Framtida arbete 
 
Arbeten som borde undersökas vidare är hur entréerna är anpassade för personer med andra 
funktionsnedsättningar än nedsatt rörelseförmåga.  
Ett annat viktigt arbete som borde ses över är utrymning för personer med 
funktionsnedsättningar.  
I detta examensarbete ingick inte alla entréer på högskolans område, de andra entréerna borde 
också undersökas.  
Under tester gjorda av byggnadsingenjörerna 2011 upptäckte man att toaletterna inte alltid var så 
lätt tillgängliga detta är också något som borde ses över. 
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Bild A3 på person, egen bild tagen av fotografen Olle Eriksson 2014. 
 
Bild A4 på person, egen bild tagen av fotografen Olle Eriksson 2014. 
 
Bild A5 på person, egen bild tagen av fotografen Olle Eriksson 2014. 
 
Bild B1 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B2 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B3 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B4 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B5 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B6 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B7 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B8 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B9 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B10 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B11 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B12 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B13 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B14 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B15 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B16 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B17 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
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Bild B18 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B19 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
 
Bild B20 entré och ramp i fokus, egen bild tagen av Christoffer Östlund 2014. 
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BILAGOR: EXTRA INFORMATION 

 

Bilaga 1

 
Bilaga 1 är en egen bearbetning av campuskartan på Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2 
 
Laboration 1 
 
Laboration 1 innehåller mätningar, uträkningar och kontroll av befintligt hjälpmedel för 
de utvalda entréerna som kan ses i bilaga 1. De olika momenten har fyllts i med en siffra till 
exempel 1:1 som är rampens lutning. Detta är för att underlätta skrivningen i examensarbetet 
samt bilaga 4 del som förklarar vissa moments fel eller problem som kanske uppstod under 
laborationen. Vid mätningar till ett föremål har centrumpunkten använts. Vid mätningar till ett 
hinder eller en punkt användes det sämsta måttet som mättes ut. 
 
Uträkningar  
Uträkningar för rampernas lutning samt bedömning av den aktuella rampens lutning kan ses i 
bilaga 5. 
 
Tecken 

Om ett sträck görs (-) betyder det att denna del inte finns i undersökningen. Anledningen kan 

vara att den inte behövs eller att den inte finns där av andra skäl och därmed inte klarar kraven. 
 
Tecknet ”<” betyder mindre än och tecknet ”>” betyder större än. 
 
Tecknet ”X” betyder att den rutan är ifylld och där med den som gäller. 
 
Om ”X”-tecknet har detta tecken (*) ovanför sig betyder det att en förklaring finns i bilaga 4. 
 
Kraven  
 

• Klarar kraven mycket bra: För att uppnå denna del krävs det att kraven klaras. 
 

• Klarar kraven delvis eller marginellt: För att uppnå denna del krävs det att vissa delar av 
kraven uppfylls eller att det som kontrolleras är svårt att bedöma på grund av att det är en 
marginell skillnad på att klara och inte klara kraven. 

 
• Klarar inte kraven: Denna del är tydlig, uppfylls inte kraven blir den underkänd.  
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Entré	  1a	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värdep	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:11	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   	  	   X	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,08	  m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   	  	   	  	   x	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd111	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,48m	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

1,06-‐1,2m	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,92m	   0,8m	  till	  

centrum	   x	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

>1m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,6m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  1a	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   0,91m	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   x	   	  	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,1m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	   	  	   x	   	  	  
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Entré	  1b	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  
inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:8	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   	  	   x	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  x	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

2m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   x	   	  	   	  	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

1,12m	   <1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

1,065m,	  
1,21m	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x	  

1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,93*	   0,8m	  till	  

centrum	   x	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

1,15m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,6m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  1b	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   -‐*	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   	  x	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,12m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   	  	   x*	   	  	   	  	   x	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   	  	   x	   	  	   x	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   	  	   x	   	  x	   	  	   	  	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x*	   	  	   	  	   	  	   x	  
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Entré	  2a	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:11	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   	  	   x	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,17m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   	  	   	  	   x	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,4m	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

1,04,	  1,19	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x	  	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,91m	   0,8m	  till	  

centrum	   	  	   x	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

>1m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,6	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  2a	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   -‐	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x	  	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,11m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	  

	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	  

	   	   	  	   	  	   	  x	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   	  	   x	  
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Entré	  2b	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:8	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   	  	   x	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   x	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

>1,5	  m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   x	   	  	   	  	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

1,15m	   <1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

1,05,	  1,20m	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,94	   0,8m	  till	  

centrum	   x	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

>1m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,6m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  2b	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   -‐	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x	  	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,11	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   	  	   x*	   	  	   	  	   x	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	  

	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	  

	   x	   	  	   	  	   x	  	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   	  	   x*	  



  41 

Entré	  3a	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:18	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   x	  	   	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   x	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,8m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   x	   	  	   	  	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   x	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,745m	  	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

-‐	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x*	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   -‐	   0,8m	  till	  

centrum	   x*	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

-‐	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x*	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,7m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  3a	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   0,87m,	  1,08	   0,7-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   x	   	  	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,13m	   0,7-‐1,1m	   	  	   x	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   x*	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x*	   	  	   	  	   x	  	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

	  	   x*	   	  	   	  	   x	  	  
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Entré	  3b	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:13	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   x	  	   	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,15m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   	  	   	  	   x	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

1,37m	   <1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

-‐	   0,8-‐1,0m	   x	  	   	  	   	  	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   -‐	   0,8m	  till	  

centrum	   x*	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

-‐	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x*	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1,7m	   >0,8m	   x*	   	  	   	  	  
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Entré	  3b	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   1,08m	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,13m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   1,80m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  

2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	  

	   x	   	  	   	  	   x	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   	  	   x*	   	  	   	  	   x	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   x*	   	  	  
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Entré	  4a	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:20	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   x	   	  	   	  	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,35m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   	  	   	  x	   	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,42m	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

1,03,	  1,18m	   0,8-‐1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,85m	   0,8m	  till	  

centrum	   	  	   x	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

>2m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   x	   	  	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1.6m	   >0,8m	   x	  	   	  	   	  
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Entré	  4a	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   0,9m-‐

1,15m	  
07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x*	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,08	   0,7-‐1,1m	   x	  	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	  	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   	  	   x	  
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Entré	  4b	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  
inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:13	   <	  1:20	  	  	  	  	  	  

(max	  1:12)	   	  	   x	  	   	  
1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   -‐	   <1:50	   	  	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   -‐	   <0,5m	  	  	  	  	  	   	  	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   -‐	   >2,0m	  	   	  	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

1,24m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   	  	   	  	   x	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   	  	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,94m	   <1,0m	   	  	   	  	   x	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

0,985,	  
1,1135m	   0,8-‐1,0m	   	  	   x	   	  	  

1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,8	  m	   0,8m	  till	  

centrum	   	  	   	  	   x*	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

0,45m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   	  	   	  	   x	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
0,75	  m	   >0,8m	  

	   	  	   X*	  	  
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Entré	  4b	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   0,9m	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   x	   	  	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,05	   0,7-‐1,1m	  

	   	  	   x*	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   1,3m	   1,5m	   	  	   	  	   x	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   	  	   x	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   x	  	   	  	   	  	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
2.7	  Belysning	  

	  	   x	   	  	   	  	   	  x	  
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Entré	  5a	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:18	  och	  
1:11	  

<	  1:20	  	  	  	  	  	  
(max	  1:12)	   	  	   	  x	   	  

1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   1:80	  	   <1:50	   x	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   0,47m	   <0,5m	  	  	  	  	  	   x	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   ca	  2m	   >2,0m	  	   x	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

>2m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   x	   	  	   	  	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   x	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,87	  cm	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

0,91-‐1,29m	   0,8-‐1,0m	   	  	   x	   	  	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,81m	   0,8m	  till	  

centrum	   x	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

ca	  1,2m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   	  	   x	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Entré	  5a	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   ca	  1m	   07-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x*	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,1m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   x	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  	   x	  	   	  	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   	  x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   x	   	  	  
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Entré	  5b	  	  

Beteckningar	  	   Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.1	  Rampens	  lutning	  	  
1:18	  och	  
1:11	  

<	  1:20	  	  	  	  	  	  
(max	  1:12)	   	  	   x	  	   	  

1.2	  Lutning	  på	  rampens	  
vilplan	   1:80	  	   <1:50	   x	   	  	   	  	  
1.3	  Höjdskillnad	  mellan	  
vilplanen	  på	  rampen	   0,47m	   <0,5m	  	  	  	  	  	   x	   	  	   	  	  
1.4	  vilplanens	  längd	  på	  
rampen	   ca	  2m	   >2,0m	  	   x	   	  	   	  	  
1.5	  Rampens	  fria	  bredd	  

>2m	   >1,5m	  	  	  	  	  	  
(min	  1,3)	   x	   	  	   	  	  

	  1.6	  Rampens	  
avåkningsskydd	   -‐	  

>40mm	  
(bra	  

>100mm)	  
	  	   	  	   x	  

1.7	  Rampens	  totala	  
höjdskillnad	  (inklusive	  
vilplan)	  

0,87	  cm	   <1,0m	   x	   	  	   	  	  
1.8	  Dörrhandtagets	  höjd	  

0,91-‐1,29m	   0,8-‐1,0m	   	  	   x	   	  	  
1.9	  Dörröppnare/	  
manöverdons	  höjd	   0,81m	   0,8m	  till	  

centrum	   x	   	  	   	  	  
1.10	  Dörröppnare	  
avstånd	  till	  ogynnsamt	  
hörn	  eller	  dörr	  

ca	  1,2m	   1,0m	  	  	  	  	  	  	  
(min	  0,7m)	   	  	   x	   	  	  

1.11	  Dörrbredd	  	  
1m	   >0,8m	   x	   	  	   	  	  
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Enté	  5b	  fort.	  	  	  

Beteckningar	  
Uppmätt	  
värde	  

Bra	  rek.	  
Värde	  

Klarar	  
kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt.	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

1.12	  
Ledstänger/handledare	   ca	  1m	   0,7-‐0,9m	  

(helst	  båda)	   	  	   	  	   x*	  
1.13	  Portkods-‐anordning	  
höjd	  	   1,1m	   0,7-‐1,1m	   x	   	  	   	  	  
1.14	  Utrymme	  för	  
vändning	  vid	  entrén	  	  	   >2m	   1,5m	   x	   	  	   	  	  
Beteckningar	   Finns	   Finns	  ej	   Klarar	  

kraven	  
mycket	  bra	  

Klarar	  
delvis	  
kraven	  eller	  
marginellt	  

Klarar	  inte	  
kraven	  

2.1	  Markering	  på	  
befintliga	  hinder	   -‐	   -‐	   	  	   	  	   	  	  
2.2	  Kontrastmarkerad	  
dörr	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.3	  Kontrastmarkering	  
på	  översta	  trappsteget	   x	   	  	   	  	   x	   	  	  
2.4	  Kontrastmarkering	  
på	  ledstängerna	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
2.5	  Ledstänger	  på	  båda	  
sidorna	   x	   	  	   	  	   	  	   x	  
2.6Stabilt	  material	  för	  
rampen	   x	   	  	   x	   	  	   	  	  
2.7	  Belysning	  

x	   	  	   	  	   x	   	  	  
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Bilaga 3 

Laboration 2 
Rullstolslaboration  
 
Laboration 2 utfördes med en vanlig rullstol. Syftet med laborationen var att få en 
verklighetsuppfattad insyn i hur det är att ta sig fram från en rullstolsparkering och sedan in i 
skolans entré. Testerna som utfördes i laboration 2 handlar om upplevelsen och de svårigheter 
som uppkommer under testen. För att få struktur på laborationen och att samma test görs på alla 
ramper så utgår testerna utifrån en mall.  
Mallen tar upp problematiken: 

• Finns det hinder? 
• Är rampen rymlig? 
• Fungerar räckena bra att använda? 
• Fungerar det bra med att sig in genom dörren/dörrarna vid entrén? 
• Är det jobbigt att ta sig upp för rampen och i så fall varför? 
• Är det jobbigt att ta sig ner för rampen och i så fall varför? 
• Finns det några övriga notiser som gjordes under testet utöver de ovanstående frågornas 

innehåll, eller om något som borde fungera inte fungerar då testerna utförs?   
 
Teknisk data på personen som utförde rullstolstesterna: 
Längd:   1,78m 
Vikt:   73kg 
Kroppsuppbyggnad: Normal 
Ålder:   25 år 
Kön   Man 
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Ramp 1a 
 
Hinder: Det finns inga direkta hinder, men en del av markplattorna är nedsjukna. 
 
Rymlighet: Rampen är inte rymlig. 
 
Räcken: Bra 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: De sitter bra till och kunde lätt hanteras. 
 
Dörr/dörrarna: Tre stycken trösklar som finns vid entrén utgör ett onödigt hinder. 
 
Ta sig upp för rampen: Inga svårigheter. 
 
Ta sig ned för rampen: Inga svårigheter. 
 
Övrigt: 
Då dörrarna var låsta, fungerade det inte att komma ut ur skolan då sista dörren inte öppnades  
  
 
 
Ramp 1b 
 
Hinder: Rampen har hinder vid ena sidan finns det kullersten och på andra sidan buskar vilket 
gör det svårt att ta stöd med händerna för att vila eller räta till sig om det behövs.  
 
Rymlighet: Rampen ser rymlig ut men då man tar sig upp eller nedför den känns den mycket 
mindre på grund av hindren på sidorna 
 
Räcken: Finns ej. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Sitter bra, men marklutningen från Kortkods-hållare och 
dörröppnare kändes obehaglig då den sluttade mot trapporna och man var tvungen att sätta i 
bromsen. 
 
Dörr/dörrarna: dörrarna var rymliga men det fanns trösklar som var jobbiga att ta sig över. 
 
Ta sig upp för rampen: Rampens branta lutning gjorde att det blev mycket jobbig att ta sig upp 
för den och det fanns inga vilplan  
 
Ta sig ned för rampen: Det kändes väldigt obehagligt att ta sig ned för rampen då den var 
mycket brant och man inte kunde ta stöd av nått räcke. 
 
Övrigt: -  
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Ramp 2 a 
 
Hinder: Inga. 
 
Rymlighet: Rampen är inte så rymlig. 
 
Räcken: Det finns inga räcken. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Fungerar bra. 
 
Dörr/dörrarna: Rymlig entré men trösklarna gjorde det svårt att komma in. 
 
Ta sig upp för rampen: inga svårigheter. 
 
Ta sig ned för rampen: inga svårigheter. 
 
Övrigt: - 
 
 
Ramp 2 b 
 
Hinder: Inga. 
 
Rymlighet: Rampen är rymlig. 
 
Räcken: Det finns inga räcken. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Fungerar bra. 
 
Dörr/dörrarna: Rymlig entré men trösklarna gjorde det svårt att komma in. 
 
Ta sig upp för rampen: inga svårigheter. 
 
Ta sig ned för rampen: inga svårigheter. 
 
Övrigt: - 
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Ramp 3a 
 
Hinder: Det fanns inga hinder. 
 
Rampens rymlighet: Rampen upplevdes rymlig och vändning av rullstol var fullt möjligt.  
 
Räcken: Det fanns två stycken räcken, en som satt i perfekt höjd om man vill hålla i sig och en 
till som satt lite högre upp. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: fungerade utan problem, rymligt vid hantering 
 
Dörr/dörrarna: Dörren var rymlig och man kom lätt igenom. 
 
Ta sig upp för rampen: fungerar bra. 
 
Ta sig ned för rampen: fungerar bra. 
 
Övrigt: - 
 
 
Ramp 3b 
 
Hinder: Rampen består av brädor, vissa av dem har blivit nedsänkta genom förslitning.  
 
Rymlighet: Rampen är inte rymlig och känns trång. 
 
Räcken: Räckena sitter för högt upp och det är svårt att ta hjälp av dem om man behöver vila 
eller hålla i sig. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Dörröppnaren fungerar bra då den är automatisk genom 
sensorer. Portkodshållaren sitter så att man kan hantera den. 
 
Dörr/dörrarna: Bra. 
 
Ta sig upp för rampen: Det var mycket svårt att ta sig upp för rampen. 
 
Ta sig ned för rampen: Det var jobbigt och svårt att ta sig ned för rampen. 
 
Övrigt: - 
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Ramp 4 a 
 
Hinder: finns inte. 
 
Rymlighet: Bra utrymme. 
 
Räcken: Räckena satt för högt upp och gav inte den funktionen som behövs. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Fungerar bra. 
 
Dörr/dörrarna: En av dörrarna låser inte upp sig automatiskt så det blev mycket svårt att ta sig 
ut genom att öppna dem manuellt.(dörren närmast ut) 
För övrigt var entrén rymlig och lätthanterlig. 
 
Ta sig upp för rampen: Mycket lätt att ta sig ned. 
 
Ta sig ned för rampen: Mycket lätt att ta sig ned. 
 
Övrigt: - 
 
 
Ramp 4b  
 
Hinder: Hittades inte. 
 
Rymlighet: Måttligt rymlig ramp och mycket liten platta innan entrén. 
 
Räcken: Bra räcken. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Dem sitter båda mycket dåligt till, man tvingas att 
fortfarande stå kvar i rampen och dess lutning vi hantering av Kortkods-hållare och dörröppnare. 
Känslan som kom denna svåra hantering var obehaglig. 
 
Dörr/dörrarna: Mycket dåligt, det var trångt och mycket svårt att ta sig in och ut. 
 
Ta sig upp för rampen: Jobbigt men det är möjligt. 
 
Ta sig ned för rampen: Jobbigt men det är möjligt. 
 
Övrigt: Plattformen efter rampens höjdpunkt är alldeles för liten och har en mycket brant och 
obehaglig trappa. 
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Ramp 5a 
 
Hinder: Inga. 
 
Rymlighet: Rampen är mycket rymlig. 
 
Räcken: Det finns mycket bra räcken med två olika höjder. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Fungerar bra. 
 
Dörr/dörrarna: Rymlig entré. 
 
Ta sig upp för rampen: Mycket bra ramp med ett vilplan halvvägs upp för rampen. 
 
Ta sig ned för rampen: inga svårigheter, rampens lutning och vilplan gör det enkelt att ta sig 
ner. 
 
Övrigt: - 
 
 
 
Ramp 5b 
 
Hinder: Inga. 
 
Rymlighet: Rampen är mycket rymlig. 
 
Räcken: Det finns mycket bra räcken med två olika höjder. 
 
Kortkods-hållare och dörröppnare: Fungerar bra. 
 
Dörr/dörrarna: Rymlig entré. 
 
Ta sig upp för rampen: Mycket bra ramp med ett vilplan halvvägs upp för rampen. 
 
Ta sig ned för rampen: inga svårigheter, rampens lutning och vilplan gör det enkelt att ta sig 
ner. 
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Bilaga 4, förklaring på de delar i mallarna som fått en stjärna. 
 
Denna bilaga är till för att förklara delar av testen som fått en stjärna och behöver en förklaring 
eller extra information. Rampernas positioner på skolan redovisas i bilaga 1. 
 
1,a 
 
Ingen markering. 
 
1,b 
 
1b har två ramper som är identiska, undersökningarna visade samma resultat och därför ses dem 
som en ramp. 
 
1.12 Ledstänger fattas, här används istället kullersten vid sidorna för att göra det extra svårt för 
personer med rörelsenedsättning, mycket dåligt. 
 
2.1 Buskarna i rabatten hänger ut över rampen och utgör ett onödigt hinder. 
 
2.7 Belysningen är bländande då dem lyser rakt in i ögonen sittandes i rullstol. 
Buskarna är även här ett problem då de växer framför många av lamporna och skuggar lamporna 
delvis vid rampen.  
 
2,a 
 
2.7 Belysning saknas vid rampen.  
 
2,b 
 
2.1 Ett hinder i form av utstickande betong finns i närheten av trappans topp, dessa är mycket 
onödiga och borde markeras ordentligt. 
 
2.7 Belysning finns vid rampen, dock bändande. Stora felet här är att entrén saknar belysning. 
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3,a 
 
1.8 – 1.9 – 1.10 Dörrhandtag saknas, denna entré harautomatiska dörrar som öppnar sig genom 
rörelsedetektorer. 
 
2.3 Kontrastmarkering finns på översta trappsteget, men färgen har börjat försvinna. 
 
2.4 Ledstängerna var metall-färgade vilket bakgrunden också är. 
 
2.7 Belysningen finns vid entré men inte vid rampen, endast lite ljus som strålar ut från hus. 
 
3,b 
 
1.8 – 1.9 – 1.10 Dörrhandtag saknas, denna entré harautomatiska dörrar som öppnar sig genom 
rörelsedetektorer.  
 
2.6 Rampen är byggt av trä, brädorna i rätt riktning men för en högskolas större entréer borde 
bättre material användas. Trä är mycket halt vid fuktigt och blått klimat. 
 
2.7 Mer belysning vid rampen behövs. 
 
4,a 
 
1:12 ledstängerna hade olika höjder efter rampen då dem inte hade samma lutning, ett mycket 
dåligt misstag.  
 
4,b 
 
1.9 Dörröppnaren sitter efter rampen, mycket dåligt 
1.11 Dörrens öppning är ca 80cm men handtagen på insidan gör att öpningen bara blir 75cm och 
därmed mycket trång. 
1.13 Portkods-anordningen sitter också efter rampen, mycket dåligt.  
 
5,a 
 
1:12 ledstängerna hade olika höjder efter rampen då dem inte hade samma lutning, ett mycket 
dåligt misstag.  
 
5,b 
 
1:12 ledstängerna hade olika höjder efter rampen då dem inte hade samma lutning, ett mycket 
dåligt misstag.  
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Bilaga 5, mätdata på rampernas lutning för laboration 1 
 
 

I detta dokument räknas lutningen för ramarna ut, viktigt att notera är att 
mätningarna inte är hundra procent exakta och att alla decimaler inte används. Men 
trots detta bör de framtagna värdena stämma med endast lite differens. Mätningar 
på höjden och längden varierar lite beroende på rampens utformning. 
I detta dokument anges lutningen på två olika sätt, procent och ”1:20”. Den 
redovisande enheten kommer att vara i ”1:20” 
Rampernas placering hittas i bilaga 1. 
 
Rampens lutningar: 
 
Bra värde = Lutning mindre än 1:20 
 
Dåligt = Lutning större än 1:20 
 
Mycket dålig = Lutning större än 1:12 
 
Vilplans lutning: 
 
Mycket Bra värde = ingen lutning 
 
Bra värde = Lutning mindre än 1:50 
 
Dåligt värde = Lutning större än 1:50 
 
Uträkningar för varje entrés ramp.  
(se bilaga 1 för att se vilken ramp det räknas på)  
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1,a 
lutning:81-63=18cm 
längd: 2m 
 
0,18/2=0,09x100=9% lutningen 100/9= 1:11 Dåligt 
 
1,b 
höjd:1,15m 
rampens läng 9,35m 
 
1,15/9,35= 0,123x100= 12,3 % lutningen 100/12,3= 1:8 Mycket dåligt 
 
2,a 
höjd 65-47=18cm 
längd 2m 
 
0,18/2=0,09x100=9% lutningen 100/9= 1:11 Dåligt 
 
2,b 
rampens läng 9,35m 
höjd:1,15m 
 
1,15/9,35= 0,123x100= 12,3 % lutningen 100/12,3= 1:8 Mycket dåligt 
 
3,a 
Höjd 1m-94,5 =5,5 cm 
Längd 1m 
 
0,055/1=0,055x100= 5,5 % lutningen 100/5,5 =1:18 Dåligt 
 
3,b 
Höjd 53-37cm=16cm 
Längd 2m 
 
0,16/2=0,08x100= 8 % lutningen 100/8= 1:13 Dåligt 
 
4,a 
Höjd 32-22=10cm 
Längd 2m 
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0,1/2m=0,05x100=5 % lutningen 1:20 Bra 
 
4,b 
Höjd 38-22=16cm 
Längd 2m 
 
0,16/2=0,08x100=8 % lutningen 100/8= 1:13 Dåligt 
 
5,a 
rampens lutning till vilplan 
längd 2m 
37-26 cm höjd  
0,11/2 =0,055x100=5,5 % lutningen 100/5,5= 1:18 Dåligt 
 
rampens lutning ovanför vilplan 
höjd 55cm-37cm 
längd 2m 
0,18/2=0,09x100=9% lutningen 100/9= 1/11 Dåligt 
 
vilplans lutning 
70,5 cm-68cm 
längd 2m 
0,025/2=0,0125x100=1,25 % lutningen 100/1,25 = 1:80 Bra 
 
5,b 
rampens lutning till vilplan 
längd 2m 
37-26 cm höjd  
0,11/2 =0,055x100=5,5 % lutningen 100/5,5= 1:18 Medelmåttligt 
 
rampens lutning ovanför vilplan 
höjd 55cm-37cm 
längd 2m 
0,18/2=0,09x100=9% lutningen 100/9= 1/11 Dåligt 
 
vilplans lutning 
70,5 cm-68cm 
längd 2m 
0,025/2=0,0125x100=1,25 % lutningen 100/1,25 = 1:80 Bra 
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Bilaga 6 bilder 

 
Denna bilaga innehåller ett bildgalleri med bilder från samtliga entréer som varit med i 
undersökningen, en del av entréerna och dess ramper har bilder från flera vinklar. Varje bild har 
en beteckning i vänstra nedre hörnet, denna beteckning redogör för vilken entréer bilden avser. 
Till hjälp att lokalisera vart bilden är tagen och entrén befinner sig används bilden nedan.  
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Bild B1 entré 1a som är högskolans huvudentré, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B2 entré 1a som är högskolans huvudentré, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B3 entré 1a som är högskolans huvudentré, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B4 entré 1b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B5 entré 1b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014  

 
Bild B6 entré 2a på högskolans framsida, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B7 entré 2a på högskolans framsida, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B8 entré 2b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B9 entré 2b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B10 entré 3a bredvid den stora parkeringen, Högskolan i Gävle 2014 



  70 

 
Bild B11 entré 3a bredvid den stora parkeringen, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B12 entré 3a bredvid den stora parkeringen, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B13 entré 3b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B14 entré 4b på högskolans framsida, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B15 entré 4a på högskolans framsida, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B16 entré 4a på högskolans framsida, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B17 entré 4b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B18 entré 4b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 
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Bild B19 entré 5a på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 

 
Bild B20: entré 5b på högskolans innergård, Högskolan i Gävle 2014 


