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Abstract 
 
The purpose of this study is to find out how housebuilding meets the demands of availability 
for people with some sort of disability. The rules and demands of availability are stated in 
Boverkets byggregler, BBR and the Swedish standard, SS 91 42 21:2006 (publ.5). The 
projects in this study are compared to the rules and demands of BBR and SS 91 42 21:2006 
(publ.5). The rapport studies three different house projects in three different municipalities 
and the result shows that only three of these nine projects meet the demands of availability for 
disabled people.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att utreda frågan: Hur följs kraven på tillgänglighet vid 
nybyggande av bostäder? Med hjälp av BBR, Boverkets byggregler och standarden SS 91 42 
21:2006 (utgåva 5) undersöks hur nio olika bostadsprojekt i tre olika kommuner följer de 
gällande kraven på tillgänglighet. Insamling av material till studien har skett via de tre 
kommuner som valts ut för arbetet. Studien har avgränsats att endast omfatta flerbostadshus. 
Kommunerna har på begäran valt ut vardera tre byggprojekt för denna studie, med kravet att 
projekten ska vara flerbostadshus. Efter insamling av bygglovshandlingar, kontrollplan, etc. 
granskas framförallt planritningarna för att se om lägenheterna uppfyller gällande regler och 
krav. Till hjälp vid denna granskning har ett kontroll protokoll skapats där de krav på 
tillgänglighet som finns i BBR och standarden finns med. Kraven som ställs där ska delvis 
vara möjliga att anordna efter ändring. Det innebär att om det bara finns möjlighet att efter 
ändring ordna korrekta funktionsmått för grundläggande tillgänglighet så är det godtagbart. 
Resultaten visar att endast tre av nio projekt nästan utan anmärkningar följer gällande regler 
om tillgänglighet. Resterande sex projekt har flertalet brister i framförallt wc, kök och 
sovrum. De flesta av dessa brister innebär att det inte finns möjlighet för en funktionshindrad 
person att efter ändring kunna nyttja lägenheten. Med ett nationellt mål om ett tillgängligt 
samhälle för alla som ska vara uppfyllt år 2010, är detta resultat ett steg i fel riktning.   
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1. Inledning 
 
1.1 Syfte 
 
Arbetet syftar till att studera hur kraven på tillgänglighet följs i dagens bostadsbyggande. Det 
finns en mängd regler och krav om hur bostäder ska utformas för att vara tillgängliga för alla. 
Men följs verkligen alla dessa krav i verkligheten? Finns det bostadsprojekt som följer alla 
krav och regler? Är vissa kommuner bättre på att ställa krav på att bostäderna görs tillgängliga 
för alla? Finns det gemensamma punkter där många kommuners projekt brister i 
tillgänglighet?  
 
 
1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Den Svenska handikappolitiken 
 
Den svenska handikappolitiken bygger på FN:s Standard regler för Lika Möjligheter för 
personer med funktionshinder. Dessa utgör i sin tur ett komplement till FN:s Allmänna 
förklaring om Mänskliga Rättigheter, som antogs den 10 december 1948. Standardreglerna 
utvecklades utifrån erfarenheter under FN:s handikappårtionde (1983-1992). Dessa 
Standardregler ger konkreta förslag om hur ett land kan skapa ett tillgängligt samhälle för alla. 
 
Målet med Sveriges handikappolitik är att personer med funktionshinder ska vara fullt 
delaktiga och jämlika i samhället. Regeringen har utarbetat en handlingsplan för 
handikappolitiken ”Från patient till medborgare” vars mål ska vara uppnått år 2010. Målet är 
att samhället då ska vara tillgängligt för alla. Denna handlingsplan prioriterar tre områden: 
Tillgänglighet, Bemötande och att Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällsektorer. 
Enligt handlingsplanen ska det handikappolitiska arbetet särskilt inriktas på: 

• att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 
funktionshinder. 

• att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder. 
• att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 
 
Handikappombudsmannen (HO) är en statlig myndighet som bevakar rättigheter och intressen 
för personer med funktionshinder. Grunden för HO:s arbete är, liksom för den svenska 
handikappolitiken, FN:s Standardregler. Ett nationellt center för tillgänglighet har skapats och 
som är knutet till Handikappombudsmannen. Tillgänglighetscentret har en samordnande, 
stödjande, rådgivande och pådrivande roll i arbetet med att göra samhället tillgängligt. På 
uppdrag från regeringen startades en parlamentarisk kommitté – PBL-kommittén, vars uppgift 
var att se över plan- och bygglagstiftningen. Kommitténs uppgift var bland annat att 
undersöka hur målen för den nationella handikappolitiken beaktas i plan- och byggprocessen. 
Deras arbete har pågått under en treårs period och deras slutbetänkande överlämnades till 
samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005, Får jag lov? – Om planering och 
byggande (SOU 2005:77). Betänkandet skickades bland annat ut till samtliga kommuner och 
en proposition planeras komma under 2007. 
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1.2.2. Regelsystemet 
 

Lagar och förordningar 
Lagar beslutas av riksdagen efter propositioner från regeringen. Förordningar beslutas 
av regeringen, antingen på eget initiativ eller efter bemyndigande av riksdagen. 

  
Myndigheternas föreskrifter och allmänna råd 
Regeringen kan ge en myndighet bemyndigande att genom föreskrifter närmare 
precisera lag eller förordning.  
Föreskrifter är beteckningen för regler som bestämmer enskildas och myndigheters 
handlande. Kännetecknandet för en föreskrift är att den är bindande och generellt 
gällande. 
Allmänna råd innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av en 
författning (lagar, förordningar och föreskrifter) och anger hur någon kan eller bör 
handla i ett visst hänseende. Till kategorin allmänna råd hör regler som rekommenderar 
hur en person lämpligen kan förfara i en viss situation men där det ändå står den 
enskilde fritt att välja en annan väg att nå det önskade resultatet. Som ett allmänt råd 
räknas numera också sådana regler som ska bidra till utveckling av praxis i en viss 
riktning men som inte formellt binder den som råden är riktade till. 

 
Standarder 
SIS, Swedish Standards Institute, fastställer och publicerar standarder. Standarder kan 
arbetas fram antingen på internationell nivå (ISO), EU-nivå (EN) eller nationell nivå 
(SS). En standard är en branschöverenskommelse och är frivillig. Standarden blir 
tillämplig när den åberopas, till exempel i ett avtal mellan beställare och entreprenör. 
En myndighet kan hänvisa till en standard. Görs hänvisningen från en föreskrift gäller 
standarden som föreskrift och görs hänvisningen från ett allmänt råd gäller standarden 
som ett allmänt råd. 

 
Handböcker 
Som komplement till föreskrifter och allmänna råd kan myndigheter och andra ge ut 
handböcker till stöd för användarna. Behovet av att på ett samlat och lättillgängligt sätt 
kunna ta del av regler och information är stort. 

 
    (Bra bostadsutformning, 2003, s.25-26) 

   
 
1.2.3. Regler aktuella för denna studie 
 
De regler som innefattar krav på tillgänglighet vid nybyggande av bostäder finns i BBR, 
Boverkets byggregler, som är baserad på PBL (Plan- och Bygglagen), i BVL 
(Byggnadsverkslagen, 1994:847) och i BVF (Byggnadsverksförordningen, 1994:1215). I 
BBR finns även hänvisat till Svensk Standard och för tillgänglighet i bostäder gäller 
därigenom måtten i SS 91 42 21:2006 (utgåva 5). I denna standard finns angivna mått för 
bostäder och dess fasta inredning. Standarden indelas i normalnivå (grundläggande 
tillgänglighet), höjd nivå (utökad tillgänglighet) och sänkt nivå (utan krav på tillgänglighet). 
SS 9142 21:2006 (utgåva 5). Grundkravet är enligt BBR att bostaden ska uppfylla 
grundläggande tillgänglighet enligt normalnivå. I denna studie används BBR och SS 91 42 
21:2006 (utgåva 5) för att undersöka om de valda projekten följer de regler som finns där. 
Samtliga aktuella regler i BBR finns som bilaga 4. 
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Byggnadsnämnden i varje kommun är den instans som i först hand har tolkningsrätt av BBR 
och Svensk Standard. Det är byggnadsnämnden som beslutar om undantag kan ges eller om 
kraven kan sänkas av olika anledningar. Boverket, som sammanställt och kontinuerligt ändrar 
i BBR har således ingen möjlighet eller rätt att hjälpa privatpersoner eller företag med att 
tolka BBR. Detta kan först bli aktuellt om en tolkningsfråga överklagas och hamnar i 
tingsrätt, hovrätt, kammarrätt etc. och en domstol därmed beslutar om ett yttrande i en 
tolkningsfråga. 
 
Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning eller stadsbyggnadskontor arbetar åt byggnads- 
nämnden och utför bland annat granskning av bygglovsansökningar, samt beviljande av dessa. 
Före beviljande av bygglov utförs en kontroll mot aktuell detaljplan och granskning av 
bygganmälan och aktuella krav i denna. De som sökt bygglov kallas sedan till ett 
byggsamråd, där byggnadsnämnden godkänner kontrollplanen och den kvalitetsansvarige. De 
bygglovsansökningar som skickas till kommunerna innehåller vanligen inte planritningar över 
lägenheterna och det är inte heller det som kommunerna granskar vid bygglovsansökan. 
Samtidigt finns det ändå en mängd krav på exempelvis tillgängligheten inom bostäderna som 
måste uppfyllas enligt gällande lagar och regler. Uppgiften att kontrollera att bygget följer 
regler och krav faller på en kvalitetsansvarig som under byggtiden utför kontinuerliga 
kontroller. Vid större byggprojekt ska denna kvalitetsansvarig förutom att vara certifierad 
även inneha riksbehörighet som kvalitetsansvarig. Till sin hjälp har den kvalitetsansvarige en 
kontrollplan enligt PBL (se bilaga 5).        
 
 
1.3. Metod 
 
Val av kommuner att utföra denna studie i har gjorts medvetet på grund av dess närhet till 
varandra men även med tanke på närhet till egen hemvist. Val av bostadsprojekt för studien 
har gjorts i samråd med kommunerna och av lämplighet till studiens syfte har relativt 
nybyggda bostäder valts eller eventuellt bostäder under byggnation.  
 
För att samla in material om projekten i studien, skickades ett brev ut till samtliga tre 
kommuner. Detta brev innehöll personlig presentation, presentation av ämnet och den studie 
som planeras, samt önskemål om hjälp med val av bostadsprojekt att studera. Efter kontakt på 
telefon utfördes överenskomna besök hos samtliga tre kommuner och material till studien 
granskades och samlades till största del in i pappersform. Med något undantag då 
handlingarna gick att erhålla digitalt. 
 
Ett granskningsprotokoll sammanställdes, baserat på krav och regler enligt BBR och SS 92 42 
21:2006 (utgåva 5). Detta användes vid granskning av bostadsprojekten för att erhålla en 
rättvis och korrekt granskning av hur tillgängligheten har tillgodosetts. 
 
 
1.4. Avgränsningar 
 
Vid start gjordes valet att begränsa studien till att omfatta enbart bostäder och senare 
flerbostadshus. Anledningen till detta var främst den att det finns mer reglerat gällande 
tillgänglighet i och till bostäder än vad det gör till och i övrig bebyggelse. För att studien 
skulle falla inom rimliga tidsramar begränsades den till att omfatta tre kommuner och tre 
bostadsprojekt i vardera kommun.  
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2. Resultat 
 
2.1 Hur genomfördes studien? 
 
Studiens syfte var att se hur man följer kraven på tillgänglighet vid nybyggande av bostäder. 
Avgränsning gjordes att omfatta enbart flerbostadshus. Kraven på tillgänglighet regleras i 
BBR samt i standarden, SS 91 42 21:2006 (utgåva 5) och det är dessa krav och regler som 
projekten i studien granskades emot. För att välja ut projekten i kommunerna skickades ett 
brev ut till samtliga tre kommuner som beskrev vad denna studie syftade till samt vad 
kommunerna behövde bistå med för material. (bilaga 1). Efter denna presentation av arbetet 
kontaktades kommunerna per telefon och tid bokades in för att insamla aktuell information. 
De handlingar som i första hand behövdes var bygglovshandlingar. Dessa kopierades hos 
kommunerna och även en del andra handlingar som kunde vara aktuella, så som 
kontrollprotokoll och eventuellt tillgänglighets dokument, om sådant fanns. Arbetet fortsatte 
sedan med granskning av bygglovshandlingarna och då framför allt planritningarna. För att 
genomföra en korrekt och rättvis granskning av projekten samanställdes ett protokoll (bilaga 
2) att använda vid granskning av varje enskilt projekt. Detta protokoll baserades på reglerna i 
BBR samt mått kraven i standarden SS 91 42 21:2006 (utgåva 5). I den kommande texten, 
resultatet, görs hänvisningar till ”standarden” som i detta fall betyder standarden SS 91 42 
21:2006 (utgåva 5). Flera mått i denna standard ska vara möjliga att ordna efter ändring. 
Vilket innebär att det till exempel kan finnas en duschkabin/plats i badrummet som ej är 
möjlig att köra in i med rullstol, men om denna duschplatta kan monteras bort och genom det 
även erhålla tillräckliga funktionsmått är det en godtagbar lösning. Det som nämns i resultatet 
är de brister som finns. Allt som inte nämns har korrekta mått och funktionsytor enligt 
standarden och BBR. 
 
Läsanvisning: 
Det rekommenderas att standarden SS 91 42 21:2006 (utgåva 5), BBR:s regler som är aktuella 
för denna studie samt eventuellt kontroll protokollet, finns till hands då följande text läses. 
Aktuella regler ur BBR och kontroll protokollet finns som bilagor i detta arbete. 
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2.2. Karlshamns kommun 
 
2.2.1. Snittningsviken 
 
    Byggherre: JSB, John Svensson Bygg AB 
    Arkitekt: Anders Törnqvist Arkitektkontor AB 
    Entreprenör: JSB, John Svensson Bygg AB  
 
Området uppfördes i två etapper, först tre stycken flerbostadshus och senare ett antal parhus. 
Här behandlas endast första etappen, flerbostadshusen. Dessa är bostadsrätter av varierande 
storlek och alla med utsikt över Östersjön. De tre bostadshusen är alla av olika storlek och 
höjd. Hus 1 ligger närmst havet och är i tre våningar. Bakom ligger hus 2 som är fyra 
våningar högt och bakom det hus 3 på fem våningar. I hus 3 finns ett plan 0 som består av 
lägenhetsförråd för samtliga lägenheter samt en övernattningslägenhet. Alla lägenheter har 
tvättmaskin i bostaden och det finns ingen gemensam tvättstuga i husen. 
 
Hus 1: 

 
Bild. 1. Snittningsviken, hus 1, plan 1 och 2. 
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Plan 1 består av två lägenheter på tre rum och kök om 88 kvm vardera.  
De har följande brister i tillgängligheten: 
 

• Wc-stol: Har ej tillräcklig funktionsyta enligt standarden då en duschkabin satts in. 
Om denna är möjlig att montera bort kan dock tillräckliga funktionsmått erhållas. 

• Kök: Vid vinkling är avstånd till vask endast 600 mm och till spis 350 mm. 
Standarden kräver avståndet 800 mm antingen till vask eller spis. 

• Parsovrum: Rymmer ej en parsäng med funktionsmåtten enligt standarden. 
• Två tillgängliga högskåp (alternativ klädkammare): Finns endast ett tillgängligt 

högskåp och klädkammare uppfyller ej kraven. 
• Klädkammare: Endast del av denna har bredden 1700 mm, som är kravet vid 

enkelsidig stång. Denna del är inte tillräcklig enligt standarden, som kräver att en 
stång på 1200 mm är tillgänglig. 

• Städskåp: Saknar på ritning passbit på 200 mm, detta är ett krav då skåpet placeras i 
ett hörn. Eventuellt kan denna passbit ha satts in vid montering på byggplatsen. 

 
Plan 2 ser likadant ut som plan 1 och plan 3 tillhör bostäderna i plan 2 och består av ett stort 
sovrum, vardagsrum och wc med dusch. På detta plan finns en stor takterrass till vardera 
lägenhet. Detta plan är inte tillgängligt för person i rullstol och det finns inga krav på att det 
ska vara det när nedre plan är tillgängligt. Wc/dusch har därför inte heller de funktionsmått 
som krävs enligt standarden. Sovrummet är däremot betydligt större på detta plan och rymmer 
utan problem en parsäng med de mått som anges i standarden. 
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Hus 2: 

 
Bild. 2. Snittningsviken, hus 2, plan 1. 
 
Består av 3 lägenheter i plan1-3 och två lägenheter i plan 4. I plan 1 är mittenlägenheten på 
två rum och kök och de båda yttre på 3 rum och kök. De yttre lägenheterna ser nästan 
likadana ut, förutom vardagsrummen som är något olika utformade, samt att den ena har ett 
extra wc. Däremot är det större wc, sovrum och kök likadana.  
 
Lägenheterna på 3 rum och kök har följande brister: 

• Innerdörr: till wc endast 700 mm, vilket troligtvis är ett ritfel. 
• Wc-stol: Har ej tillräcklig funktionsyta enligt standarden då en duschkabin satts in. 

Om denna är möjlig att montera bort kan dock tillräckliga funktionsmått erhållas. 
• Dusch: Ej tillgänglig i nuvarande skick, då det monterats en duschkabin. Om denna 

kan monteras bort kan duschplatsen erhålla korrekta funktionsmått. 
• Handfat: Saknar tillräcklig plats för att funktionsmåtten ska vara uppfyllda. Delvis på 

grund av tvättmaskinens placering. 
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• Tvättmaskin och torktumlare: Ej tillräcklig funktionsyta, då delar av denna upptas av 
handfatet. 

• Kök, avstånd mellan spis och vask: Endast 600 mm, standarden kräver 800 mm. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det placerats intill hörn.  

 
Lägenheterna på 2 rum och kök har följande brister: 

• Innerdörr: till wc endast 700 mm, vilket troligtvis är ett ritfel. 
• Wc-stol: Har ej tillräcklig funktionsyta enligt standarden då en duschkabin satts in. 

Om denna är möjlig att montera bort kan dock tillräckliga funktionsmått erhållas. 
• Wc-stol och handfat: Är placerad för nära varandra.  
• Kök: Vid vinkling är avstånd till vask endast 600 mm och till spis 350 mm. 

Standarden kräver avståndet 800 mm antingen till vask eller spis. 
• Sovrum: Rymmer ej parsäng. Då storleken på lägenheten överskrider 40 kvm ska 

parsovrum finnas som rymmer parsäng med funktionsmått enligt standarden. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det placerats intill hörn. 

 
Plan 2 och 3 ser nästan likadana ut som plan 1 men i ytterlägenheten som vetter mot havet 
finns nu ett extra sovrum som tidigare var städutrymme i trapphus. Detta sovrum är lika stort 
som det lilla sovrummet. Dessa lägenheter har samma brister som de som nämns ovan. 
 
Hus 3: 
Rymmer ett plan 0 med lägenhetsförråd och en övernattningslägenhet. I plan 1-4 innehåller 
detta hus 3 lägenheter i varje plan. I plan 5 finns två lägenheter. Bristerna är i stort sett de 
samma som i hus 1 och 2. 
 

 
Bild. 3. Snittningsviken, hus 2, fasader. 
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2.2.2. Kv. Västergötland, Hinsblick 
 
    Byggherre: Brf Hinsblick 
    Arkitekt: JA Arkitekten AB 
    Entreprenör: Skanska Sverige AB 
 
På Prinsgatan i Karlshamn uppfördes 2006 ett bostadshus för seniorer i 9 plan. På platsen 
fanns då redan ett likadant hus med vanliga hyresrätter. Lägenheterna är av varierande storlek 
från 70,8 kvm till 124,6 kvm. De två största finns på plan 9.  
 

 
Bild. 4. Hinsblick, plan 1, lägenhet 106,7 kvm 
 
I plan 1 finns en lägenhet på 106,7 kvm. Denna lägenhet har följande brister: 

• Hall: Är 1600 mm bred och inredd med kapphylla. Ska enligt standarden vara 1700 
mm bred. 

• Wc-stol: Ej tillräcklig funktionsyta då handfat upptar en del av denna. 
• Handfat: Saknas tillräckligt utrymme framför enligt standardens funktionsmått. 
• Kök: Endast 1200 mm mellan bardisk och övrig köksinredning men detta är 

godtagbart om det finns möjlighet att ta bort ett 800 mm skåp under bardisk eller 
under övrig köksinredning. 

• Kök: Avståndet mellan vask och spis är endast 600 mm, ska vara 800 mm enligt 
standarden. Detta omöjliggör även alternativet att ta bort ett 800 mm skåp här, vilket 
gör att detta blir tvunget att lösa under bardisk. 

• Städskåp: Passbit på 200 mm, då skåpet placerats i hörn, saknas på ritningen. 
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Bild. 5. Hinsblick, plan 1, lägenhet 83,7 kvm 
 
I plan 1 finns även en lägenhet på 83,7 kvm, vilken har följande brister: 
(Övrig del av plan 1 är ej granskad mot kraven på tillgänglighet.) 
 

• Wc-stol: Funktionsytan framför upptas till viss del av handfatet. 
• Kök: Avståndet mellan vask och spis är endast 700 mm, ska vara 800 mm. Den totala 

längden på matlagningsbänken är endast 2700 mm men ska enligt standarden vara 
3200 mm i en bostad för 3-4 personer. Detta gör att måtten på sidan om spis och vask 
är för snåla ur funktionssynpunkt. 

• Stora sovrummet: Rymmer ej parsäng enligt de mått som standarden kräver.  
• Två tillgängliga högskåp saknas, vilket kan kompenseras av en tillgänglig 

klädkammare/förråd. Däremot är inte klädkammaren i denna lägenhet tillgänglig 
enligt standarden. Bredden är 1350 mm och ska enligt standarden vara 1700 mm. 
Stånglängden ska vara 1200 mm, vilket däremot är uppfyllt. 

• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det är placerat i hörn. 
 
I plan 2 finns två likadana lägenheter som i plan 1 men därutöver även en lägenhet på 91,5 
kvm, vilken har följande brister: 

 
• Något trång hall med en bredd på endast 1300 mm.  
• Kök: Den totala längden på matlagningsbänken ska vara 3200 i en bostad för 3-4 

personer, enligt standarden. Här är längden 3000 mm. Beroende på planeringen av 
köket kan det påverka funktionen för rörelsehindrad person. 
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• Städskåp: saknar passbit på 200 mm då det är placerat i hörn. 
 
Lägenheterna i de resterande planen är av varierande storlek men däremot ser de ganska 
likartade ut i sin utformning av wc, kök, sovrum etc. Därmed har dessa lägenheter i stort sätt 
samma brister som de i plan 1 och 2. Något som gäller samtliga lägenheter är att inga 
högskåp, gardrober etc. har passbit på 200 mm intill hörn, vilket standarden kräver. Minimum 
kravet gäller de två högskåp som ska vara tillgängliga. 
 
 
2.2.3. Kv. Örebro 
 
    Arkitekt: Kurt Kaarle 
 
Detta flerbostadshus var tidigare kontor men har byggts om till lägenheter i två plan. Plan 1 
och två ser likadana ut, förutom att det i plan 1 finns tvättstuga och i plan 2 är det istället 
städutrymme. 

 
 
Bild. 6. Kv. Örebro, halva plan1. 
 
Lägenhet 1 och 2, om 2 rum och kök, har följande brister: 

• Trång hall som gör det svårt att ensam i rullstol komma in i lägenheten och stänga 
dörren.  

• Wc-stol: Saknar tillräcklig funktionsyta vid ena sidan och framför på grund av 
handfatets placering. 
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• Handfat: Ej tillräckligt med plats framför. 
• Duschplats: Ej möjligt att ordna tillräcklig funktionsyta på längden på grund av 

handfatets placering. 
• Kök: Matlagningsbänken är i vinkling med spis och vask på varsin del. Avståndet till 

vinkling är endast 300 mm från både vask och spis. Standarden kräver 800 mm för 
någon av dem.  

• Sovrummet har ej plats för vanlig enkelsäng enligt måtten i standarden.  
 
Övriga lägenheter har likvärdiga brister med vissa undantag:  

• Sovrummen i de övriga lägenheterna rymmer en enkelsäng enligt måtten i standarden. 
 

 
Bild. 7. Kv. Örebro, halva plan 1 (andra halvan, bild 6) 
  

Inget av sovrummen i samtliga lägenheter rymmer en säng med plats för hjälpare. Denna plats 
är godtagbart att ordna i vardagsrum om lägenheten som här är mindre än 40 kvm men enligt 
Bra bostadsutformning (Boverkets rapport) ska det gå att rymma en säng tillgänglig för 
hjälpare i sovrummet. Alltså ska sovrum i enpersonsbostad vara minst 2700 mm * 2700 mm. 
 
Tvättstugan i plan 1 har tillräcklig funktionsyta framför tvättmaskin och torktumlare men 
framför tvättbänk fattas ca 200 mm för att funktionsytan ska vara 1100 mm. 
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 2.3. Växjö kommun 
 
2.3.1 Södra Rottne 5:76 
 
    Byggherre: Vidinge Hem AB 
    Arkitekt: Arkitektforum 
 
Projektet omfattar 3 bostadshus, i två våningar med totalt 16 lägenheter, samt miljöhus, förråd 
och garagebyggnad. Den totala byggnadsarean är 1046 kvm. Två av bostadshusen är av 
samma typ och storlek, har en total byggnadsarea på 179 kvm vardera och varje byggnad 
innehåller 4 lägenheter. Det tredje bostadshuset är på totalt 324 kvm och rymmer 8 
lägenheter. Detta projekt uppfördes av Vidingehem AB, som utöver kraven som ställs på 
tillgänglighet i BBR och standarden, har ett eget tillgänglighetsdokument som även det ska 
följas. (enligt nedan) 
 
Granskning: 
Utifrån och in Bostäder:  
- Krav: 
Angöringsplats- /handikapparkering skall finnas, max 25 meters gångavstånd från tillgänglig 
entré (BBR 3:122). Handikapparkeringsplatsen ska ha en bredd av minst 3,6 meter och en 
hårdgjord friyta vid en av långsidorna. Lutningen på denna parkeringsplats får inte vara mer 
än 1:50 något håll. Ytan ska vara hårdgjord med material som ej medför tydligt kännbara 
skarvar. Ytan gäller även för gångvägar. Lutning för gångvägar får vara max 6 meter med 
mellanliggande vilplan på minst 2 meters längd. (Rekommenderas lutning 1:20). 
 
– Utformning: Utvändig miljö är ej redovisad.  
Färgsättningen i byggnaden ska vara kontrasterande i ljushet på väsentliga punkter så att 
synskadade tillfredställande kan bruka byggnaden. Ljushetsskillnaden skall vara minst 0,4 
enligt NCS-systemet, men kulören behöver inte variera. Detta gäller handledare, foder runt 
entrédörrar, trappsteg 1:a och överst m.m. Dörrar med dörrstängare förses med automatisk 
dörröppnare. Skall innehålla sensor så att dörr ej slår upp på handikappade, synskadade m.m.  
 
Inomhus Bostäder: 
– Krav:  
Utöver BBR gäller Vidingehems bygghandbok. 
  
Enligt granskning med hjälp av kontroll protokollet var lägenheterna till största del 
tillgänglighetsanpassade enligt de regler som ställs i BBR och i standarden, SS 91 42 21:2006.  
Men en del brister fanns att finna. 
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Hus B och C: 

Bild. 8. Rottne, hus B och C, plan 1 och 2. 
 
Rymmer två lägenheter på vardera plan om 3 rum och kök och har en lägenhetsyta på 68,5 
kvm BRA. Dessa lägenheter har följande brister: 

• Wc-stol: Saknas plats för de funktionsmått som krävs, på grund av placering av 
tvättmaskin och tvättbänk. 

• Handfat: Ej tillräcklig funktionsyta. Denna upptas genom handfatets placering av wc-
stol. 

• Tvättmaskin och tvättbänk: Ej tillräcklig funktionsyta, då delar av denna upptas av wc-
stol. 

• Parsovrum: Rymmer ej en parsäng med de funktionsmått som krävs i standarden. 
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• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det placerats intill hörn. 

Hus A: 

 
Bild. 9. Rottne, hus A, plan 1 och 2. 
 
Rymmer 4 lägenheter i varje plan, varav två är om 3 rum och kök med en lägenhetsyta av 
69,7 kvm BRA och övriga två är om 2 rum och kök med en lägenhetsyta på 54,9 kvm BRA. 
De större lägenheterna om 3 rum och kök är jämförbara med lägenheterna i hus B och C. Det 
ända som skiljer lägenhetstyperna åt är att lägenheterna i hus A har aningen större 
vardagsrum. Alltså gäller för dessa lägenheter vad som sagts om lägenheterna i hus B och C.  
 
De fyra mindre lägenheterna som finns i hus A har följande brister:  

• Samtliga brister som i hus B och C. 
• Kök: Avståndet mellan spis och vask är endast 600 mm, då standarden kräver 800 

mm. På denna yta finns även en diskmaskin placerad vilket anses som olämpligt då 
man ska ha möjlighet att plocka bort det skåp på 800 mm, som borde ha suttit där, för 
att göra köket tillgängligt. 

 
 
2.3.2. Limnologen 
 
    Byggherre: Midroc Property Development 
    Arkitekt: Arkitektbolaget 
    Entreprenör: Martinssons  
 
Detta bostadsprojekt omfattar 4 stycken hus med vardera 8 våningar och totalt 134 lägenheter. 
Plan 1 är i betong och rymmer lägenhetsförråd och lägenheter. Plan 2-8 är helt i trä och 
rymmer endast lägenheter. Plan 8 tillhör de underliggande lägenheterna i plan 7 och där finns 
gemensam takterrass eller egen balkong. Lägenheternas yta i plan 8 varierar men de flesta har 
wc och sov- eller allrum. 
 
Brister i fleratlet lägenheter: 

• Två tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm då de placeras intill hörn. 
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Bild. 10. Limnologen, plan 2-4. 
Något som är anmärkningsvärt är att det i köket i ett par av lägenheterna placerats vask och 
spis mitt emot varandra. Ingenting sägs i standarden om denna lösning. Den är själfallet inte 
unik, utan förekommer ofta då kök utformas med köks ö. Det enda krav som finns att finna 
om denna kökslösning är att det ska finnas ett hällskydd.  
 
 
2.3.3. Gasklockan och reningsverket 
 
Detta projekt omfattar 6 bostadshus i 2-3 plan. Hus A1 = hus A2 = hus A3 och dessa är i 3 
plan. Hus B3 är i 2 plan och hus B5 = hus B1 och dessa båda är också de i 2 plan. Trots att 
alla hus inte ser exakt likadana ut är rummen utformade nästan likadant. Därför redovisas här 
endast 2 lägenheter i plan 1 i hus B5/B1. Bristerna i dessa lägenheter är jämförbara med 
övriga lägenheters brister. 
 

 
Bild. 11. Gasklockan, hus B5/B1,  plan 1, 4 rum och kök. 
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 montering på byggplatsen sätts in 
en passbit på 200 mm då skåpet är placerat i hörn. 

• Städskåp: Saknar enligt ritningen passbit på 200 mm då det är placerat i hörn. 
saknar passbit på 200 mm är de inte tillgängliga och 

då är klädkammaren ett alternativ till dessa. Denna måste dock vara 1700 mm bred 

skåp: Finns endast om det vid montering på byggplatsen sätts in 
en passbit på 200 mm då skåpet är placerat i hörn. 

• Städskåp: Saknar enligt ritningen passbit på 200 mm då det är placerat i hörn. 
 
Som man kan se av ovanstående resultat har detta projekt inga brister i hall, wc, kök eller 
sovrum. De brister som finns rör endast passbiten på 200 mm som ska finnas då ett skåp 
placeras i ett hörn. På ritningarna finns utritat en liten passbit men den är inte 200 mm. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lägenhet nr. 35.1102, om 2 rum och kök på 62 kvm, har följande brister: 
 

• Två tillgängliga högskåp: Finns endast om det vid

• Klädkammare: Om högskåpen 

vid enkel stång enligt standarden men är här endast 900 mm. 
 
Lägenhet nr. 351103, om 4 rum och kök på 87 kvm, har följande brister: 
 

• Två tillgängliga hög
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2.4.1
 
    By h
    Ar e
 
Kvartere tapp 1 är den som 

ehandlats i detta arbete och den avser nybyggnad av fyra stycken flerbostadshus, ett garage 
t våningsantal 

ellan som lägst 3 våningar och som högst 7 våningar. Garaget består av en souterängvåning. 
I et
 

2.4. Karlskrona kommun 
 

. Kvarteret Flundran, Saltö 

gg erre: Saltö Hem AB 
kit kt: SYD ARK Arkitekter AB 

t uppförs i två etapper och upplåtelseformen är bostadsrätter. E
b
och femton stycken markparkeringar. Varje byggnadskropp har ett variera
m

app ett byggs totalt 80 stycken lägenheter. Här redovisas endast hus B. 

 
Bild. 12. Kv. Flundran, hus B, plan 1, lägenhet 76,8 kvm.  
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us B, plan 1:  

ägenhet på 76,8 kvm har följande brister: 
lats för parsäng enligt funktionsmåtten i standarden. 

r passbit på 200 mm intill hörn. 
• Klädkammare: Är inget alternativ till högskåpen då den bara är 1300 mm bred. Krav 

• Tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
• Klädkammare: Är inget alternativ till högskåpen då den bara är 1400 mm bred. Krav 

är 1700 mm vid enkelsidig stång. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 

 
Som resultaten ovan visar har detta bostadsprojekt inte många brister i kraven på 
tillgänglighet i och till lägenheterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
 
L

• Sovrum: Ej tillräcklig p
• Två tillgängliga högskåp: Sakna

är 1700 mm vid enkelsidig stång. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 

 
Lägenhet på 120,2 kvm har följande brister: 
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.4.2. Kvarteret Stärkelsen 2, 3, 6 m.fl. 

    B g
    A i
    E r
 
Kv us. Husen är fördelade på tre 
ammanhängande huskroppar och av två olika typer. Hus D och B är i två våningar och dessa 

s A består av en våning. 

2
 

yg herre: JSB, John Svensson Bygg AB 
rk tekt: Seth Bengtsson 
nt eprenör: JSB, John Svensson Bygg AB 

arteret Stärkelsen bebyggs med totalt 15 stycken radh
s
hus ser likadana ut både in och utvändigt. Hu
 

 
Bild. 13. Kv. Stärkelsen, hus D, nedre plan. 

us D, typ 2, nedre plan, har följande brister: 

• Hall: Något trång, endast 1450 mm 
• Wc-stol: Ej tillräcklig funktionsyta framför på grund av handfatets placering.  
• Sovrum: Saknar tillräcklig funktionsyta för en säng med plats för hjälpare. Vilket om 

öjligt att ordna i avskilt rum enligt BBR. 

 
H
 

lägenheten är >40 kvm ska vara m
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• Två tillgängliga högskåp: Skåp saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
vå tillgängliga högskåp i detta fall eftersom 

cerad på övre plan och dessutom inte uppfyller mått kraven enligt 

• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det är placerat intill hörn. 

• Handfat: Ej tillräcklig funktionsyta på grund av placering av wc-stol framför. 
• Parsovrum: Saknas 100 mm för att rummet ska ha tillräcklig yta för en parsäng enligt 

måtten i standarden. 
• Två tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
• Klädkammare: Inget alternativ till de tillgängliga högskåpen då denna endast är 1100 

mm bred/djup och inte 1700 mm som standarden kräver vi enkelsidig stång. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm då det är placerat intill hörn. 
• Innerdörrar: Till klädkammare och lilla wc är de endast ritade som 660/700, vilket 

troligtvis är en miss i ritningen då övriga innerdörrar är av korrekta mått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Klädkammare: Är inget alternativ till t
klädkammaren är pla
standarden. 

 
Hus A, typ 1, endast enplans bostäder, har följande brister: 
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2.4 K
 
   Bygg taljonen 11 
   A t
 Total entreprenör: NCC Construction Sverige AB 

rojektet omfattar en byggnad i 6 plan med garage och lägenhetsförråd i souterrängplan och 
övr  råd, 
soprum

 
ild. 14. Kv. Sparre 7, Bataljonen 11, plan 1, del 1. 

lan 1: Innehåller lägenheter och gemensamhetslokal och har följande brister: 
el 1, dvs. vänster sida av byggnaden, lägenhet till höger med 2 sovrum: 

• Tvätt: Endast 1000 mm framför tvättmaskin och torktumlare, ska vara 1100 mm enligt 

.3. varteret Sparre 7, Bataljonen 11 

herre: Brf Ba
rki ekt: JAARK arkitekter  

  
 
P

iga plan med totalt 28 lägenheter. Plan 0: Souterrängplan med garage, lägenhetsför
, städ, cykelförråd, tvättstuga och teknikutrymme. 

B
 
P
D
 

standarden. 
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• Kök: Endast 1100 mm mellan matlagningsbänk och övrig inredning, ska vara minst 
n. 

p: Saknar passbit på 200 mm när de är placerade i hörn. 
tt alternativ. 

• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm  

• Passage: Till kök endast 800 mm bred. Detta mått anges i standarden vara acceptabelt 
vid kort passage förbi möbler men här är passagen mellan två väggar. 

• Två tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. Klädkammare är 
tillgänglig och kan ses som ett alternativ. 

• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm.  
 
Lägenhet till vänster, nedre hörn, med två sovrum, har följande brister: 
 

• Wc-stol: Placerad något för nära handfat och har därmed inte möjlighet till korrekt 
funktionsyta. 

• Två tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
• Städskåp: Finnas inte utritat. Ska något av de befintliga skåpen användas som städskåp 

saknas passbit på 200 mm. 
 
Plan 1, del 2 
Lägenhet uppe till vänster med två sovrum har följande brister: 
 

• Tvätt: Framför både tvättmaskin/torktumlare och tvättbänk är det endast 1000 mm 
funktionsyta, standarden kräver minst 1100 mm. 

• Kök: Avståndet mellan matlagningsbänk och övrig inredning är endast 1100 mm. 
Standarden kräver minst 1200 mm och då ska ett 800 mm skåp vara möjligt att tas bort 
mellan spis och vask. 

• Två tillgängliga högskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. Klädkammare är 
tillgänglig och kan ses som ett alternativ. 

• Städskåp: Saknas på ritningen. 
 
Lägenhet överst till höger med tre sovrum har följande brister: 
 

• Kök: Passage in till kök endast 800 mm bred. En kort passage på 800 mm mellan 
möbler är enligt standarden godtagbart men mellan två väggar ska passagen vara 1100 
mm.  

• Två tillgängliga högskåp: Finns i sovrum men saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
t alternativ. 

• Wc-stol: Handfatet tar en del av wc-stolens funktionsyta 

• iga högskåp: Finns men saknar passbit 200 mm vid hörn. 

1200 mm enligt standarde
• Två tillgängliga högskå

Klädkammare är tillgänglig och kan ses som e

 
Lägenhet till vänster, övre hörn, med tre sovrum, har följande brister: 
 

Dock är klädkammaren ett tillgänglig
 
Lägenhet nere till höger med två sovrum har följande brister: 
 

• Handfat: Wc-stol tar en del av handfatets funktionsyta. 
Två tillgängl
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• men då två höskåp är tillgängliga är det godtagbart. 
 
Plan 2-
Del 1 

åda övre lägenheterna på ritningen ser ut som i plan 1 och har samma brister. 

ägenheten nere har följande brister: 
 

• 

• öskåp är tillgängliga är det godtagbart. 
 

el 2 
rister. 

edre lägenheten ser ut som den nedre i del 1 men spegelvänd och har samma brister. 
 
Plan 5 
Båd ä
 

• del är endast 2800 mm men ska i en bostad för 3-4 
personer vara 3200 mm lång. Alternativt 3000 mm + 800 mm på annan yta. Annan yta 

en det fattas fortfarande 200 mm om man räknar in den. 
m vid hörn. Klädkammare 

är ett godtagbart alternativ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 
Klädkammare: Ej tillgänglig 

4  

B
 
L

Två tillgängliga högskåp: Finns men saknar passbit 200 mm vid hörn. 
• Städskåp: Saknar passbit på 200 mm intill hörn. 

Klädkammare: Ej tillgänglig men då två h

D
Båda övre lägenheterna på ritningen ser ut som i plan 1 och har samma b
N

a l genheterna har följande brister: 

Kök: Längd på matlagnings

finns m
• Två tillgängliga högskåp: Finns men saknar passbit 200 m

• Städskåp: Saknas på ritning. 
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3. D
 
.1 Sammanställning av resultat 

sultaten från studien visar finns i de flesta projekt någon brist i tillgängligheten. I tre av 
Gasklockan 

äxjö) och Flundran (Karlskrona). Bristerna i dessa projekt gäller passbit på 200 mm för 
genhet ska enligt standarden innehålla minst två 

llgängliga högskåp, samt att städskåpet måste vara tillgängligt. Nästan alla projekt i studien 
(un nna passbit på 
200 m v arkitekten och något som ändå 
utfö v ing 
v denna fasta inredning? En annan anmärkning på ett av de tre projekt med små brister, 

logen, är att i en del kök har man placerat spis och vask mitt emot varandra, vilket inte 
 det inte 

ällskydd ska finnas. 

ie inte följt kraven på tillgänglighet i flertalet 
vseende. De vanligaste bristerna i dessa projekt återfinns i: 

 för tätt 

  

 som funktionsyta för en parsäng. Reglerna säger att det i 
e än 55 kvm ska finnas plats för en parsäng enligt de 

mått som anges i standarden, dvs. 2900/3000 mm * 3700 mm. 2900 mm gäller om 
funktionsytan gränsar till möbler/inredning och 3000 mm om den gränsar till en vägg. 

• Kök: Många lägenheter har ett kök där avståndet mellan spis och vask understiger 800 
mm. Kravet på detta avstånd är utformat för att det ska vara möjligt att montera bort 
ett skåp på 800 mm och därmed möjliggöra att en person i rullstol kan använda vask 
och spis. Understigs detta mått saknas därmed möjligheten att komma åt spis och vask 
från en rullstol. 

• Hall: Många lägenheter har en ganska snålt tilltagen hall. Detta kan vara acceptabelt 
om man i nära anslutning har plats för gardrober, klädkammare eller annan möjlighet 
till klädförvaring. När en hatthylla finns placerad i hall ska bredden på hallen vara 
minst 1700 mm. Om ingen hatthylla finns verkar det som att det är acceptabelt att 
hallen klarar av måttkraven för en passage mellan väggar, som är 1100 mm. Detta 
förutsätter dock att det på ritningen inte har placerats in ett skåp längs denna passage. 
Däremot måste det vara möjligt att vända med rullstol i närheten vid ytterdörr och 
vändradien för en rullstol är 1300 mm, vilket därmed bör vara minimum bredden för 
en hall. I BBR 3 kap. 3:21 Bostadsutformning står att entréutrymme ska ha plats för 
ytterkläder och dylikt samt utrymme för förvaring. Det krävs allts en 
avhängningsplats, garderob eller klädkammare i entréutrymmet för att uppfylla detta 
krav. 

 

iskussion 

3
 
Som re
projekten finns det endast små brister. De tre projekten är Limnologen (Växjö), 
(V
skåp som placeras intill hörn. Varje lä
ti

dantag Rottne) har i alla eller flertalet av sina lägenheter missat att rita ut de
 m . Då kan man fråga sig om detta är ett slarv fel a
rs id montering på byggplatsen? Eller är det något man slarvar med även vid monter

a
Limno
ges som ett alternativ i standarden. Däremot står det inte att finna någonstans att
skulle vara en tillåten lösning. Det enda krav som finns vid denna placering är att ett 
h
 
Övriga sex projekt har enligt denna stud
a

• Wc/bad/dusch: Det mest återkommande här är att handfat och wc-stol placerats
eller på annat sätt upptar en del av varandras funktionsyta. 

• Parsovrum: Flertalet lägenheter har parsovrum där det inte är möjligt att erhålla de 
mått som standarden uppger
sovrummet i en lägenhet störr
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nda sovrum i lägenhet mindre än 55 kvm: Ska ha måtten 2700 mm * 2700 
mm. Detta för att en enkelsäng ska kunna placeras så att plats för hjälpare finns. Det är 

na i denna studie som endast är avsedda för en person men 
av dem som finns har nästan alla för snålt tilltagna sovrum för att uppfylla dessa 

.2 Risken för fel, brister eller missvisningar i resultatet  

kommu
Karlsha  tillgängligheten. Baserat 
på denna studie är Växjö den kommun som bäst följer kraven på tillgänglighet vid 
nyb g  En 
orsak t
utöver att 
man dä
Samtid
oggrant med tanke på hur väl de följer kraven på tillgänglighet. Kanske vissa kommuner har 

bät u
brev so , 
blev re
förståli
men de mtidigt en risk att de valt ut sina ”bästa” projekt sett till 

llgängligheten.  
 
Risk fö
att man
exempe  
placera s 
det en m
 
En ann
ritninga
uppmä
 
 

• Sovrum, e

inte så många av lägenheter

måttkrav. 
 

• Städskåp och två tillgängliga högskåp: Som nämndes tidigare saknas det i flertalet 
lägenheter hos samtliga projekt passbit på 200 mm då skåpen placerats intill hörn. 
Finns inte denna passbit placerad där i verkligheten kan inte skåpen räknas som 
tillgängliga.  

 
• Klädkammare: En tillgänglig klädkammare ska vid enkelsidig stång ha en bredd/ett 

djup på 1700 mm och vid dubbelsidig stång 2100 mm. I de flesta fall uppfyller 
klädkammaren inte detta krav, vilket medför att den inte kan ses som ett alternativ till 
två tillgängliga högskåp och inte heller anses som tillgänglig. 

 
 
3
 
Resultaten visar att två av tre projekt i Växjö kommun och ett av tre projekt i Karlskrona 

n har väldigt små brister, som dessutom troligtvis är korrigerade i verkligheten. 
mns kommuns samtliga tre projekt har alla flertalet brister i

yg ande av bostäder. Därefter följer Karlskrona kommun och sist Karlshamn kommun.
ill detta resultat kan finnas i att Växjö kommun har ett eget tillgänglighets dokument 
vad BBR och standarden kräver. Detta kan ha bidragit till en ökad medvetenhet och 
rför bättre följer de krav som ställs på tillgängligheten vid nybyggande av bostäder. 
igt ska man ha i åtanke att projekten kan ha valts ut av kommunerna mer eller mindre 

n
tre ppsikt över vilka av deras projekt som väl uppfyller kraven på tillgänglighet. Trots det 

m skickades ut till kommunerna med en önskan om en lista på projekt att välja mellan
sultatet att kommunerna valde ut tre projekt som kunde passa för studien. Detta är 
gt med tanke på att samtliga kommuner verkade ha mycket att göra vid denna tidpunkt 
t finns därmed sa

ti

r fel eller missvisningar i resultatet finns också i det faktum att det faktiskt är möjligt 
 under byggnation korrigerat några av de brister som anmärkts på i detta arbete. Ett 
l kan vara passbiten på 200 mm som ska placeras mellan vägg och skåp då ett skåp
s intill hörn. Trots att det flesta projekt saknar denna passbit på sina ritningar så finn

öjlighet att den placeras ut i verkligheten.  

an risk är den mänskliga faktorn, dvs. att jag vid granskning av projekten och deras 
r har mätt fel eller antecknat fel etc. Trots upprepade kontroller bör det ändå 

rksammas att denna risk finns. 
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3.3 r
 
En förk
är gans lse 
av äldr r så finner man att de flesta av dessa mått inte alls är nya utan funnits med 
edan i alla fall 1993. Är det då så att arkitekterna och konstruktörerna inte har satt sig in i de 

änd g ll 
varför ra 
dessa b
kostnad  att man vill minska på varje tänkbar yta för att hålla nere kostnaderna. 

tt detta sedan skulle kunna få inverkan för en framtida hyresgäst är kanske i sammanhanget 
min e n 
svensk 0. Det 
är nu e
man i b tillgodose de ganska 
nkla krav man ställer på den grundläggande tillgängligheten inom bostäder?  

l att en del brister uppstår. Vem 
r det egentligen som kontrollerar att kraven på tillgänglighet följs? Godkänns enbart 

nglighet. 

t 

 

aret för att regler och krav på tillgänglighet följs? 

a 

t 

rste som skapar eventuella brister i 
llgängligheten genom okunskap, slarv eller av misstag. Är det den personen som har 

e krav 
ommunernas ansvar i det hela? Är de genom att inte 

ranska planritningarna fria från ansvar om det visar sig att byggnaden brister i tillgänglighet 
fter byggtidens slut?  

 Ut edning av brister 

laring till bristerna i tillgänglighet skulle kunna vara att en del av måtten i standarden 
ka nya och troligtvis inte gällde då ritningarna konstruerades. Men vid en jämföre
e standarde

s
rin ar som standarden genomgått genom åren? Eller finns det någon annan förklaring ti

dessa brister uppkommer trots att det finns gällande lagar och regler som ska förhind
rister? En förklaring kan vara att det idag ställs höga krav på att bygga 
seffektivt och

A
dr  viktigt för den som står för notan för bygget. Det nämns i den inledande texten att de

a handikappolitiken har som mål att samhället ska vara tillgängligt för alla år 201
ndast 3 år kvar till detta uttalade mål ska vara uppnått. Varför kommer det sig då att 
yggnader som har en betydligt längre livslängd än så, inte kan 

e
 
Något oklara ansvarsförhållanden kan vara en annan orsak til
ä
kontrollprotokollen eller görs en kontroll av byggherren? Byggloven granskas hos 
kommunens samhällsförvaltning eller stadsbyggnadskontor men de granskar inte 
planritningarna och tillgängligheten. Den kvalitetsansvarige på bygget granskar enligt en 
kontrollplan som bland annat innehåller granskning av invändig och utvändig tillgä
Men vad granskar denna kvalitetsansvarige egentligen? Kontrollerar den personen att 
funktionsmått för wc-stol och handfat uppfylls eller att sovrummen rymmer en parsäng enlig
standardens funktionsmått? I kontrollplanen finns bara angett att invändig och utvändig 
tillgänglighet kontrolleras och inte vad detta innebär. Vad är arkitektens skyldighet när det 
gäller att korrekt följa aktuella funktionsmått och övriga krav på tillgänglighet? Om arkitekten
ritat fel på ett flertal ställen är han/hon fri från ansvar genom att den kvalitetsansvarige ska 
kontrollera att kraven uppfylls? 
 
 
4. Slutsats 
 
4.1 Vem har ansv
 
Efter genomförandet av denna studie vore det att rekommendera dels att ansvarsförhållanden
tydliggörs, framförallt mellan kommun och kvalitetsansvarig, men även arkitektens 
ansvarsroll. Vem har det slutgiltiga ansvaret för att kraven på tillgänglighet uppfylls? Om de
finns brister i den invändiga eller utvändiga tillgängligheten vems är då felet? Arkitekten har 
konstruerat husen på ritning och är rimligtvis den fö
ti
ansvaret för att det i slutändan byggs en bostad med otillräcklig tillgänglighet? Eller går 
ansvaret över på den kvalitetsansvarige som granskar att byggnaden uppfyller gälland
enligt kontrollprotokollet? Var ligger k
g
e
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oll? 

 

 

älle för alla. 

ör 
apet inte getts 

llräcklig styrka.  

let 

js vid 

mma 

 

4.2 Behov av skärpt kontr
 
En annan rekommendation vore även att någon form av kontrollskärpning kom till stånd. 
Detta arbete påvisar att av de ingående byggprojekten så uppfyller de flesta inte kraven på 
tillgänglighet. För att kunna uppnå det utsatta målet om ett tillgängligt samhälle för alla måste
allt som byggs uppfylla de grundläggande krav som ställs på tillgängligheten. Att sex av nio 
projekt i en studie som denna inte gör det kan inte vara ett steg i rätt riktning, utan bör snarare
som en varning om att målet inte tas på tillräckligt stort allvar. Om så är fallet borde det vara 
dags att agera om man fortfarande vill uppnå detta mål om ett tillgängligt samh
Kanske kan kommunerna kräva att aktörerna inom byggbranschen håller sig bättre 
uppdaterade om nya regler och standarder gällande tillgänglighet genom att skärpa sin egen 
kontroll av dessa regler faktiskt följs. Kanske behöver byggföretagen en hjälpande hand och 
mer information från kommunerna. Kanske behöver kommunerna mer information och 
tydligare riktlinjer för sitt arbete med kontroll av tillgänglighet. Var felet än ligger så borde 
början till åtgärd starta från toppen. Kanske har målsättningen om ett tillgängligt samhälle f
alla inte nått ut till samtliga berörda och om det gjort det så har troligtvis budsk
ti
 
 
4.3 Slutord 
 
Denna rapport har endast avhandlat nybyggandet av bostäder i form av flerbostadshus. Må
om ett tillgängligt samhälle för alla gäller i ännu större utsträckning tillgängligheten till 
offentliga lokaler och platser. Det vore intressant att se hur kraven på tillgänglighet föl
nybyggande av offentliga lokaler. Eftersom detta arbete visar att det finns brister i 
tillgängligheten i bostäder trots gällande krav och regler kanske det finns en risk att detsa
gäller för offentliga lokaler? Vem bär ansvaret för att regler och krav på tillgänglighet inte 
följs?  
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Bilaga 1. 
 
Vem är jag:  
Therese Axelsson, 26 år, studerar sista året vid Växjö Universitet, programmet Byggteknik 
med inriktning mot Byggnadskonst, 120 poäng. Bosatt i Karlshamn. 
 
Examensarbete, 10 poäng, ämne:  
Hur följs kraven på tillgänglighet vid nybyggande av bostäder? – En studie görs av utvalda 
bostadsprojekt i tre närliggande kommuner. (arbetstitel tills vidare) 
 
Varför kontaktar jag er?  
Jag ska utföra mitt examensarbete under v.13-23 och ska då studera hur man följer de krav på 
tillgänglighet som finns vid nybyggande av bostäder och har beslutat att utföra denna 
undersökning i tre närliggande kommuner, Växjö, Karlskrona och Karlshamn. I var kommun 
väljs ett par lämpliga projekt ut som jag kommer att studera närmare och jämföra mot de krav 
som ställs på tillgängligheten. Jag kommer även att jämföra de olika kommunernas projekt 
med varandra. Det jag skulle vilja ha hjälp av er med är förslag på lämpliga projekt att 
studera, samt handlingar tillhörande de projekten. I samråd med Boverket, som kommer att 
hjälpa mig med handledning, har jag valt att avgränsa arbetet till att enbart omfatta 
bostadsprojekt. 
 
Vad behöver jag av er? 
Jag vore tacksam om ni ville tar er tid att plocka fram en lista på lämpliga projekt, där jag 
tillsammans med er kunde välja ut 3-4 stycken för denna studie. Dessa projekt bör ha 
inlämnade kontrollintyg för slutbevis samt relationshandlingar. 
   
Efter val av projekt att studera önskar jag få tillgång till en del handlingar om projekten:  

• Bygglovshandlingar 
• Samrådsprotokoll 
• Eventuell kontrollplan (Kan finnas intressanta projekt som saknar kontrollplan) 
• Relationsritningar och eventuellt andra aktuella verifikationer enligt kontrollplanen. 

 
När val av projekt är klart i samtliga kommuner kommer jag även att kontakta byggherrarna 
för de aktuella projekten och be att få en del ritningar av dem. T ex. markplansritningar, 
planer och eventuellt några andra ritningar. 
 
Jag vore mycket tacksam om ni kunde tar er tid att hitta lämpliga projekt för denna studie så 
snart som möjligt. Jag kommer att kontakta er under vecka 14 och vill ni komma i kontakt 
med mig innan dess så når ni mig på: 
 
Mobil: xxxx xxxxxxxx 
Mail: taxbb04@student.vxu.se
 
Tack på förhand! 
 
Mvh/ Therese Axelsson 

mailto:taxbb04@student.vxu.se
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Bilaga 2. 
 

Protokoll för kontroll av hur projekten i studien följer kraven på 
tillgänglighet. 

 
Projekten kontrolleras mot följande regler: 
 

• Enligt Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 
2006:22. 

 
Avsnitt 3 - Utformning 
Det är här framförallt avsnitt 3 – Utformning, som är aktuellt för denna studie. Detta avsnitt 
innehåller regler om hur byggnaden ska utformas för att vara tillgänglig och användbar för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa regler gäller alla byggnader 
som finns under rubriken allmänt.  
 
 Vad säger 

föreskriften? 
Följs föreskriften i 
det aktuella 
projektet? 

Anmärkning 

3:1 Allmänt 
 

   

3:121  
Allmänt om 
tillgänglighet och rullstol  
 

Till byggnad avses 
utomhusrullstol. 
Inne i enskilda 
lägenheter i bostad 
avses 
inomhusrullstol. 

  

3:122  
Tillgänglighet till 
byggnad 

Minst en entré ska 
vara tillgänglig för 
person i rullstol. 
Minst en gångväg 
mellan entré och 
parkering ska kunna 
användas av person 
med nedsatt rörelse- 
och 
orienteringsförmåga.

  

3:123  
Entré och 
kommunikationsutrymme 

Ska kunna användas 
av pers. med nedsatt 
rörelse- och 
orienteringsförmåga 
och ha tillräckligt 
med 
manöverutrymme 
för rullstol. 
Förflyttning ska 
kunna ske med 
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rullstol, utan hjälp. 

3:124 
Hiss och annan 
lyftanordning 

Då hiss krävs ska 
denna vara 
tillgänglig. 

  

3:125  
Dörr och port 

Ska medge passage 
med rullstol och 
finnas tillräckligt 
utrymme för att 
öppna och stänga 
dörr/port från 
rullstolen. 

  

    
3:2 Bostäder    
3:21  
Bostadsutformning 

Anger vad som ska 
finnas i bostaden, se 
avsnittet i BBR. 

  

3:22 
Rummens tillgänglighet 

   

3:221 
Allmänt 

Vad som ska vara 
tillgängligt i 
bostaden. 

  

3:23 
Bostadskomplement 

Tvättstugor och 
andra gemensamma 
lokaler ska vara 
tillgängliga för pers. 
med nedsatt rörelse- 
eller 
orienteringsförmåga.

  

    
3:331 
Allmänt 
(Avfallsutrymme m.m.) 

Ska kunna nyttjas av 
boende och andra 
brukare. 
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• Enligt Svensk Standard, SS 91 42 21:2006 (utgåva 5).  
 
I Boverkets byggregler, BBR, finns angivet att måtten för grundläggande tillgänglighet, 
normalnivå, i denna standard gäller som krav vid nybyggande av bostäder. Det är däremot 
inte tvingande att följa de krav som utöver måtten ställs på vad inredningen ska omfatta etc. 
Normalnivå anger mått som behövs för att manuell eller liten eldriven rullstol ska kunna 
manövrera inom bostaden. I badrum ska efter ändring finnas plats för hjälpare.  
 
Alla mått anges i millimeter, mm. 
 
Entré till 
bostaden 

Mått krav, enl. 
SS 91 42 
21:2006 

Anmärkning Bostadens mått Övriga 
anmärkningar 

Entré till 
bostadshuset, 
ytterdörr 

    

Utrymme i 
trapphus, plats 
för parkering av 
utomhus rullstol.  

    

Entré dörr 800 
 
 

   

Entré, hall 1100 + 600 vid 
inredning med 
kapphylla. 

Rullstols 
vändmått 1300. 

  

Rak passage 800-kort passage 
förbi möbler. 
900-mellan 
möbler-vägg. 
1100-mellan 
väggar. 

Med kort 
passage menas 
mindre än 1 
eller lika med 1 
meter. 

  

Passage där man 
ska kunna vända 
90 grader, ex. 
genom dörr på 
långsida 

1200    

     
Toalett/ badrum Krav enl. SS 91 

42 21:2006 
Anmärkning Bostadens mått Anmärkning 

Innerdörr 760/800 Dörrbladets 
bredd (40) 
räknas bort. 

  

WC-stol Ena sida om wc-
stol: 1100 (från 
centrum av wc-
stol.) Andra 
sidan: 500. 

Mått som ska 
vara möjliga att 
anordna efter 
ändring. 
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Framför: 1000 
Duschplats Se mått i 

standarden 
Om wc-stol ej 
har tillräcklig 
plats runt, utan 
att en del upptas 
av duschplats 
måste denna 
vara möjlig att 
köra in i med 
rullstol  

  

Badkar Se mått i 
standarden 
 

   

Tvätt i bostaden Se mått i 
standarden 
 

   

Trösklar Se information i 
standarden 

   

     
Kök Krav enl. SS 91 

42 21:2006 
Anmärkning Bostadens mått Anmärkning 

 
Matplats  Matplatsen 

dimensioneras 
efter det antal 
personer 
lägenheten är 
avsedd för, plus 
2 personer. 

Undantag för 
gästplats görs i 
stora lägenheter. 

  

Köksinredning 1200 mellan 
vägg, fast 
inredning eller 
bord. 

Vändarea 
rullstol = 1300, 
måste vara 
möjligt att ta 
bort ett 800 skåp 
mellan spis och 
vask.  

  

Vinkling av 
bänkinredning 

800 bredvid 
vask eller spis 
innan vinkling. 

 
 
 

  

Bostad för 1 
person, högst 40 
m2 

Se mått i 
standarden 

   

Bostad för 1 
person, högst 55 
m2 

Se mått i 
standarden 

   

Bostad för 2 
personer 

Se mått i 
standarden 

   

Bostad för 3-4 Se mått i    
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personer standarden 
Bostad för fler än 
4 personer 

Se mått i 
standarden 

   

     
Sovrum Krav enl. SS 91 

42 21:2006 
Anmärkning Bostadens mått Anmärkning 

Dörr till sovrum Enl. standarden, 
fritt mått för 
passage: 760 
(bredd, dörrblad: 
40) 

   

Sovrum för två 
personer, bostads 
yta > 55 m2 

Se mått i 
standarden 

   

Enpersonssovrum Se mått i 
standarden 

Om bostaden < 
40 m2 kan säng 
med plats för 
hjälpare placeras 
i annat rum än 
sovrum.  

  

Gardrober i 
sovrum 

Passbit 200 intill 
vägg. 

   

     
Övrigt i 
bostaden 

Krav enl. SS 91 
41 21:2006 

Anmärkning Bostadens mått Anmärkning 

2 tillgängliga 
högskåp 

Skall finnas, se 
mått i 
standarden 

Passbit 200 mm, 
då skåp placeras 
intill hörn. 

  

Städskåp Skall vara 
tillgängligt 

Passbit 200 mm 
vid hörn. 

  

Förråd/ 
klädförvaring 

1200 mm 
stångläng ska 
vara tillgänglig. 
Bredd se 
standarden. 

Alternativt till 
två tillgängliga 
högskåp 

  

Tvättmaskin, TM 
Torkskåp, TS 
Torktumlare, TT 

Se mått i 
standarden 

Gäller i bost. 
samt i separat 
tvättstuga 

  

Tvättbänk 
(alt. tvättbänk + 
TM eller 
tvättbänk + TT) 

Se mått i 
standarden 

   

Trösklar Låglutande 
övergångströskel

   

 
 
 
 



   
Institutionen för teknik och design  2007-05-28 
Therese Axelsson 
 
Bilaga 3. 
 
Boverkets byggregler, BBR. 
    Text är hämtad direkt ur BBR. 
 
38 Utformning 
Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 § PBL, 2 § första stycket 9 
BVL samt 5, 6, 11 och 12 §§ BVF. (BFS 2006:12) 
 
3:1 Allmänt 
 
3:12 Tillgänglighet 
 
3:121 Allmänt om tillgänglighet och rullstol 
Då det i denna författning anges att en byggnad eller del av byggnad skall vara tillgänglig för 
eller kunna användas av person som sitter i rullstol, eller ge utrymme för manövrering med 
rullstol, avses eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (utomhusrullstol) utom i 
enskilda lägenheter i bostäder då manuell eller liten rullstol för inomhusanvändning 
(inomhusrullstol) avses. 
 
 Allmänt råd: 

Dimensionerade vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten för 
utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för inomhusrullstol en cirkel med 
diametern 1,30 meter. 

 
3:122 Tillgänglighet till byggnad 
Minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa 
personer. För bostäder med direkt ingång från markplanet är tillgängligheten tillgodosedd, om 
det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp till entrén. 
    En angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon skall kunna ordnas inom 25 
meters gångavstånd från en sådan entré som avses i första stycket. 
    Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats för bil, friytor 
och allmänna gångvägar skall kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
  

Allmänt råd: 
 Gångvägen bör 

a) vara horisontell eller luta högst 1:12 mellan minst 2 meter långa vilplan, 
b) ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, 
c) ha hårdgjord yta, 
d) vara fri från hinder samt 
e) ha minst 40 mm höga kantstenar som vid ett övergångsställe eller motsvarande bör förses 

med en 90 cm bred avfasning med avvikande ytskikt. 
 
                                                        
 

 

 

 

8 Senaste lydelse BFS 2005:17. 
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3:123 Entré och kommunikationsutrymme 
Entréer och kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. Förflyttningsvägar 
skall utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp.  
    Transport med sjukbår skall kunna ske från varje bostad. 
 
 Allmänt råd 

Ramper i lokaler eller i förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 
0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan. 

Korridorer o.d. bör vara minst 1,3 meter breda. I begränsade delar, t.ex. vid pelare, kan 
bredden minskas till 0,80 meter. 

 
3:124 Hiss och annan lyftanordning 
Då hiss eller annan lyftanordning krävs för att bostäder eller lokaler skall vara tillgängliga för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall minst en hiss rymma en person 
som sitter i rullstol och en medhjälpare. 
    I bostadshus med fler än fyra våningsplan, skall minst en hiss rymma sjukbår. I hus som har 
fler än tio våningsplan skall ytterliggare minst en personhiss finnas.  
    Hissar skall vara anordnade så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- och påstigning. 
 
 Allmänt råd 

Exempel på hissar som uppfyller kraven på invändiga korgmått finns i SS 76 35 20 (1). Exempel 
på lämpliga manöver- och signalorgan finns i SS 76 38 10 (2). 

 
3:1259 Dörr och port 
Dörrar och portar, som skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, skall utformas så att de medger passage med rullstol och så att 
tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. 
Handtag, manöverdon och lås skall vara placerade och utformade så att de kan användas av 
personer med funktionshinder. (BFS 1998:38) 
    Roterdörrar skall kompletteras med en slagdörr. 
 
 Allmänt råd 

I entrédörrar, hissdörrar och korridordörrar eller i öppningar i förflyttningsvägar bör det fria 
passagemåttet vara minst 0,80 meter. 
    Lämpliga mått på betjäningsareor vid dörrar i bostäder finns i SS 91 42 21. (BFS 2006:12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9 Senaste lydelse BFS 1998:38 
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3:2 Bostäder 
 
3:2110 Bostadsutformning 
 I bostaden skall finnas 
– minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien, 
– rum med avskiljbar del av rum för daglig samvaro, 
 
– rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila, 
– rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning och förvaring 
av livsmedel (kök), 
– utrymme för måltider i eller i närheten av köket,  
– utrymme för hemarbete,  
– entréutrymme som ger plats för ytterkläder och dylikt samt,  
– utrymmen för förvaring. 
    Avskiljbar del av rum skall ha fönster och utformas så att den med bibehållen funktion kan 
avskiljas med väggar från resten av rummet. 
    Bostäder skall dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin 
långsiktiga användning. 
    Bostäder med en bostadsarea (BOA) större än 55 kvm skall utformas med hänsyn till det 
antal personer för vilka de är avsedda. De skall dock alltid ha plats för parsäng i minst ett rum 
eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. 
    Bostäder med en BOA om högst 55 kvm skall utformas med hänsyn till sin storlek. I 
sådana bostäder behöver antingen del av rum för sömn och vila eller del av kök inte vara 
avskiljbar. De behöver inte heller utformas med plats för parsäng. (BFS 2005:17) 
    I bostäder avsedda för endast en studerande behöver avskiljbar del av rum för matlagning 
inte ha fönster. (BFS 2000:22) 
 
 Allmänt råd 
 Balkong, uteplats eller dylikt bör finnas i anslutning till bostaden. 

    Dimensionerande mått som är lämpliga vid bedömning av bostadens utformning finns i SS 91 
42 21. (BFS 2005:17) 
    I bostäder avsedda för endast en studerande är inredningslängder för ofullständig mathållning 
tillräckliga. När det gäller krav på dagsljus och vädring se avsnitt 6:2 och 6:3. (BFS 2006:12) 

 
3:22 Rummens tillgänglighet 
 
3:22111 Allmänt 
Rummen i bostäder i ett plan skall vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst 
ett hygienrum skall möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så 
utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan 
saknas från början. 
    Inom ett våningsplan, som skall vara tillgängligt för en person som sitter i rullstol, skall 
minst en entrédörr samt minst en dörr till varje rum inklusive köket, ett hygienrum och 
balkong eller uteplats, medge passage med rullstol. Tillräcklig plats skall finnas för att öppna 
och stänga dörrar från rullstol. 

 
Allmänt råd 
Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten i rum finns i SS 91 42 
21. (BFS 2006:12) 

 
10 Senaste lydelse BFS 2005:17  11 Senaste lydelse BFS 1995:17 
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3:222 Bostäder i flera plan 
I bostäder med flera våningsplan skall entréplanet rymma 
– hygienrum enligt avsnitt 3:221, 
– avskiljbar bäddplats (sovalkov), 
– möjlighet att tillaga mat, 
– utrymme för måltider, 
– plats för sittgrupp och 
– utrymme för förvaring. 
 
3:23 Bostadskomplement 
I bostadens närhet skall finnas 
– möjlighet att tvätta och torka tvätt maskinellt i gemensam tvättstuga, om inte förberedd plats 
för tvättmaskin och för torkning av tvätt finns inom bostaden, 
– utrymme för förvaring av säsongsutrustning o.d. samt 
– utrymme i närheten av bostadens entré för förvaring av barnvagnar, cyklar, 
utomhusrullstolar o.d. 
Tvättstugor samt andra lokaler och anordningar som är gemensamma för flera bostäder skall 
vara tillgängliga och kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
 
 
 
 




