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Förord&

Detta examensarbete är skrivet vid lärosätet Luleå Tekniska Universitet. Jag hade inte lyckats 
genomföra detta arbete utan de personer som ställt upp under arbetets gång.  

Jag vill framför allt tacka min handledare från LTU, Glenn Berggård för hans eminenta hjälp 
och stöttning med sin expertis inom ämnet tillgänglighet och användbarhet.  

Jag vill även rikta ett lika stort tack till min handledare från Ramböll, Patricia Kastberg-
Tinnerfelt för ditt engagemang och för att du gett mig förtroende att genomföra 
granskningar tillsammans med dig samt stärkt mitt självförtroende i min framtida yrkesroll.  

Ytterligare ett tack går till f.d. kollegorna på Ramböll för att ni stöttade mig och svarade på 
mina frågor och behandlade mig med respekt. Det är ovärderligt i denna bransch!  

Tack också till nya kollegorna på M5 Arkitektur i Linköping som genom mitt exjobbsuppslag 
gett mig anställning som projektör och sakkunnig inom tillgänglighet och användbarhet. 
Tack för att ni satsar på mig på min väg mot certifiering och att ni gett mig fria tyglar att 
arbeta med mitt exjobb även under riktig arbetstid, ovärderligt! 

Ett stort tack även till alla övriga intervjuobjekt som tagits sig tid att bli intervjuade. Största 
delen av rapporten har varit beroende av er kunskap och era erfarenheter. Tack!  

Linköping i november 2014 

Frida Glas  
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Sammanfattning&

Denna rapport beskriver hur tillgänglighet och användbarhet beaktas genom byggprocessen 
och hur det kan förbättras. Tillgänglighet och användbarhet behövs då många i världen är 
drabbade av funktionsnedsättningar av olika slag. De vanligaste funktionsnedsättningarna 
som påverkar den byggda miljön beskrivs för en djupare förståelse för ämnet. Att ha en 
funktionsnedsättning innebär ofta att man på grund av den byggda miljön blir begränsad i 
sin vardag. Att kunna ta del av vardagen på lika villkor som alla andra är en mänsklig 
rättighet och något som ska visa sig i den fysiska miljön.  

Byggprocessen är omfattande med mycket att ta ställning till. Tillgänglighet är ett sådant 
ämne. Det har undersökts hur tillgänglighet beaktas i de olika skedena genom 
byggprocessen. Analysen av resultatet blir att tillgängligheten beaktas oftast i slutskedet av 
ett projekt trots att det egentligen borde vara tvärt om och att det finns mer att önska i de 
tidiga skedena.  

Under byggprocessen genomförs en rad olika kontroller i olika skeden. En av dessa 
kontroller utförs av en sakkunnig eller certifierad inom tillgänglighet. När och hur ofta dessa 
kontroller utförs varierar från kommun till kommun och från projekt till projekt. Att granska 
tillgänglighet innebär att man måste kunna en rad olika regler utantill. Då det nästan är 
ohållbart har det utretts om en checklista kan hjälpa till att hålla ordning på lagar o regler 
som gäller tillgänglighet samt i vilka skeden en sådan checklista kan användas.  

Redan befintliga checklistor har granskats och godbitarna valts ut till resultatets checklista i 
denna rapport. Teorier om checklistor har utretts, hur de ska utformas på bästa sätt och på 
vilket sätt de faktiskt säkerställer genomföranden.  

Den färdiga checklistan har testats på verkliga objekt och av helt oberoende personer ur 
användarvänlighetssynpunkt. Resultatet av testerna föll ut väl och tack vare det har en 
checklista som kan utformas efter behov skapats.  

För att få bästa möjliga inblick i branschen har ett flertal intervjuer genomförts med 
branschaktiva, allt ifrån projektörer till beställare och sakkunniga. Samtalsämnet har då varit 
hur varje person arbetar med tillgänglighet och var i byggprocessen de befinner sig.  

Checklistan som skapats kan ses som ett relativt konkurrenskraftigt verktyg för en 
sakkunnig på många olika sätt, antingen som en egenkontroll eller som ett konkurrensmedel 
gentemot kund.  

 &
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Summary&

This essay describes how accessibility and availability is being treated throughout the 
building process and how it can be improved. Availability and accessibility is needed 
because a lot of people in the world has got a disability of some sort. The most common 
disabilities that affects the physical environment are described for a deeper understanding.  

To have a disability means that because of the built environment you feel limited in your 
everyday life. To be able to participate in the everyday life in the same conditions as 
everybody else is a human right and something that should be reflected in society.  

The building process is extensive with a lot to consider. Accessibility is one of them. It was 
investigated how availability and accessibility is taken into account in the different stages 
through the building process. The analysis of the result is that accessibility is usually 
considered in the final stages of a project, even though it really should be the other way 
around and that there is more to be desired in the early stages. 

During the building process a range of check points at different stages are conducted. One of 
them are conducted by a specialist or certified in availability and accessibility. When and 
how often these checks are performed varies from municipality to municipality and from 
project to project. To review availability means that you must know variety of rules by heart. 
Then it is almost untenable, it has been investigated whether a checklist can help to keep 
track of the laws or regulations that apply accessibility, and at what stages of such a checklist 
can be used. 

Already existing checklists have been reviewed and goodies selected from them have been 
used to the checklist in this report. Theories of checklists have been investigated, how they 
should be optimized and how they actually ensures a rightful performance. 

The completed checklist has been tested on real objects and completely independent persons 
from the user point of view. The results of the tests went well and thanks to it having a 
checklist that can be tailor fitted to the needs of the user. 

To get the best possible insight into the industry, several interviews were conducted with 
active industry, from designers to clients and experts. The topic has then been how each 
person working on availability and where in the construction process they are. 

The checklist created can be seen as a relatively competitive tool for an expert in many 
different ways, either as a self-monitoring tool for your own use or as a competitive 
advantage towards customers.   

 &
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Beteckningar&och&begrepp&

BBR – Boverkets Byggregler 
HIN – Lagen om enkelt avhjälpta hinder 
AFS – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning 
ALM – Lagen om tillgänglighet på allmänna platser avsedda för annat än byggnader.  
PBL – Plan- och bygglagen 
BFS – Boverkets författningssamling 
PBF – Plan- och Byggförordningen 
NCS – Natural color system 
SS – Svensk standard 
PUBLIK LOKAL – Lokal dit allmänheten har tillträde 
ARBETSLOKAL – Plats där arbete bedrivs. Skola tillhör arbetslokaler 
MANÖVERDON – Knapp, vred, handtag eller liknande 
ÖPPEN YTA – Yta som är publik, t.ex. terminal eller tågstation. 
VIKTIG MÅLPUNKT – I publik lokal, t.ex. hiss och reception.  
VÅNINGSHÖJD – Mäts från golv till golv 
BOSTADSKOMPLEMENT – T.ex. soprum, förråd
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1. Inledning&
1.1. Bakgrund&
1.1.1. FNs&konvention&om&rättigheter&för&personer&med&funktionsnedsättning&&

Den svenska funktionshinderpolitiken grundar sig i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Denna konvention undertecknades av Sverige 2007 och 
innehåller artiklar om funktionsnedsattas rätt till lika villkor i samhället som för personer 
utan funktionsnedsättning. Konventionen tar främst upp jämställdhetsvärdet och att alla 
människor har rätt till lika villkor oavsett lott i livet. Artiklarna är många men den nedan 
citerade artikeln anses vara mycket väl sammanfattande för detta examensarbete. (Förenta 
Nationerna , 2008) 

”betonar betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en väsentlig del i relevanta 
strategier för hållbar utveckling” – FN 

1.1.2. Regeringens&strategi&för&funktionshinderpolitik&

2011 publicerade regeringen en skrift där en strategi för hur funktionshinderspolitiken är 
tänkt att genomföras mellan åren 2011-2016 (Socialdepartementet, 2011). Denna publikation 
grundar sig bland annat i FN:s ovan nämnda konvention och presenterar olika konkreta 
förslag på vad som bör göras för att målen för tillgänglighet ska uppnås efter år 2016. Bland 
annat har man satt hårdare krav på kommuner att de ska genomföra granskning av 
tillgängligheten vid bygglovsprövning. Detta krav tillkom i samband med den nya plan- och 
bygglagen 2011. (Socialdepartementet, 2011) 

Regeringen har i samband med socialdepartementets rapport (2011) gett Boverket riktlinjer 
att arbeta utefter. De behandlar bland annat hur kommunen ska förbättra sitt arbete i 
uppföljningen av tillgänglighet och användbarhet, hur förbättrad tillämpning av enkelt 
avhjälpta hinder görs och att senast 2016 ska funktionshinderperspektivet tydligt avspegla 
sig i den fysiska planeringen.  

1.1.3. Nulägesanalys&

Regeringen har tagit fram mål för hur funktionshinderspolitiken i Sverige ska bedrivas. 
Målen är: (Socialdepartementet, 2013) 

• En samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• Ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 

åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning  

Dessa mål beskriver tydligt att tillgänglighet, användbarhet och delaktighet är en mänsklig 
rättighet för alla. Den andra punkten ovan är den som är mest relevant för just detta 
examensarbete. Den fysiska tillgängligheten spelar stor roll i människors delaktighet och 
därför är det viktigt att man som yrkesverksam lägger stor vikt vid att planera rätt från 
början. Till hjälp för att göra det finns förordningar och tillämpningsskrifter som beskrivs i 
ett senare stycke.    
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Det finns en lag om att enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas för en mer tillgänglig och 
användbar miljö. Den har funnits i ca 11 år men trots denna förordning går arbetet mot ett 
mer tillgängligt samhälle långsamt framåt. Boverket och Länsstyrelsen tillsammans med 
kommunerna bär det största ansvaret för granskningen av tillgänglighet och de behöver 
tydligare organisation och styrning för att nå målen. Framförallt måste kommunernas 
tillsynsarbete förbättras då det är kommunerna som beviljar bygglov och därmed bär ett 
stort ansvar för den byggda miljön. (Myndigheten för delaktighet, 2014)  

1.1.4. Branschens&ansvar&

Det är inte bara regeringen som har ansvar för funktionshinderarbetet. Yrkesverksamma 
inom branschen måste ta till sig de nya kraven och satsningarna. I dagsläget saknas det 
mycket kunskap om funktionsnedsättningar och kraven som medföljer en 
funktionsnedsättning och många branschverksamma ser bara pengar i slutändan. Att bygga 
tillgängligt och användbart innebär ofta lite större byggnadsarea där varje kvadratcentimeter 
kostar entreprenören mycket pengar. Därför är byggaren ofta angelägen om att få ut 
maximalt av varje centimeter vilket byggaren anser att han inte får genom att bygga 
tillgängligt. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Genom att kraven på tillgängligheten stramas åt hela tiden kommer branschens alla 
inblandade till slut att behöva se detta med tillgänglighet och användbarhet som en 
självklarhet. Tillgänglighetssakkunniga vill komma in tidigt i byggskedet för det är då man 
kan påverka mest. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) I dagsläget står man och trampar lite så som 
brandsakkunniga gjorde för några år sedan men nu är brand med tidigt i byggskedena och 
branschen respekterar och har kunskap om det arbete som krävs gällande brandregler. Om 
några år har tillgänglighetsområdet troligtvis nått till samma nivå där man vet, accepterar 
och förstår vad lagen säger krävs för tillgängliga byggnader. (Candevi, 2014) Genom ett 
samförstånd mellan branschens aktörer får man bättre byggnader snabbare och konfliktfritt.    

1.1.5. Ny&teknik&

Samhället idag är i mångt och mycket beroende av datorer. Likaså har många människor 
smartphones med tillgång till ett gigantiskt utbud av applikationer till desamma. Med en 
telefon idag är möjligheterna enorma då man kan göra allt ifrån spela spel till att betala 
räkningar och koppla upp sig mot sociala medier. Så då det finns appar till lite vad som 
varför inte försöka utveckla en granskningsapp för tillgänglighet och användbarhet?    

1.2. Syfte&

Syftet med detta examensarbete är att genom utformning av en specialanpassad checklista i 
ett digitalt format skapa ett konkurrenskraftigt verktyg för ett säkrare och enklare arbete mot 
ett tillgängligt och användbart byggande.  

Med hjälp och inspiration från andra checklistor ska en heltäckande checklista utformas 
utifrån gällande lagar, regler och exempel. Checklistorna ska kunna användas vid 
granskning på plats men också vid granskning av projekteringshandlingar. Det ska utredas 
om checklistan minimerar antalet fel och om den är effektivare att använda.  
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Genom att ha en heltäckande checklista att arbeta utefter bildas ett konkurrenskraftigt 
verktyg för den yrkesverksamma. Han/hon kan då genom sin befintliga kunskap och 
checklistan säkerställa ett ambitiöst och noggrant arbete.    

1.3. Frågeställningar&

! Kan en omfattande checklista förenkla arbetet mot en mer tillgänglig och 
användbar byggd miljö?  

! Hur ser en omfattande checklista ut och vid vilka tillfällen ska den användas? 
! Vilka krav ställs från kommunen för en tillgänglig och användbar byggd miljö?  
! Underlättar en checklista gransknings- och inventeringsarbetet? 
! Vilka aspekter igenom byggkedjan måste man säkra för högre säkerhet och 

effektivitet?  
! Hur kan befintliga utlåtandemallar utvecklas? 

1.4. Avgränsningar&

Avgränsningar har gjorts till enbart den byggda miljön. Till den byggda miljön räknas även 
den yta som ligger inom 25m avstånd från en huvudentré.  

Då checklistor utformas görs avgränsningen till gällande lagstiftning idag, d.v.s. PBL (BFS 
2010:900), PBF (2011:338), BBR21, HIN3 och AFS 2009:02. ALM, den föreskrift som gäller 
allmänna platser inom områden för andra anläggningar än byggnader utesluts.  

Geografiskt avgränsas arbetet till Linköpings kommun. Jämförelser, arbetssätt och exempel 
tas från staden Linköping och Linköpings kommun.   

  
Figur 5. Linköpings kommun. Källa: www.linkoping.se 

Figur 6. Rambölls logga. Källa: www.ramboll.se 

Figur 4. Boverket. Källa: www.boverket.se 

Figur 2. Logotyp Myndigheten för delaktighet (tidigare handisam).  
Källa: www.mdf.se 

Figur 3. Arbetsmiljöverket. Källa: www.av.se 

Figur 1. Luleå tekniska universitet. Källa: www.ltu.se 
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2. Metod&
2.1. Litteraturstudie&

Då produkten av detta examensarbete bottnar sig i svenska lagar och regler är det främst 
detta som studerades i en grundlig litteraturstudie. Svenska plan- och bygglagen, boverkets 
byggregler, lagen om enkelt avhjälpta hinder och arbetsplatsens utformning kommer till 
största del utgöra fundamentet i arbetet.  

Svenska lagar lämnar en del utrymme för egna tolkningar. För att ge en rättvis bild behövdes 
ytterligare litteraturstudier göras. Elisabeth Svensson (2012) har genom en utförlig handbok 
tolkat regelverket och gett förslag till utformning av en tillgänglig och användbar miljö. 
Denna handbok, liksom ytterligare skrifter från Boverket studerades noga för att kunna 
resultera i en så sammanfattande checklista som möjligt.    

För att få mer förståelse för checklistans funktioner och användningsområden lästes boken 
”The checklist manifesto – How to get things right” av Atul Gawande (2009).  

Även byggprocessen har studerats genom olika böcker samt gamla studieanteckningar. 

En omfattande informationssökning genomfördes via sökmotorer som ”Primo”, ”Google” 
och ”Google scholar”. Ett urval av sökord som användes var, tillgänglighet och användbarhet, 
design för alla, funktionsnedsättningar, Atul Gawande, Checklist, Checklista, App+checklista, 
formulär, bygga tillgängligt, rullstol, tillgängliga byggnader, funkofobi, normaldemokraterna, cpcity, 
kiwa, universal design norway, tillgänglighetskonsult, certifierad tillgänglighet, konsult, 
intervjumetoder, ncs, formulärapp, detaljplan, översiktplan, att utforma checklista, hur man utformar 
formulär, byggprocessen, byggprojektledare.  

2.2. Intervjuer&och&samtal&

Litteraturen beskriver en del av branschen men mycket nyttig information kommer från 
branschens yrkesverksamma. De har sina egna historier, erfarenheter och tillämpningar av 
teorin. Därför har samtal och intervjuer genomförts för att få en tydligare helhetsbild.  

Intervjumetoden som användes var en ostrukturerad intervju av karaktären öppen riktad 
intervju som resulterar i ett upplägg med givna frågeområden med öppna svar. (Sallnäs, 
2007) De frågeområden som diskuterades under intervjuerna var bland annat: 

• Visioner för ett bra arbete med tillgänglighet och användbarhet. 
• Hur intervjuobjekten arbetat med tillgänglighet i tidigare projekt.  
• För-/nackdelar med checklista. Exempellistor visades.  
• Vad en certifiering innebär nu och framöver?  
• Begränsningar i arbetet med tillgänglighet.  
• Hur intervjuobjekten vill arbeta i framtiden med tillgänglighet. 
• Hur arbetar kommunen? 
• I vilka skeden är det vanligast att man som konsult blir delaktig? 

Intervjuerna genomfördes öga mot öga, genom telefonsamtal samt via mailkontakt. Dessa 
personer har kontaktats där frågorna ovan har varit fokus i både stor och liten utsträckning: 
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• Patricia Kastberg-Tinnerfelt, handledare och sakkunnig inom tillgänglighet på 
Ramböll division projektledning i Linköping.  

• Glenn Berggård, handledare och Universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.  
• Magnus Candevi, certifierad besiktningsman, kvalitetsansvarig och projektledare på 

Ramböll division projektledning i Linköping.  
• Niklas Elvinsson, projektledare och blivande sakkunnig inom tillgänglighet på 

Ramböll division projektledning i Norrköping.  
• Sandra Pettersson, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och f.d. projektledare på 

Ramböll division Projektledning i Stockholm.  
• Bita Almasian, byggnadsingenjör och ”beställare” på HSB Östergötland i Linköping.  
• Carl-Johan Karlsson, bygglovsingenjör på Linköpings kommun.  
• Joakim Hammarstedt, tillgänglighetsgranskare på Linköpings kommun 
• Matthias Hult, bygglovsarkitekt på Linköpings kommun.  
• Jörgen Granath, VVS-ingenjör och energisakkunnig på Linköpings kommun.  
• Thomas Gustavsson, bygginspektör på Linköpings kommun.  

2.3. Rambölls&material&

Tillgänglighetsgranskningar sammanfattas i granskningsutlåtanden vilka har studerats noga. 
Genom dem har en relativt klar bild om vilka de vanligaste förekommande felen och 
bristerna är efter en granskning. Ramböll har tidigare inte jobbat utefter checklistor för 
tillgänglighets-granskning, därför har några sådana inte kunnat studeras.  

2.4. Tillgänglighetsgranskningar&

I början av examensarbetesperioden genomfördes en granskning inför ett slutintyg på ett 
färdigrenoverat flerbostadshus i centrala Linköping. Granskningen gjordes tillsammans med 
handledare. Hennes metod för granskning är att innan platsbesöket gå igenom ritningar och 
övriga handlingar för att förbereda sig ordentligt och för att redan från början veta var 
eventuella brister i tillgängligheten kan ligga. Med sig på plats hade hon sedan 
kommenterade ritningar, tumstock och digital NCS-mätare. Flerbostadshuset granskades 
från grund till tak och brister antecknades direkt på ritning samt fotograferades även ibland. 
Därefter skrevs ett granskningsutlåtande som bifogades till slutsamrådet.  

Tillgänglighetgranskningar på ritningar har också genomförts. Granskningarna har varit på 
både flerbostadshus och publika lokaler, samt skollokaler. Tack vare det har en förståelse för 
hur granskningsarbetet går till rent praktiskt erhållits och varit till stor hjälp vid 
utformningen av checklistan.  

2.5. Granskning&av&befintliga&checklistor&

Då resultatet av detta examensarbete är en heltäckande checklista inventerades och 
analyserades redan befintliga checklistor inom området tillgänglighet och användbarhet. 
Struktur, innehåll, tydlighet och frågeformuleringar studerades. De checklistor som har 
studerats är:  

• Boverkets checklista för publika lokaler. (Boverket, 2010) 
• Handisams checklista för lokaler. (Handisam, 2010) 
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• Lathund för sakkunnigkontroll. (Svensson, 2003) 
• Miljökomponenten, det fullständiga instrumentet Housing Enabler (Iwarsson & 

Slaug, 2010) 
• Checklista för tillgänglighet, Malmö högskola. (Johansson, 2013) 
• Checklista för Borås kommuns tillgänglighetsplan. (Holm, 2000) 

2.6. Tester&
2.6.1. Användartest&&

Ett användartest har genomförts av Tore Wikander. Han är inte insatt i ämnet tillgänglighet 
och användbarhet men testade det första kompletta utkastet av checklistan ur enda 
synvinkeln, användarvänlighet. Testet gjordes i den egna bostadslägenheten, ett 
flerbostadshus från 1936 med två våningar, trapphuset inkluderades i testet då eftersom man 
är tvungen att navigera runt i checklistan något mer än om enbart bostadslägenheten varit 
granskningsobjekt.    

2.6.2. Granskning&inför&slutbesked&

En granskning av en ombyggd skola i Linköpings kommun skulle göras inför ett slutbesked. 
Checklistan testades parallellt med handledare. Avsnittet arbetslokal användes då en skola 
till största del räknas som arbetslokal. Testet gjordes för att kunna bedöma användbarheten i 
checklistan.  

2.6.3. Konkurrenstest&

För att bedöma ifall checklistan kan anses vara ett konkurrensmedel genomfördes två 
jämförelsetester. Det som kontrollerades särskilt var tidsåtgång, hanterbarhet och antalet 
missade granskningspunkter jämfört med checklistan i varje test. 

Granskning utfördes i byggnaden där Ramböll har sitt kontor. Byggnaden innehåller många 
olika verksamheter dit allmänheten ska kunna ha tillträde. Därför måste byggnaden både 
betraktas som arbetslokal (Rambölls kontor) och publik lokal (Entréhall, hiss och korridorer).  

Första omgången test genomfördes på ”traditionellt” vis med det egna minnet som resurs. 
Valda delar granskades och resultatet antecknades direkt på ritning/papper. Därefter 
kontrollerades de undersökta punkterna mot checklistan och det som under granskningen 
glömdes dokumenterades.   

I det andra testet användes enbart checklistan i digitalt format. Ritningsunderlag togs med 
som stöd och alla funktioner i checklistan användes. Fel och brister skrevs in där det var 
angivet och fotofunktionen användes vid flera tillfällen.    

Testen utfördes med några dagars mellanrum så de fel och brister man upptäckt under första 
omgången skulle hunnits glömmas bort inför andra testet.  

2.7. Utformning&av&checklistor&

För att få en bra start på utformningen av checklistan lästes en bok, The Checklist Manifesto 
av Atul Gawande (2011). Han beskriver med hjälp av historier och riktlinjer hur en bra 
checklista utformas.  
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BBR 3kap inventerades och skrevs om till frågor för att skapa grunden till checklistan. 
Frågorna formulerades om till lättförståeliga påståenden och sorterades i lämpliga 
kategorier.   

Marknaden sonderades på plattformar för utveckling av checklistan till digitalt format och 
till slut valdes verktyget FormEntry (kompatibelt enbart med iOS) på grund av dess 
användarvänlighet i konstruktionsfasen.   

Informationsinsamlingen och intervjuerna analyserades och användes vid utformningen av 
checklistan.  
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&

3. Teori&–&Litteraturstudie&
Detta kapitel kommer behandla funktionsnedsättningar och funktionshinderpolitik. Aktuella 
författningar kommer presenteras förklaras. Dessutom förklaras byggprocessen med dess 
olika skeden och aktörer.  

3.1. Lagar&regler&och&förordningar&
Ämnen som berör tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön regleras genom lagar 
och regler författade av Sveriges regering med dess olika institutioner. Överst i hierarkin 
finns Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). De båda beskriver 
den byggda miljön ur ett mer övergripande och inte så detaljerat perspektiv. Ur dessa har 
det sedan utvecklats författningar med tydligare detaljregler. Nedan kommer föreskrifterna 
PBL, PBF, BBR, HIN och AFS beskrivas.  

3.1.1. PlanR&och&bygglagen&(PBL)&

Plan- och bygglagen har med sina paragrafer som mål att främja alla människors rätt till lika 
villkor i den byggda miljön. Alla människor ska kunna leva under samma sociala villkor 
med samma möjligheter till lika levnadsvillkor. I PBL regleras också hur en hållbar livsmiljö 
för framtida generationer ska skapas. (Socialdepartementet, 2010) Plan- och bygglagen gäller 
för nybyggnad, ändring och underhåll av den byggda miljön. Hur planläggning och 
markanvändning ska planeras är enbart ett kommunalt ansvar. (Socialdepartementet, 2010) I 
detta examensarbete gäller PBL 2010:900. 

3.1.2. PlanR&och&Byggförordningen&(PBF)&

I Plan- och byggförordningen definieras viktiga begrepp som kan vara till nytta för att 
begripa berörda lagtexter. Den reglerar också vad som gäller vid bygglov och bygganmälan. 
Plan- och byggförordningen gäller precis som för PBL på nybyggnationer, ombyggnationer 
och underhåll. (Stockholms stad, 2011) I detta examensarbete gäller PBF 2011:338.  

3.1.3. Boverkets&Byggregler&(BBR)&

Boverket är en central myndighet som jobbar med samhällsplanering, byggande och boende. 
De tar fram till exempel fram föreskrifter, administrerar statliga stöd och bidrag samt utför 
utredningsarbeten. En stor del av Boverkets arbete handlar också om kunskapsspridning, 
varför också handböcker och informationsblad tillhandahålls. (Boverket, 2014) 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur lagarna i PBL och PBF 
ska tillämpas rent praktiskt. Boverkets byggregler kan tillämpas vid all nybyggnation, 
tillbyggnad, ombyggnad rivning samt på tomter som ska förses med nya byggnader. Då 
detta examensarbete handlar om tillgänglighet bör tilläggas att kapitel 3 som berör 
tillgänglighet och användbarhet inte är applicerbart på fritidshus med högst två bostäder. 
(Boverket, 2014) I detta examensarbete gäller grundförfattningen (Boverket, 2014)18 (BFS 
2011:6) tillsammans med ändringsförfattningarna fram till BBR 21 (BFS 2014:3).  
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Figur 7. Bild över otillgänglig trottoar. Trottoaren saknar avfasade 
kanter vilket försvårar passage för personer i rullstol. Källa: 
Instagramkontot @funkofobi publicerat Juli 2014. 

3.1.4. Lagen&om&enkelt&avhjälpta&hinder&(HIN&3)&

Lagen om enkelt avhjälpta hinder (HIN) är tillämpbar på 
platser dit allmänheten har tillträde, så kallade publika 
lokaler, och övriga allmänna platser. Lagen beskriver i stort att 
man ska avhjälpa enkelt avhjälpta hinder så fort som det är 
praktiskt och ekonomiskt möjligt. Ett enkelt avhjälp hinder 
kan t.ex. vara en tung dörr eller en icke avfasad trottoarkant 
(Se figur 7). En tung dörr gör det svårt för personer med 
nedsatt muskelstyrka och rörelseförmåga att öppna och stänga 
dörren och den icke avfasade trottoarkanten kan göra det 
omöjligt för en person i permobil att komma upp på 
trottoaren. (Boverket, 2013)Under detta examensarbete gäller 
grundförfattningen HIN 2 tillsammans med tillägget HIN 3.  
 

 

3.1.5. Lagen&om&arbetsplatsens&utformning&(AFS)&&

Lagen om arbetsplatsens utformning ges ut av arbetsmiljöverket till skillnad från de andra 
som ges ut av Boverket (BBR, ALM, HIN). Lagen behandlar specifika krav om t.ex. 
ventilation, omklädningsrum och övriga utrymmen som gäller speciellt på arbetsplatser i 
anslutning eller inom byggnadsverk. Arbetsplatser i transportmedel eller i försvarsmaktens 
lokaler är exkluderade från avsnittet om arbetsplatser. (Arbetsmiljöverket, 2013)I detta 
examensarbete är AFS 2009:02 aktuell.  

3.1.6. SIS&Standard&bostäder&invändiga&mått&(SS&91&42&21:2006)&&

SIS-standarden avser bostadsutformning och invändiga mått. I den beskrivs vilka funktioner 
och vilken inredning som behövs i olika rum samt dess betjäningsareor. Kraven beskrivs i tre 
nivåer, sänkt, höjd och normal nivå. Då standarden riktar sig till bostadsutformning är det 
den normala nivån som är tillämpbar. Höjd nivå används i publika lokaler dit allmänheten 
har tillträde eller vid projektering av till exempel vårdbostäder och sjukhus. (SIS - Swedish 
standard institute, 2006)   

3.2. Byggprocessen&
Byggprocessen kan delas in i många olika skeden. Här har byggprocessen valts att delas upp 
i plan-, program-, projektering-, upphandling-, bygg- och förvaltningsskede. Byggprocessen 
är mycket omfattande med många författningar att hålla reda på och många aktörer 
inblandade. I detta kapitel ska det förtydligas vad som krävs för att få en byggnad på plats 
samt hur man i teorin beaktar tillgänglighet och användbarhet i varje skede.  

3.2.1. Planskedet&

I planskedet är det kommunerna som har det största ansvaret. De har till uppgift att 
bestämma hur mark- och vattenområden ska användas genom en s.k. översiktsplan. Efter 
översiktsplanens utformning har man möjlighet att utforma detaljplaner som mer detaljerat 
beskriver hur mindre områden inom översiktsplanen får exploateras. (Svensk byggtjänst, 
2014) 
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3.2.1.1. Översiktsplanen&

Sveriges kommuner är ansvariga enligt plan- och bygglagen att upprätta översiktsplaner 
över hela kommuner (Se figur 8). Syftet med översiktsplanen är att få en bra helhet i 
stadsbilden. Översiktsplanerna beskriver, precis som namnet anger, en övergripande bild 
över t.ex. en hel kommun. Den beskriver hur mark och vatten ska användas, riksintressen 
samt nationella och regionala målsättningar för kommunen. I översiktsplanen anges hur 
man med hjälp av ytterligare planering (detaljplanen) får en hållbar och attraktiv stad.  

Ett bygglov kontrolleras mot både översiktsplan och detaljplan för att säkerställa att 
byggnadens syfte stämmer överens med kommunens planer. Däremot betyder inte det att 
man måste förverkliga översiktsplanen utan den finns för att man ska kunna ta hand om 
eventuella oförutsedda händelser i stadsbilden. När kommunen tar fram en översiktsplan tar 
man med saker som risker för översvämningar, kollektivtrafik mm. Bygger man för mycket 
som inte stämmer överens med översiktsplanen kan t.ex. risken för översvämningar öka 
därför är det viktigt att alltid ha översiktsplanen i åtanke vid utformning av den fysiska 
miljön.  (Boverket , 2012)  

Enligt PBL (2010:900) 3 kap 2§ ska en översiktsplan ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Kraven på tillgänglighet och användbarhet kan kopplas 
till denna paragraf då man ska eftersträva allas delaktighet i den byggda fysiska miljön. 
Tanken är då inte att man ska detaljstyra tillgänglighet men att ha med något om hur det 
framtida arbetet med tillgänglighet i till exempel detaljplaner kan bedrivas är 
eftersträvansvärt.  

Figur 8. Bild på översiktsplan över Linköpings kommuns innerstad. Källa: www.linkoping.se 
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3.2.1.2. Detaljplanen&

I detaljplanen (figur 9) specificeras hur marken får användas i detalj. Detaljplanen har sin 
utgångspunkt i översiktsplanen där markområden delas in i allmänna platser, kvartersmark 
och vattenområden. Vid större byggprojekt och exploateringar ställs ett krav på att en 
detaljplan ska upprättas. Vid upprättandet tar man ställning till allmänna intressen från 
exploatörer men också boende i närheten som kan påverkas direkt av en exploatering. Om 
detaljplan krävs ska den tas fram innan lovprövning av ett objekt. (Boverket , 2012) 

Till en detaljplan tar man fram en plankarta med bestämmelser som visar i bild och till viss 
del text om hur marken är tänkt att användas. Till plankartan bifogar man också en 
planbeskrivning som med text förklarar kartan. Till kartan är det lämpligt att ha med 
beskrivande illustrationer för att förstärka den tänkta bilden av exploateringen. Detaljplanen 
är ett set om bindande juridiska handlingar till vilka man inte får strida emot. Fastställd 
detaljplan gäller medan man i en översiktsplan har lite mer spelrum. Detaljplaneprocessen är 
lång och omfattande vilket är viktigt att beakta om man tänker exploatera större områden 
och detaljplan saknas.  

Tillgänglighet och användbarhet är något som ska beaktas i detaljplanen (Boverket, 2013). 
Enligt PBL 4 kap 15 § beskriver hur kommunen genom detaljplanen får bestämma 
omfattningen av kraven på bygglov. Då bygglov kontrolleras mot detaljplan är det viktigt att 
det finns något om tillgänglighet redan i detaljplanen för att tillgänglighet och användbarhet 
inte ska förbises i lovprövningen. 

 

Figur 9. Bild på en plankarta i en detaljplan. Källa: www.tanum.se 
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3.2.2. Programskedet&
3.2.2.1. Byggherren&

Byggherren är den person som vill utföra ett projekt. Det kan vara en kommun, privat 
fastighetsägare eller privatperson. Kommuner beställer jobb på de kommunala intressena 
såsom till exempel skolor och vårdbostäder. Den privata fastighetsägaren låter oftare 
upprätta flerbostadshus såsom hyresrätter och bostadsrätter. (Svensk byggtjänst, 2014) Den 
privata byggherren låter upprätta till exempel egen villa på en köpt tomt.  

Byggherren är enskilt ansvarig för att alla ärenden utförs och skickas in enligt de föreskrifter 
som finns (PBL, PBF, BBR). Byggherren ansvarar även för att dokument skickas in i tid och 
att arbete inte påbörjas eller avslutas förrän lagen säger att man får. Då byggherren i många 
fall inte klarar av detta på egenhand har man för större projekt ofta en egen projektledare 
och kvalitetsansvarig som är utbildade att följa PBL. (Boverket, 2014) Då byggherren är 
ansvarig för att lagen följs är han också skyldig att se till att kraven på tillgänglighet och 
användbarhet följs. Ofta besitter inte beställaren dessa kunskaper utan måste upphandla 
konsulter som med sin expertis ser till att byggnaderna blir tillgängliga och användbara.  

Byggherren är också den som upprättar byggnadsprogram tillsammans med beställarens 
projektledare (Svensk byggtjänst, 2014). Ett byggnadsprogram beskriver byggnadens tänkta 
funktion, förutsättningar och krav. Om programmet gäller för en skola preciseras hur stor 
skolan behöver vara i förhållande till antal barn, hur många klassrum som behövs, vilken typ 
av skrivtavla man vill ha i varje klassrum osv. Programmet utformas efter en mängd olika 
utredningar och behovsanalyser (Svensk byggtjänst, 2014). En erfaren byggherre vet om 
kraven på tillgänglighet och användbarhet och skriver då med detta i programmen.   

3.2.2.2. Arkitekten&

Konsulttjänster köps in i projekt där kompetens saknas och den vanligaste konsulttjänsten är 
projektering. (Ottosson, 2009) Projekteringens förstadium är att arkitekten skissar på en 
byggnad utefter det program som levererats. Ofta presenteras några olika förslag så 
beställaren kan välja vilket alternativ som passar bäst mot programmet och de ekonomiska 
förutsättningarna. Ibland utformar även arkitekten program tillsammans med beställare. 
(Svensk byggtjänst, 2014)  

3.2.2.3. Bygglov&

För att över huvud taget få bygga på en tomt krävs i de allra flesta fall att man måste söka 
lov hos byggnadsnämnden i sin kommun. De vanligaste loven man söker är bygglov, 
rivningslov eller marklov. Bygglov krävs för de allra flesta nybyggnationer, tillbyggnationer 
och ändring av byggnad. Bygglov kan också behöva sökas för skyltar och ljusanordningar 
om det aktuella området ligger inom ett detaljplaneområde. BBR-kraven som behandlar 
tillgänglighet och användbarhet kontrolleras under granskningen av bygglov. För att 
bygglov ska beviljas måste kraven på tillgänglighet och användbarhet vara uppfyllda. 
(Boverket, 2013) 

När arkitekten utformat ett förslag som beställaren gått med på fortsätter arbetet mot 
bygglovshandlingar. Där redovisas färgsättning, antal våningar, typlägenheter och anda 
lokaler samt total höjd och var på tomten byggnaden ska ligga. 
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För att få ett beviljat bygglov krävs det att man uppfyller kriterier enligt Plan- och bygglagen 
och BBR samt att de stämmer överens med detaljplan. Syftet med att granska bygglov är att 
undvika fel i tidigt skede. Under bygglovsgranskningen tittar man enbart på byggnadens 
utformning, tekniska egenskaper behandlas i ett senare skede. Tillgänglighet och 
användbarhet regleras bl.a. i boverkets byggregler som innehåller både utformningskrav och 
tekniska egenskapskrav. Därför granskas detta under bygglovsprövningen och endast där. 
Det som däremot inte framgår av handlingarna i bygglovet är inte godkänt automatiskt bara 
för att bygglovet beviljas. Skulle det dyka upp något senare tas det upp i det tekniska 
samrådet eller i slutsamrådet. Det vill säga, har det under projekteringens gång förändrats 
utifrån bygglovet kan det vara så att förutsättningarna för tillgänglighet också ändrats.  
(Boverket, 2013) 

3.2.2.4. Tekniskt&samråd&

De tekniska egenskapskraven ur BBR granskas i det tekniska samrådet. (Boverket , 2014) 

Till projekt där tekniskt samråd behövs finns också en kontrollansvarig (KA). Den 
kontrollansvarige ska vara certifierad och finnas med i alla projekt som kräver bygglov, 
rivningslov eller bygganmälan. Det är den kontrollansvariges uppgift att tillsammans med 
byggherren upprätta en kontrollplan för projektet. Kontrollplanen finns för att säkerställa 
den färdiga byggnadens kvalitet och arbetets fortskridande och att PBL följs. Kontrollplanen 
beskriver vilka kontroller av projektet som ska ske samt vem som ska utföra dem och vilka 
handlingar som ska in när och till vem. (Boverket, 2014)  

3.2.2.5. Startbesked&

När kontrollplanen är skriven måste den godkännas av byggnadsnämnden. När den är 
godkänd kan startbesked ges om ytterligare kriterier såsom vilka handlingar som ska 
levereras vid projektets slut är uppfyllda. Alla förberedande handlingar t.ex. bygglov och 
andra tekniska handlingar måste också vara inlämnade och godkända. Innan startbesked har 
getts får man inte börja bygga. Startbesked kan ges för delar av en entreprenad om det råder 
tveksamheter kring vissa delar av byggnaden. (Boverket, 2014)  

Innan startbesked kan byggnadsnämnden kräva ett tillgänglighetsintyg som visar på att 
tillgängligheten är uppfylld enligt BBR i bygglovshandlingarna. Denna kan göras av en 
sakkunnig eller en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet. 

3.2.3. Projekteringsskedet&

Under projekteringen av en byggnad är många olika konsulter inblandade. För att en 
byggnad ska bli komplett behövs installatörer av ventilation, el, vatten osv. Även experter 
inom områden som brand och tillgänglighet är involverade.  

Projekteringen av en byggnad resulterar i de allra flesta fall i bygghandlingar eller 
förfrågningsunderlag (FFU). Både bygghandling och förfrågningsunderlag innehåller i stort 
sett likadana ritningar men har olika slutkund. Bygghandlingen levereras till entreprenören 
som beställt ett jobb medan förfrågningsunderlaget levereras till byggherren för vidare 
upphandling. (Dikkers, 2014) 



 15 

3.2.3.1. Konsulterna&

Under projekteringsskedet jobbar man vidare med bygglovshandlingarna och utvecklar dem 
till först systemhandlingar och senare bygghandlingar. Konsulterna inom respektive 
expertområden jobbar tätt tillsammans för att jobba mot samma mål. Ju längre i 
projekteringsprocessen man kommer desto mer detaljerade blir ritningarna. Samordningen 
mellan konsulterna sköts genom avancerade CAD-modeller (figur 10) och 
projekteringsmöten där man går igenom plan för plan och respektive konsult (även 
tillgänglighetskonsulten i bästa fall) får dela med sig av sina synpunkter.   

 

Figur 10. Exempelbild på en 3D-modell. Ingående konsulters modeller är i bästa fall integrerade med varandra i en 
gemensam modell. Källa: www.stephenwitte.com 

Tillgänglighet och användbarhet är något som måste beaktas under hela projekteringen. Det 
åligger varje konsultverksamhet att hålla sig uppdaterad kring gällande lagstiftning då det 
är något som beställaren förväntar sig av konsulten. Det blir allt vanligare att varje 
arkitektkontor har sin egna ansvariga inom området tillgänglighet och användbarhet.  

3.2.4. Upphandlingsskedet&

Efter att projekteringen landat i ett färdigt underlag för byggnation (FFU) är det upp till 
beställaren att gå ut o fråga på det underlaget. På förfrågningsunderlagen får entreprenörer 
nu lämna anbud till beställaren som därefter bestämmer sig för vilka entreprenörer de vill 
upphandla under vilken entreprenadform. (Svensk byggtjänst, 2014) De vanligaste 
entreprenadformerna är totalentreprenad och utförandeentreprenad.  

3.2.4.1. Totalentreprenad&(TE)&

Om jobbet upphandlas i en totalentreprenad ansvarar totalentreprenören för både 
utformning och produktion. Oftast är totalentreprenören den som ska bygga. Därefter anlitar 
totalentreprenören konsulttjänster (t.ex. arkitekt, konstruktör, vvs, mark), 
underentreprenörer (t.ex. plåtslagare, elektriker) och ansvarar för inköp. I en 
totalentreprenad anlitas även tillgänglighetskonsulten av totalentreprenören. (Ottosson, 
2009)    
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3.2.4.2. Utförandeentreprenad&(UE)&

Utförandeentreprenad kan också kallas generalentreprenad. Beställaren upphandlar 
projekteringskonsulter för att rita upp det beställaren vill ha. Därefter upphandlas en 
generalentreprenör som ska bygga utifrån handlingarna som tagits fram. 
Generalentreprenören upphandlar sedan i sin tur underentreprenörer och leverantörer. 
(Ottosson, 2009) I denna entreprenadform anlitas tillgänglighetskonsulten av beställaren.  

3.2.5. Byggskedet&

Byggnationen startar när upphandlingen är helt klar. Då är det dags för entreprenörerna att 
börja leverera det de gett anbud på. Entreprenörerna levererar material och börjar helt enkelt 
att bygga. Projektledaren, som oftast är anställd av byggherren, ser till att byggnationen 
flyter på. På plats finns också byggledare och arbetsledare för respektive entreprenör som 
lyder under projektledaren och har hand om sina egna anställda. (Svensk byggtjänst, 2014) 

3.2.6. Slutsamråd&

Slutsamrådet ska ske innan ett slutbesked för byggnaden kan avlämnas. Kontrollplanen har 
innan förklarat vilka kontroller som ska ha skett och vilka anmälningar som ska göras och av 
vem till byggnadsnämnden innan byggnaden kan godkännas för användning.  Under 
slutsamrådet går man igenom om man uppfyllt kontrollplanen och eventuella avvikelser 
dokumenteras. Man har en genomgång kring de platsbesök (t.ex. från tillgänglighetskonsult) 
man gjort under byggtiden och den kontrollansvarige gör ett utlåtande över entreprenaden 
som helhet. Därefter diskuterar man de förutsättningar som ligger till grund för ett 
eventuellt slutbesked eller om man måste komplettera. Alla krav enligt PBL måste vara 
uppfyllda. Då byggnadsnämnden gett ett slutbesked för en byggnad har man också tillåtelse 
att använda byggnaden. (Boverket, 2013) 

3.2.7. Förvaltningsskedet&

När byggnaden står klar har man kommit in i förvaltningsskedet. Då är det dags för 
fastighetsägaren (byggherren) att förvalta och sköta driften och underhållet av byggnaden. 
Under förvaltningstiden måste man se till byggnadens system såsom till exempel vatten, 
värme, el och ventilation fungerar. Man kan också behöva utföra renoveringar eller till 
exempel mindre ytskiktsförändringar. (Svensk byggtjänst, 2014) 

3.2.7.1. Bostadsanpassningsbidrag&

Då personers livssituationer förändras med tiden kan det hända att man blir sjuk, är med i 
en olycka eller bara blir till åren som gör att man t.ex. hamnar i en rullstol. Bor man i ett hus 
där bostaden inte är anpassad efter behoven utifrån en funktionsnedsättning har man rätt till 
ett så kallat bostadsanpassningsbidrag. En bostad ska under projekteringen utformas så att 
man med en funktionsnedsättning ska kunna bo i bostaden.  

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till personer som äger eller hyr en bostad för permanent 
bruk. Bostadsanpassningsbidraget söks hos kommunen och är bidrag i form av ekonomisk 
ersättning för att anpassa bostadens fasta funktioner så man har möjlighet att bo kvar i sin 
bostad trots sin funktionsnedsättning. Exempel på sådana ändringar kan vara att ta bort 
trösklar, installation av ramper, dörrbreddning eller förstora badrum. (Linköpings kommun, 
2014) 
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3.3. Funktionsnedsättning&och&funktionshinder&
Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder kan för många betyda samma sak. Så 
är inte fallet utan de båda begreppen har helt olika innebörd. Att vara drabbad av en 
funktionsnedsättning innebär någon form av diagnos som betyder att man är något eller 
mycket begränsad i sitt sätt att ta sig fram i vardagen. Tillståndet av funktionsnedsättning 
kan vara tillfälligt eller permanent och det är begränsningarna man upplever under tiden 
som blir funktionshinder. (Vårdguiden, 2013) Exempel på funktionshinder kan vara för höga 
trösklar, smala dörrar eller förväntningar på samspel med andra människor i vardagen.  

Det finns många olika funktionsnedsättningar och i många fall samverkar olika typer med 
varandra i kombinerade funktionsnedsättningar. (Vårdguiden, 2013) Nedan beskrivs ett 
urval av de funktionsnedsättningar som kräver att den byggda miljön anpassas mot de 
funktionshinder som kan uppstå.     

3.3.1. Nedsatt&rörelseförmåga&

Nedsatt rörelseförmåga innebär att man har svårigheter 
att använda delar av eller hela kroppen. Oftast är denna 
funktionsnedsättning synlig då hjälpmedel som rullstol, 
käpp, kryckor etc. används. Men den nedsatta 
rörelseförmågan kan även vara osynlig då man t.ex. har 
svårt att gripa om föremål med händerna eller att man 
har nedsatt muskelstyrka eller känselbortfall. Exempel 
på sjukdomar som leder till nedsatt rörelseförmåga kan 
vara reumatiska sjukdomar, benbrott, amputationer, 
hjärt- kärlsjukdomar och balansrubbningar.  (Svensson, 
2012) 

En person med nedsatt rörelseförmåga behöver i regel 
stora lättmanövrerade utrymmen för god tillgänglighet. 
Ytorna behöver också vara överblickbara och sittplatser 
bör finnas med jämna mellanrum. Manöverdon och 
dörrar ska vara lätta att använda (Se figur 11). (Svensson, 
2012) 

3.3.2. Nedsatt&syn&

Personer med nedsatt syn har svårigheter att läsa eller 
orientera sig med hjälp av ögonen. Synnedsättningen 
varierar kraftigt från person till person. Många personer 
klarar av att läsa texter med höga kontraster och stora 
typsnitt medan andra behöver ytterligare hjälp såsom 
punktskrifter eller upplästa texter. (Synskadades 
Riksförbund, 2013) Då man är synskadad är det också vanligt att man är ljuskänslig. För 
svag eller för stark och bländande belysning kan orsaka problem i orienteringen om man har 
begränsad syn. (Svensson, 2012) 

Personer med begränsad syn har lättare till förflyttning om det finns tydliga kontraster 
mellan t.ex. golv och väggar eller om dörrposter är tydligt kontrasterande mot vägg. 

Figur 11. Exempel på en otillgänglig 
entré där entrén är svår att se samt att 
en trapp kommer direkt innanför 
dörrarna vilket omöjliggör för en 
person i rullstol att ta sig in. Även 
svårt för en synskadad att uppfatta 
entrén då dörrkarmarna smälter in i 
fasaden. Källa: Instagramkontot 
@funkofobi Publicerat i juli 2014 
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Planlösningen bör också vara logisk och utan utstickande detaljer eller blockerande 
inredning. Personer med nedsatt syn behöver också ytterst god belysning för att utöka 
möjligheterna till enkel förflyttning (se figur 12). (Svensson, 2012) 

 

Figur 12. Exempel på goda kontrastmarkeringar som uppfyller en ljushetskontrast om minst 0,4 NCS-enheter enligt BBR. 
Synskadade har tack vare detta lätt att uppfatta dörrarnas svepytor, ledstråkets sträckning samt var trappan startar och 
slutar. Källa: www.everglow.se 

3.3.3. &Nedsatt&hörsel&

När man pratar om nedsatt hörsel kan man kategorisera 
det i tre grader, lätt, måttlig eller grav hörselnedsättning. 
En person som är hörselskadad har svårigheter att 
uppfatta ljud i bullriga miljöer. Vissa hör relativt bra 
medan andra är helt döva. Oavsett grad har man som 
hörselsvag har svårt att uppfatta ljud i olika former. Man 
kan inte se att någon är hörselskadad men ungefär 1,4 
miljoner människor i Sverige är drabbade av 
hörselnedsättning i någon grad. (Hörselskadades 
riksförbund, 2014) 

Hörselskadade behöver i den byggda miljön god akustisk 
planering gällande såväl bullernivå som att ta bort övriga 
störande ljud. Även installation av hörselslingor (se figur 
13) i publika lokaler som till exempel bibliotek och 
receptioner är mycket användbart för personer med 
nedsatt hörsel. (Svensson, 2012) 

3.3.4. Nedsatt&kognitiv&förmåga&

Nedsatt kognitiv förmåga innefattar många olika funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD och 
autism, stroke. (Vårdguiden, 2013) Det de har gemensamt är minskade möjligheter att 
minnas och att orientera sig i tid och rum, koncentrationssvårigheter, svårigheter i att lösa 
problem mm. Ljud och ljuskänslighet är något som kan uppstå ur en kognitiv 
funktionsnedsättning vilket även gör de med sådan diagnos synsvaga och/eller 
hörselskadade.  (Svensson, 2012) 

För en tillgänglig och användbar miljö för den som har nedsatt kognitiv förmåga krävs till 
exempel logiska och förutsägbara utrymmen, självinstruerande information om föremåls 
funktion och en god säkerhet i hemmiljön. Ljud- och ljusmiljön bör också vara mycket god. 
(Svensson, 2012) 

Figur 13. Symbol för att hörslinga finns 
installerad i lokalen man befinner sig i. 
Källa: www.dav.se 
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3.3.5. Allergi&

Allergiska reaktioner kan uppstå genom luftburna partiklar eller via direkt kontakt med 
ämnen man kan vara allergisk mot. Vanligt är att man är allergisk mot pälsdjur, nickel, 
pollen av olika slag, eller starka dofter. Allergier kan framkalla t.ex. snuva och orkeslöshet 
vilket i sin tur kan resultera i nedsatt rörelseförmåga. (Svensson, 2012) 

De med någon form av allergi behöver bland annat väl ventilerade och lättstädade 
utrymmen (figur 14), låg luftfuktighet samt möjligheter att kunna undvika de ämnen man är 
känslig mot. (Svensson, 2012) 

 

Figur 14. En toalett med vägghängd inredning gör inte bara manövrering enklare utan utrymmet blir också lättstädat då 
man enklare kommer åt med städverktyg. Källa: www.vaxjo.se 

3.3.6. Övriga&funktionsnedsättningar&&

Ju äldre vi blir desto mer ökar sannolikheten att vår kropp försvagas. Till åldern hör också 
försämrad syn och hörsel vilket alla är funktionsnedsättningar beskrivna ovan. Vi kommer 
alla någon gång drabbas av en funktionsnedsättning och därför är det av yttersta vikt att 
man tar hänsyn till detta när man bygger så alla kan vara delaktiga i och använda den 
byggda miljön på lika villkor. (Svensson, 2012) 

En annan funktionsnedsättning är elallergi eller elöverkänslighet. Ungefär 3 % av Sveriges 
befolkning anser sig lida av denna typ av allergi. Om man är elöverkänslig har man 
svårigheter i att vistas i elektromagnetiska fält. För dessa personer blir vardagen svår att 
genomföra då elektromagnetiska fält i stort sett finns överallt omkring oss. (Elallergi, 2013) 

En tillgänglig miljö för en elallergiker innebär att man minskar de elektromagnetiska fälten 
t.ex. med installation av 5-ledarsystsem och möjligheter till att strypa el helt på vissa ställen. 
(Svensson, 2012) 

Slutligen finns även funktionsnedsättningar och sjukdomar som gör att man behöver 
använda toaletten ofta. Exempel på sådana sjukdomar kan vara IBS eller inkontinens samt 
laktosintolerans. För dessa personer behöver tillräckligt med tillgängliga och användbara 
toaletter finnas på allmänna platser. (Svensson, 2012) 

 



 20 

3.4. Checklista&

Byggreglerna som tidigare nämnts och som berör tillgänglighet 
är många. En checklista är på många sätt ett bra hjälpmedel för 
att hålla reda på olika parametrar och händelser. I boken ”The 
checklist Manifesto – How to get things right” av Atul Gawande 
(2009) (figur 15) beskrivs med hjälp av riktiga historier från 
möten med andra människor, hur en simpel checklista till och 
med kan rädda liv.  

Atul Gawande är kirurg och har tillsammans med sitt 
kirurgteam utvecklat världshälsoorganisationens (WHO) 
checklista över rutiner vid en operation (Bilaga 1). Denna 
checklista har hjälpt till att minska allvarliga komplikationer 
efter operation med 36 %, dödsfall i samband med operation 
med 47 % och behov av omoperation med en fjärdedel. Detta är 

anmärkningsvärda siffror som uppnåtts enbart tack vare denna 
checklista och idag har ca 2000 sjukhus världen över 
implementerat checklistan och modifierat den utifrån sina 
behov.  (Gawande, 2009)  

Det är inte bara innanför sjukhusdörrarna som checklistor används. Piloter har checklistor 
för nästan varje moment i en flygning. Det är till exempel tack vare checklistor som alla 
passagerare ombord US Airways Flight 1549 överlevde nödlandningen i Hudsonfloden 2009.  

Flera av världens miljardärer genomför sina investeringar utefter checklistor och har tack 
vare dessa lyckats ökat sina tillgångar med ca 160 %. I USA använder man även checklistor 
vid stora byggprojekt. Den checklistan användes vidd uppförandet av en stor skyskrapa. När 
byggnaden stod klar upptäckte man vid en kraftig storm att huset höll på att blåsa ner. När 
man gick tillbaka och tittade var felet kunde ligga hittade man att man glömt checka av en 
kontrollpunkt som innebar att mans skulle monterat säkerhetsbleck som skulle förhindra 
svikt till följd av vind i skyskrapan. Dessa säkerhetsbleck satt alltså inte på plats. (Gawande, 
2009) 

Varför behöver man då en checklista? Jo, för att alla gör vi någon gång misstag, ibland 
förödande misstag och ibland mildare misstag. Enligt Gawande (2009) finns det två typer av 
misstag som man kan begå; 

• Oavsiktliga fel på grund av okunskap (Errors of ignorance) 
• Oavsiktliga fel på grund av att man inte fullt ut kan förvalta den kunskap 

man har (Errors of ineptitude)  

Genom detta arbete är det den senare punkten som är mest applicerbar då checklistan riktar 
sig till sakkunniga som förväntas ha kännedom om byggreglerna.  

Enligt Gawande (2009) finns det också två typer av checklistor, antingen en ”READ-DO”-
lista eller en ”DO-CONFIRM”-lista. Den som benämns READ-DO betyder att man läser 
kontrollpunkten, utför det som står och sedan checkar av. DO-CONFIRM kan användas på 

Figur 15. Omslaget till boken "The 
Checklist Manifesto". Källa: 
www.atulgawande.com 
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så sätt att man utför de punkter man kommer ihåg och när man är ”klar” tar man till 
checklistan för att kontrollera att alla kontrollpunkter gåtts igenom.    
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4. Resultat&och&analys&
Under detta kapitel kommer först resultatet redovisas för att senare analyseras under samma 
stycke.  

4.1. Planskedet&
4.1.1. Översiktsplan&

I översiktsplaneringen i Linköpings kommun behandlas inte tillgänglighet och användbarhet 
(Hammarstedt, Hult, Granath, & Gustafsson, 2014). Enligt Plan- och bygglagen (2011) 
däremot, ska tillgänglighet och användbarhet beaktas genom hela byggkedjan. I en 
översiktsplan är det inte lämpligt att detaljstyra enligt lagkraven men det kan vara bra att 
definiera begrepp som rör tillgänglighet och hänvisa till lagen. Genom att göra på det viset 
blir det en ögonöppnare som kan komma att genomsyra hela byggkedjan. Ju tidigare man 
får med något desto större chanser har man att påverka. Att även påvisa goda exempel 
genom bilder som beskriver god tillgänglighet kan vara av värde. (Berggård, 2014)  

Det är därför viktigt att ha med något om tillgänglighet i så tidigt skede som översiktsplanen 
då man har större möjligheter att ta hänsyn till alla människors lika rätt till delaktighet. Har 
man med det tidigt ökar chanserna att man får med sig tillgängligheten genom hela 
byggprocessen och det kommer snart kännas som en helt naturlig del beakta genom allt från 
detaljplanering till förvaltning.  

4.1.2. Detaljplan&

Redan i detaljplanen ska tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga vara beaktad. Det är i detta skede som man kan påverka 
från början. (Boverket, 2013) I Linköpings kommun är ambitionen att man ska ta hänsyn till 
tillgängligheten redan i detaljplaneskedet men dessvärre är det bara visioner och tankar och 
inget som tillämpas i praktiken (Hammarstedt, Hult, Granath, & Gustafsson, 2014). 

Då kraven på tillgänglighet och användbarhet hela tiden stramas åt och efterfrågan på 
tillgänglighetssakkunniga ökar kan det hända att man ser ett större behov av att verkligen ta 
med tillgänglighet i tidiga skeden. På det viset skulle det inte råda några tveksamheter kring 
att tillgänglighet och användbarhet är något som måste beaktas eftersom lagen säger så. I ju 
tidigare skede man tar med det desto mer självklart längre fram i byggkedjan kan det bli.  

4.2. Programskedet&
4.2.1. Byggherren&

Som beskrivits ovan skriver byggherren tillsammans med arkitekt eller projektledare ett 
byggnadsprogram som ska beskriva byggnadens olika funktioner. Efter en intervju med Bita 
Almasian på HSB Östergötland (2014) erhölls en större inblick i hur detta arbete framskrider. 
Byggnadsprogrammen som HSB tar fram skickas ut till alla berörda konsulter inom ett 
projekt och programmet ska fungera som ett kontrolldokument att följa. I deras program 
finns inte en särskild rubrik som beaktar tillgänglighet utan saker gällande tillgänglighet 
bakas in texten under varierande rubriker. Till exempel kan det stå att badkar ska få plats i 
badrum och att tvättmaskin med kombinationsfunktion ska användas där begränsade ytor 
finns. (Almasian, 2014)  
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Till de konsulter man har ett kontinuerligt samarbete med har HSB en handbok där några 
fler allmänna önskemål från beställarens sida finns. Även där finns ingen egen punkt för 
tillgänglighet utan det är också inbakat i texten. Exempel från denna handbok är vilken 
hisstyp som HSB föredrar i sina projekt och den uppfyllde kraven på tillgänglighet.  

4.2.2. Bygglov&

I Linköpings kommun beviljar man inga bygglov där tillgängligheten enligt BBR inte är 
uppfylld. Lämnar man in ett bygglov och brister finns, har man möjlighet att revidera 
ritningarna tills kraven är uppfyllda och då får man tillbaka ett beviljat bygglov. De 
vanligaste bristerna som man som bygglovhandläggare stöter på är att avståndet mellan 
handfat och toalett och avstånd mellan vägg och toalett ofta är för litet. Det måste få plats för 
en skötare, eller kunna göras plats för en skötare, att kunna hjälpa till i badrum i bostäder. 
(Karlsson, 2014) 

Linköpings kommun tar även ibland in extern hjälp i form av sakkunniga/certifierade inom 
tillgänglighet då de anser att de inte själva klarar av att utföra granskningarna. Det gör de i 
större mer omfattande projekt som t.ex. flerbostadshus med många lägenheter, skolor, 
sjukhus och vårdbostäder. Sakkunniga tas också in efter avslutade projekt som då tittar på 
att de krav som finns även uppfylldes under byggnationen. Har inte kraven uppfyllts kan 
man som byggherre få en sanktionsavgift och uteblivet slutbesked till dess att kraven är 
uppfyllda och bristerna åtgärdade. (Karlsson, 2014)   

Enligt Elvinsson (2014) som tidigare arbetat som bygglovhandläggare har man för mycket att 
titta på under beviljandet av ett bygglov så extern hjälp är mycket tacksamt. Han ser också 
ett användningsområde för en checklista hos en bygglovhandläggare i de fall där projekten 
är mindre. Han menar också att den mänskliga faktorn kan spela in vilket gör att man lätt 
missar och då är det bekvämt med ett verktyg man kan luta sig mot för att göra en korrekt 
bedömning. (Elvinsson, 2014) 

Ramböll division projektledning i Linköping har en tillgänglighetskonsult anställd i Patricia 
Kastberg-Tinnerfelt. Enligt henne ligger nyckeln till ett bra tillgänglighetsarbete i att komma 
in tidigt i byggskedet. Är man med tidigt har man möjlighet att granska både 
ritningsunderlaget och den färdiga byggnaden. Men det svåra är att få projektaktiva att inse 
att det är en tillgång att titta på tillgänglighet i ett tidigt skede. Man kan också vara med 
under byggtiden och göra sporadiska kontroller av byggnationen och göra kontroller på 
ritningsrevideringar. Men detta bygger såklart på att man får vara med från början. 
(Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

4.3. Projekteringsskedet&

Enligt Kastberg-Tinnerfelt (2014) bör man som sakkunnig åtminstone vara med i tre steg 
under ett byggprojekt. Som första steg bör man leverera ett granskningsutlåtande där 
ritningsunderlaget för byggnaden granskats innan bygget startat. Till ritningsunderlaget bör 
det också finnas med rumsbeskrivningar och kulörbeskrivningar annars är det svårt att få 
med aspekter som t.ex. kontrastmarkeringar. Det är däremot något som är svårt att få in 
tidigt då sådant bestäms senare i projekteringen. Ju tidigare detta granskas och ju nyare 
ritningsunderlaget är desto tidigare och enklare är det att göra ändringar.  
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Det är inte bara utlåtanden som efterfrågas. Många gånger hör projektörer och liknande av 
sig med enkla frågor för att säkerställa att de projekterar rätt och därmed undviker misstag. 
Det är viktigt att branschen verkar prestigelöst då arbetet med tillgänglighet ska gagna 
människan och inte enbart branschens intressen. En tillgänglighetskonsult ska verka för och 
jobba tillsammans med projektinblandade och är inte med i projekten för att grusa en 
arkitekts visioner eller spräcka budgeten för entreprenören. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Man märker också en attityd hos yrkesverksamma projektörer som inte gagnar arbetet mot 
ett mer tillgängligt samhälle. Man har inte hängt med riktigt i lagändringarna utan jobbar 
mer på rutin än på att utveckla sig i sin yrkesroll. De äldre i gemet verkar väldigt 
prestigefyllt och då är det svårt att lära gamla hundar att sitta. Enligt Per Nilsson (64 år) 
arkitekt på M5 Arkitektur i Linköping (2014) skyller sin motstridighet på politikerna i 
Sverige. Han kämpar gärna för att strida t.ex. mot de allmänna råden i BBR och påpekar med 
största tydlighet att de bara är råd och inga krav, något som politikerna skapat. Lagböckerna 
enligt Nilsson blir tunnare och tunnare medan handböckerna fler och tjockare. Då är det 
svårt att veta vad man ska följa.  

Nilsson (2014) menar också att det är tråkigt att arkitekten förlorar sin roll mer och mer. Förr 
hade arkitekten full kontroll över ett projekt och hade full insyn i det som har med 
tillgänglighet och användbarhet att göra. Han menar på att det är tråkigt att arkitektens 
arbetsuppgifter försvinner och flyttas till sakkunniga inom ämnen som tillgänglighet och 
brand då det är något som han också kan och önskar inte bli ifrågasatt som yrkesman. 
(Nilsson, 2014) 

Det som Nilsson (2014) tar upp är intressant. Arkitektens roll har förändrats i branschen och 
det är kanske svårt för den äldre generationen att acceptera. Pratar man med en annan 
arkitekt på samma kontor, Sanna Brynolf (2014) 30 år yngre än Nilsson är denna förändring 
inte anmärkningsvärd på något sätt. Arkitektutbildningen är idag mer fokuserad på design, 
form och gestaltning snarare än byggteknik även om sådant fortfarande finns kvar.  
Tillgänglighet och användbarhet ser Brynolf som en självklarhet i utformningen i stora drag 
men detaljerna lämnar hon gärna till en sakkunnig. (Brynolf, 2014) 

4.4. Upphandlingsskedet&

HSB i Östergötland upphandlar oftast sina projekt i totalentreprenader eller delad 
totalentreprenad där markentreprenaden ligger utanför. På så sätt ställs mycket högra krav 
på totalentreprenören från HSB. I en utförlig uppdragsspecifikation framgår tydligt vad som 
ska ingå i entreprenaden. I uppdragsspecifikationen beställer HSB egenkontroller av 
totalentreprenören vilken har i uppdrag att genomföra dem, antingen själv eller genom 
konsulttjänster. HSB har sin egen KA vilken är med och skriver uppdragsspecen med 
kontrollpunkter och hålltider. På så sätt vet totalentreprenören vilka kontroller som ska 
genomföras och när. I HSBs kontrollplaner finns punkten tillgänglighetsgranskning med 
men inte vem som ska genomföra den. Oftast har HSB krav på att en certifierad sakkunnig 
inom tillgänglighet ska genomföra granskningarna. Senare är det alltså upp till 
entreprenören att leta rätt på en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet som ska utföra 
granskningarna. (Almasian, 2014)  
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4.5. Byggskedet&

I ett andra steg av kontroller enligt Kastberg-Tinnerfelt (2014) kan man göra 
utförandekontroller, d.v.s. att under byggtiden genomföra platsbesök och granska det som 
hittills gjorts och kontrollera det mot ritningar och tidigare utlåtanden som tidigare i steg ett 
”godkänts”. Den mänskliga faktorn innebär att fel alltid kommer inträffa och så även på en 
byggarbetsplats. Därför är det viktigt att även de felen upptäcks relativt tidigt eftersom det 
är enklare att åtgärda dem då än när byggnaden är helt färdig. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Byggentreprenören och dess underentreprenörer är oftast inte så insatta i reglerna gällande 
tillgänglighet och utav den enkla anledningen kan det vara bra att man som 
tillgänglighetssakkunnig bara är ute och syns och pratar med de inblandade. Genom att öka 
förståelsen och lyfta ämnet kan det i längden generera i att tillgänglighetsarbetet ses som en 
självklarhet och fler erhåller kunskap om ämnet.  

I ett sista tredje skede är man som sakkunnig inblandad i att leverera ett intyg innan 
slutbesked. Då går man på plats i den färdiga byggnaden och granskar tillgängligheten. 
Därefter lämnar man ett slutintyg där brister i tillgängligheten redovisas som sedan bifogas 
till slutsamrådet där nämnden tar ställning till om slutbesked kan ges. Om det är få brister 
godkänns slutbeskeden och då är det upp till byggherren och hans intresse om de små 
bristerna i tillgängligheten ska åtgärdas eller inte. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Då det inte finns några egentliga krav på att en tillgänglighetskonsult ska komma in i projekt 
och granska dem måste ju något/några faktorer trigga igång ett utlåtande. 
Tillgänglighetsuppdrag kan starta genom att (som tidigare nämnt) kommunen kräver ett 
utlåtande innan de beviljar bygglov och i samband med startbesked och slutbesked. Om 
kontrollansvarig är noggrann lägger han/hon in granskningsarbetet i kontrollplanen. Då 
finns också stora möjligheter att få vara med tidigt i skedena. Tidigare erfarenheter från 
entreprenörer och byggherrar som kanske gjort stora misstag gällande tillgängligheten i 
tidigare projekt har lärt sig till nästa och plockar in sakkunniga som bollplank under 
projektets gång. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Fel under byggtiden och erfarenheter från tidigare misstag är något som jag själv fick 
erfarenhet av som yrkesverksam sakkunnig i ett projekt. Granskning inför slutbesked skulle 
göras på uppdrag av totalentreprenören och då uppdagades att fel dörrtyper monterats. Det 
fria öppningsmåttet på de flesta dörrar mättes till 0,75m vilket inte är godkänt ur något 
regelverk. Detta innebar en stor kostnad för entreprenören då de dörrarna behövde bytas 
efter samråd med byggherren. Däremot senare, när nästa etapp av dörrmontering på skolan 
skulle starta kontaktades jag innan montering för diskussion och rådgivning så samma fel 
inte skulle inträffa en gång till.  

4.6. Slutsamråd&

Kommunen tar också in sakkunniga innan slutsamrådet för att kunna säkerställa att 
slutbesked kan lämnas. Detta utlåtande skrivs efter en kontroll på plats på färdig byggnad 
och därefter lämnas ett slutintyg inför slutsamrådet. I slutbeskedet kan vissa avvikelser stå 
noterade trots att slutbesked getts. Då är det upp till fastighetsägaren att avgöra om denne 
vill åtgärda bristerna eller inte. Är bristerna för stora eller för många ges inte slutbesked utan 
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då måste bristerna åtgärdas för att man som fastighetsägare ska kunna få ta byggnaden i 
bruk. (Kastberg-Tinnerfelt, 2014) 

Dessa tre steg kan som tidigare nämnt enbart genomföras om man är med från början. Det 
vanligaste, åtminstone som sakkunnig på Ramböll i Linköping, är att man kommer in sent 
och ombedes leverera slutintyg inför slutsamråd. Då är byggnaden klar och byggnaden 
uppfyller oftast inte kraven på tillgänglighet. De mest förekommande bristerna gäller 
kontrastmarkeringar, trösklar och dörrar utan dörröppningsautomatik. (Kastberg-Tinnerfelt, 
2014) 

I och med detta tillvägagångssätt är man inte den populäraste i branschen då man bara får 
hitta fel och inte vara med o påverka och utveckla till det mer positiva. För det är så det 
skulle kunna vara om man som sakkunnig får vara med från början. Då har man många 
chanser på sig att vidarebefordra sin kunskap, hitta fel och lösa dem under rimlig tid och 
inte under stress. För så som det ser ut idag med arbetsgången blir det oftast bara en kostnad 
för entreprenören och byggherren då stor ändringar till följd av brister i tillgänglighet måste 
genomföras. Hade man varit med tidigt hade detta kunnat gå att undvika.  

4.7. Hur&befintligt&material&påverkat&utformningen&

Handisams checklista för lokaler (2010) är en mycket övergripande checklista där fokus 
ligger på entrédörr, RWC och delvis skyltning. Många frågor var också utformade med flera 
frågor i samma fråga. Även uppgifter om typ av lokal och vilken upplåtelseform byggnaden 
har. Måttangivelser och förklaringar till frågorna finns i ett separat avsnitt bestående av 
relativt omfattande förklarande text. Man bekräftade frågorna genom att bocka i ”ja” eller 
”nej”.  

I boverkets checklista för publika lokaler (2010) fanns tydliga rubriker med enkla frågor som 
även innehöll en del detaljer. De flesta frågorna är utformade utifrån föreskrifterna i BBR och 
bara i vissa fall har rådstexten tagits med. Till Boverkets checklista (2010) finns inget anvisat 
utrymme för att kontrollpunkterna är genomförda eller något anvisat utrymme för 
kommentarer.   

Elisabet Svenssons Lathund för sakkunnigkontroll (2003) är en mycket omfattande checklista 
om drygt femtio sidor. Relevant information finns med under relevanta rubriker. 
Uppbyggnaden utgår från BBR tillsammans med hennes egen bok Bygg ikapp (2003). Till 
varje fråga fanns utförlig beskrivande text, vad som är föreskrift och vad som är råd ur BBR 
samt sidhänvisningar till Bygg ikapp (2003). En stor kolumn med utrymme för anteckningar 
fanns i lathunden.  

Miljökomponentens (Iwarsson & Slaug, 2010) innehåll är mycket lik den checklista som 
utgör resultatet i detta arbete. Frågorna är kort och koncist utformade med de tillhörande 
svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”ej bedömt”. Ett litet utrymme för kommentarer finns i 
samband med miljökomponenten. Syftet med miljökomponenten är att den efter genomgång 
ska ge en ”poäng” på hur tillgänglig och användbar lokalen är. Därför finns en del koder och 
siffror med i listan som är obegriplig för den insatte.     

Checklista tillgänglighet (Johansson, 2013) är egentligen mer ett tillgänglighetsprogram för 
hur Malmö Högskola ska uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. Relevanta 
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rubriker har en tillhörande text där man anger vilka krav man ställer på tillgängligheten, 
såväl egna som regelkrav. Den är även utformad både med skallkrav och börkrav där 
börkraven endast måste uppfyllas ”om man vill”.  

Borås kommuns förslag till checklista för en tillgänglighets plan (2000) är lik Lathunden för 
sakkunnigkontroll (Svensson, 2003). Den är uppbyggd av tre kolumner, en med 
kontrollpunkter, en med förklaringar och illustrationer samt en med läsanvisningar i Bygg 
ikapp (Svensson, 2012). Texten i varje kolumn är mycket förklarande och utförlig. En liten 
fyrkant vid varje kontrollpunkt finns för att kunna bocka av att punkten är kontrollerad.  

Efter granskning av Rambölls befintliga utlåtandemallar (Bilaga X) har det konstaterats att 
det inte är relevant att förändra dem nämnvärt. Utlåtandemallarna indelas i kategorierna 
publik lokal, arbetslokal och bostadshus, och sedan innehållsmässigt kompletteras med 
rubrikerna varje kategori innehåller, till exempel dörrar, trappor och ramper. Något att 
beakta är att det vanligast förekommande felet som uppstår vid granskningar är bristande 
kontrastmarkeringar och dörröppningsautomatik. Därför förtydligades de frågorna extra i 
checklistan. (Se bilaga för ny utlåtandemall)  

Av Handisams checklista för publika lokaler (2010) erhölls erfarenheter som genererade en 
checklista enbart med simpla och konkreta frågor. Att ha fler frågor i en kan göra 
användaren förvirrad och det blir mycket att tänka på (Gawande, 2009). Checklistan 
utformades också med detaljer direkt i frågan och inte i en löpande informationstext som 
bilaga. Detta för att det ska gå snabbt och man ska slippa tänka ”hur var det där nu igen?” 
och behöva gå tillbaka till lagtext eller infotext för att fräscha upp minnet. Att ha detaljerna 
direkt i frågan genererar snabba beslut.    

Boverkets checklista för publika lokaler (2010) genererade att checklistan utformades även 
med rådstexten som frågegrundande. Rådstexten i BBR är ofta utformad med ”bör-krav” 
vilka ska läsas som ”skall-krav” vilket gör att det är råd som faktiskt ska uppfyllas eller 
åtminstone likvärdigt uppfyllas. Därför togs även rådstexten med i checklistan och också 
detaljer som måttangivelser och liknande för att kunna få med relevant och snabbt tillgänglig 
information.  

Lathunden för sakkunnigkontroll (Svensson, 2003) bidrog med relevant input till checklistan. 
Utifrån den bestämdes det att checklistan skulle vara så kort och koncis som möjligt. Dels för 
att den ska vara lätthanterlig och dels för att den ska vara konkret och enkel att förstå. Det 
känns inte relevant att vid en granskning läsa massa text för att förstå frågan. Dessutom 
riktar sig checklisteverktyget till de som är förtrogna med ämnet tillgänglighet och 
användbarhet och då anses det inte nödvändigt med utförlig biinformation. Elisabet 
Svenssons lathund för sakkunnigkontroll (2003) innehåller ibland även högre krav än vad 
regelverken säger vilket kan göra en granskning förvirrande. Checklistan i detta 
examensarbete ska vara ett verktyg som går att lita på varför frågor som representerar 
minimikraven har utformats.  

Av checklistan från Borås kommun (Holm, 2000) fås samma synpunkter från lathunden för 
sakkunnigkontroll (Svensson, 2003). Lathunden var också enklare att ta till sig då specifika 
krav från kommunen inte fanns med. Borås checklista (Holm, 2000) hade flera specialkrav 
som det var svårt att hitta inspiration till frågeformuleringar från. Då två checklistor var 
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snarlikt utformade på ett, utifrån detta arbetes synsätt, dåligt sätt erhölls feedback på hur 
checklistan inte skulle utformas.  

Miljökomponenten (2010) tillkom som ett ytterligare tips efter att checklistan utformats 
”färdigt”. Att se hur den utformades blev en liten bekräftelse på hur resultatet blivit. 
Miljökomponenten är även den utformad efter en lång tids forskning och studier i 
akademiskt syfte.  

Malmö högskolas checklista (Johansson, 2013) bidrog i det stora hela inte nämnvärt till 
resultatet då det egentligen var ett program. Analysen av den checklistan är därför att den 
utesluts ur studien.  

4.8. Checklistan&
4.8.1. Intervjuer&

Intervjuerna resulterade i många matnyttiga kommentarer för checklistans slutresultat. En 
önskan de som blivit tillfrågade om utformningen av checklistan (Kastberg-Tinnerfelt, 
Elvinsson och Pettersson 2014) hade var ett gediget utrymme för kommentarer och 
anteckningar. I den digitala versionen av checklistan finns obegränsat utrymme för 
kommentarer. Från intervjuerna kom också kommentarer som att detta är ett verktyg som 
kommer bli efterfrågat och kommer kunna ses som ett konkurrensmedel (Pettersson, 2014).  

Pettersson 2014 menade att hon som jobbat med granskningar tidigare kunde se detta 
verktyg som en uppfräschningslista. Hon menar också på att när man är certifierad 
sakkunnig har man en skyldighet att dokumentera de fel och brister som finns och därför 
kan en kom-ihåg-lista vara bra att ha.  

Efter intervjuerna framgår det också att checklistan är en produkt som efterfrågas. Elvinsson 
(2014) menade under intervjun att detta var ett verktyg han själv tänkt göra men insåg att det 
skulle ta alldeles för lång tid och att resurserna inte riktigt skulle räcka till. Det visar på att 
viss efterfrågan av denna produkt finns.     

Utifrån dessa kommentarer utformades checklistan med stora möjligheter att göra den till sin 
egen. Man har möjlighet att välja hur mycket man vill svara och anteckna i verktyget. Den 
digitala versionen finns också i en pappersvariant om man hellre föredrar att arbeta med det. 
Frågorna är desamma men då finns inte obegränsat med utrymme för anteckningar.   

4.8.2. Utformning&

Resultatet är en checklista i digitalt format med frågor grundade ur BBR och de 
avgränsningar som angetts. Även tillägg från HIN och AFS finns med. Frågorna blev 
utformade utifrån de minimikrav som regelverken uttalar och har tillsammans bildat en 
bruttolista med frågor man kan modifiera utifrån sina egna behov.  

Indelningen som blev slutresultatet valdes utifrån den indelningen BBR gör av byggnader. 
BBR skiljer på publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus och reglerna är något skilda för 
varje punkt. Därför blev det naturligt att utgå ifrån den första frågan man måste ta ställning 
till för att veta vilka paragrafer i BBR man kan tillämpa. Den första frågan man måste ställa 
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sig när man ska genomföra en granskning är nämligen ”Vilken typ av byggnad är det jag har 
att göra med?”. När den frågan är besvarad blir det enklare att fortsätta arbeta.  

Checklistan utformades som en DO-CONFIRM-lista (Gawande, 2009). Syftet med listan är 
att man ska kunna utföra sin granskning såsom man är van och sedan gå till checklistan och 
kontrollera att man fått med alla punkter. Checklistan är också utformad så att man ska 
kunna använda den helt på sitt sätt med möjligheter att förändra den till sin egen.  

Checklistan (Se bilaga 3) delades upp i fem huvudrubriker, ”hem”, ”publik lokal”, 
”arbetslokal”, ”bostadshus” och ”övriga råd”. Nedan beskrivs hur varje huvudrubrik 
utformades. Till varje fråga finns olika svarsalternativ. Man kan checka av ”Ja”, ”Ej relevant” 
eller att brist finns på varje fråga. Där brist finns beskriver man bristen genom att fylla i 
textrutan. Det finns också möjlighet att ta ett fotografi tillhörande den frågan man är på. Det 
fotografiet sparas i kamerarullen på Iphone eller Ipad. Att fylla i om brister finns eller 
beskriva bristerna i formuläret är helt frivilligt och inget som behövs för att kunna slutföra 
checklistan. 

När checklistan är genomgången och komplett ifylld i relevanta delar finns alternativen att 
spara den som ett utkast och/eller maila formuläret till sig. Mailet som skapas blir en ren 
text som enkelt kan kopieras och redigeras så det passar ett granskningsutlåtande i det 
senare skedet. Ju noggrannare man är i kommentarsfälten från början desto enklare är det att 
skriva sitt utlåtande i ett senare skede.  

4.8.2.1. Hem)

Hemsidan eller startsidan (se figur 16) utformades med en 
informations-/inledningstext om hur checklistan är tänkt att användas 
och hur den fungerar. Där finns också länkar till de regelverk som 
använts i checklistan, BBR 21, HIN 3, AFS 2009:02 och till ”Riv 
hindren”. På hemsidan finns också mina kontaktuppgifter och hur man 
går till väga om man vill ändra i checklistan. Hemsidan är viktig att ha 
med för de nya brukarna av checklistan. Att få en förklaring till hur den 
fungerar och hur den är tänkt att användas är viktig information för 
nya användare. Länkarna till de olika regelverken är relevanta då det 

ibland kan vara otympligt att använda sig av 
papperskopior och bläddra i när utför sitt arbete. 
Då regelverken finns på nätet och sökfunktioner i 
dokument fungerar bra kan länkverktyget vara 
en snabbare väg till de rätta svaren när man inte 
är helt säker på en fråga.   

4.8.2.2. Publik)lokal)

Förstasidan för publika lokaler (figur 17) har en inledningstext där 
definitionen av en publik lokal tydliggörs. Som tidigare nämnts är det 
inte alltid helt självklart vad det är för ty av byggnad man tittar på 

därför är förklaringen till vad en publik lokal är 
för något relevant.  Även andra begrepp som 
dyker upp bland frågorna förklaras. De begrepp 

Figur 16. Skärmdump 
från den digitala 
checklistans hemsida.’ 

Figur 17. Skärmdump över 
förstasidan i avsnittet 
publik lokal i den digitala 
checklistan. 
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som klargörs är viktiga målpunkter, öppna ytor och våningshöjd. För den som är ny i detta 
sammanhang kan detta också vara begrepp som kan vara svårdefinierade och därför kräver 
sin förklaring. Dagsformen och minnet kan även svika den bäste varför det faktiskt är bra för 
alla att förklaringar till begrepp finns med.  (Se ”förkortningar och beteckningar” för 
förklaring).  

Därefter finns två flikar BBR 21 och HIN 3 på vilka man ska trycka för att komma till 
checklistan för publika lokaler. Under avsnittet BBR 21 finns ytterligare indelningar. Listan 
delades in i kategorierna Dörrar och öppningar, Gångytor, ledstråk och korridorer, Hiss med 
hisskorg, Ledstång och räcke, Manöverdon och handtag, Ramper, Skyltar, RWC, Trappor, 
Utrymning och larm samt Samlingslokaler, scener och podier. Under varje kategoriflik finns 
relevanta frågor från BBR 21 om valt ämne.  

Indelningen med dessa kategorier kommer även de ur BBR. Detta valdes för att få 
igenkänningen och en god länk mellan verktygen. Rubrikerna återfinns i BBR och därav blir 
det enklare att leta upp relevanta paragrafer i BBR om man så skulle vilja. 

Fliken HIN 3 innehåller samma kategorier som fliken BBR 21, dock är frågorna från HIN 3 
som fliktiteln antyder. Varje fråga ur HIN 3 går att relatera till frågorna ur avsnittet BBR 21.  

4.8.2.3. Arbetslokal)

Avsnittet arbetslokaler (figur 18) inleds med en förklarande text om 
vilka typer av lokaler som räknas som arbetslokaler. Vad som gäller 
vid redan befintliga arbetsplatser och vid nyproduktion förklaras 
också. Därefter följer flikarna BBR 21 och Arbetsplatsens utformning.  

Under BBR 21 finns frågor gällande arbetsplatser som är hämtade ur 
BBR 21. Under Arbetsplatsen utformning finns relevanta frågor 
hämtade ur AFS 2009:02. Samma kategorier som nämndes i avsnittet 
om publika lokaler finns med även i avsnittet arbetslokaler. Att få 
kontinuitet i checklistan där man känner igen sig och rubrikerna är 
desamma oavsett under vilken kategori man tittar är relevant för det 
senare skedet då man ska föra in resultaten i en utlåtandemall 
(4.8.2.7).    

4.8.2.4. Bostadshus)

Avsnittet om bostadshus (figur 19) skiljer sig något från de två övriga 
och är istället uppdelat i ”Utanför ett flerbostadshus och 
bostadskomplement”, ”Trapphus” och ”Lägenheten”. Anledningen 
till att strukturen valdes att frångå beror främst på att ett 
flerbostadshus ser annorlunda ut än andra byggnader och har i sig 
självt en upprepande struktur där den tidigare uppbyggnaden av 
checklistan inte var lika tillämpbar. Kraven är olika och man tittar på 
något olika saker än om det hade varit en publik 
lokal eller en arbetsplats. I kapitlet utanför ett 
flerbostadshus och bostadskomplement finns 
avsnitten Låsbar förvaring, Avfallsutrymmen, 

Figur 18. Skärmdump av 
avsnittet arbetslokals 
förstasida i den digitala 
checklistan. 

Figur 19. Skärmdump av 
avsnittet bostadshus 
förstasida i den digitala 
checklistan. 
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Postboxar samt Tvättstugor där frågor ur respektive ämne är formulerade utifrån BBR 21. 
Under trapphus finns tidigare nämnda kategorier lika de i publik lokal och arbetslokal med 
frågor enbart BBR 21 då ett trapphus kan räknas som en lokal/plats dit allmänheten har 
tillträde. Under fliken lägenheten finns frågor formulerade utifrån BBR 21 och SS 91 42 21 
kombinerat. Inga underkategorier till lägenheten finns.  

4.8.2.5. Övriga)råd)

Det sista avsnittet i checklistan består av övriga råd (figur 20). Där finns råd och 
tillämpningsförslag till varje kategori nämnd ovan samt att kategorierna Allergier, 
Bostadskomplement, Utanför bostaden samt Dusch- och omklädningsrum är tillagda. Under 
varje kategori finns korta texter om hur kraven från regelverket kan ytterligare tillämpas och 
förbättras för en mer tillgänglig miljö. Även tips och råd under byggtiden tas med. Råden är 
hämtade ur Handisams publikation ”Riv hindren” (2012) och boken Bygg ikapp av Elisabet 
Svensson (2012).    

4.8.2.6. The)checklist)manifesto)

Då den vanligaste orsaken till misstag enligt Gawande (2009) beror på 
att vi inte kan förvalta den kunskap vi har utformades checklistan 
som en DO-CONFIRM-lista. Som tillgänglighetskonsult och som egen 
person för den delen, har man arbetssätt som man föredrar framför 
andra. En DO-CONFIRM-lista tillåter varje individ att använda listan 
utifrån sina egna krav. En READ-DO-lista blir mer begränsande på så 
sätt att man måste ha många fler listor. För att förstå skillnaden 
beskrivs ett exempel.  

I en DO-CONFIRM-lista kan en kontrollpunkt låta ”Har du 
kontrollerat att dörrbredderna är minst 0,8m?”. I READ-DO skulle 
frågan istället lyda ”Kontrollera att alla dörrbredder är 0,8m?”. Vid en 
platsgranskning skulle det innebära att man då fråga nummer två dyker upp måste gå runt 
till alla dörrar i lokalen man granskar för att kolla dörrbredden och sedan checka av. Vid 
nästa fråga tar man samma varv igen fast kontrollerar en annan detalj. Detta blir många varv 
i samma lokal och granskningen tar lång tid.  

Första frågeställningen ger mer frihet då man efter att man tycker man kontrollerat allt kan 
gå tillbaka och snabbt i minnet tänka efter om man verkligen kontrollerat alla dörrbredder. 
Står man till exempel i en entréhall är det effektivare att kontrollera det man har där man 
står.   

4.8.2.7. Utlåtandemallar)

Utlåtandemallarna utformades med utgångspunkt i mallar som Patricia Kastberg-Tinnerfelt 
(2014) på Ramböll själv skapat. Inga stora förändringar gjordes kring utlåtandemallarna då 
strukturen kändes väl genomtänkt. Förstasidan hade en tydlig rubrik med projektets 
benämning, beställare, datum och uppdragsledare. Därefter följer en sidor med rubrikerna 
”uppdraget”, ”orientering”, ”referenser”, ”utlåtandet”, ”noterade fel och brister” och 
”godkända avvikelser”.   

Figur 20. Skärmdump av 
avsnittet övriga råds 
förstasida i checklistan. 
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Under rubriken ”uppdraget” är tanken att man utförligt ska beskriva uppdraget såsom, vem 
som är beställare, i vilket skede man är i, vad som ingår i entreprenaden för beställaren.  

Under ”orientering” kan man beskriva byggnaden man ska kontroller för att på så vis 
konstatera om det är en publik lokal eller ett bostadshus det är man tittar på då detta har 
betydelse för vart i BBR man ska titta. Det är också viktigt att beskriva hur många plan 
byggnaden består av samt om det är en ombyggnad eller en nybyggnad.  

Under ”referenser” är det möjligt att beskriva vilken litteratur och vilka regelverk man tittat i 
under uppdraget. Det är viktigt att ange vilken BBR-utgåva som gällde vid entreprenadens 
början då reglerna ändras genom de olika utgåvorna.  

Rubriken ”utlåtandet” ska beskriva vad som ligger till grund för själva utlåtandet. Man bör 
t.ex. skriva vilka underlag man haft vilket kan vara ritningar, kulörbeskrivningar, 
platsgranskningen i sig samt övriga dokument som är relevanta för utlåtandets trovärdighet.  

Under ”noterade fel och brister” är det meningen att man ska dokumentera de fel och brister 
i entreprenaden gällande tillgänglighet och användbarhet man har funnit under 
granskningen. Underrubrikerna till denna huvudrubrik är kopplad till checklistan och har 
samma rubriker som densamma för att enkelt kunna använda sig av kopiera-klistra-in-
funktionen. Det man nämner under denna rubrik är sådant som beställaren/entreprenören 
måste ta ställning till och/eller åtgärda för att man som sakkunnig inom tillgänglighet ska 
kunna godkänna.  

Sista rubriken i utlåtandemallen är ”godkända avvikelser”. Där är det meningen att man kan 
skriva sådant som avviker från reglerna men som på något vis ändå kan godkännas. T.ex. 
kan det handla om avvikelser som redan gjorts i ett bygglovsskede för att byggnaden krävde 
det eller så handlar det om sådant som egentligen inte är specifika regler men som ändå 
inskränker på byggnadens tillgänglighet och användbarhet. En sådan sak kan t.ex. handla 
om utformningen på en tvättställsblandare. Punkterna under denna rubrik är även denna 
indelade i samma underrubriker som checklistan för att på så vis knyta ihop säcken mellan 
de båda länkarna.  

4.9. Tester&
4.9.1. Användartester&

Tore Wikander ombads skriva ett utlåtande om checklistan han testade ur synpunkten 
användarvänlighet. Utlåtandet citeras nedan för att åsikterna ska behålla sin mening.   

”Jag tycker checklistan var rolig att använda. Det var dock inte logiskt med uppställningen av frågan 
på några frågor, det ledde till att jag inte visste hur jag skulle svara.  

Många frågor är utanför mitt kompetensområde vilket gjorde att jag inte förstod vad som frågades. Då 
listan är gjord för erfarna inom området borde dock inte detta vara ett problem för dem. Det var inte 
frågan i sig jag inte förstod utan vad som frågades. 

Allmänt kan fick jag en känsla av att skriva en hel lista på detta sätt var ganska tradigt och kanske blir 
jobbigt över tid. Jag vet inte hur lång tid det tar att göra en undersökning i vanliga fall. Jag frågar mig 
om det skulle ta längre tid med denna lista. Jag vet att syftet är att man ska kunna gå tillbaka och vara 
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säker på att man har kollat ett visst mått eller om det är räcke där det ska, men om man slarvar på 
grund av att det tar för lång tid att gå igenom hela listan faller hela konceptet. 

I övrigt tycker jag listan är tydlig och bra indelad med delmoment att gå igenom. Smidigt att man inte 
behöver skriva ihop någonting efteråt, man kanske tjänat den tid man förlorar på att skriva listan då 
man inte behöver skriva någonting efteråt. Värt att kolla upp kanske.” 

Synpunkterna från användartestet stärkte tankarna om att göra ett konurrenstest varför det 
också senare genomfördes. Synpunkten om att man skulle slarva med checklistan ligger helt 
i brukarens händer. Som sakkunnig yrkesverksam har man en skyldighet att utföra sitt jobb 
korrekt (Pettersson, 2014). Om man då väljer att använda sig av den utvecklade checklistan 
bör man ju vilja följa den som en försäkran om att en granskning utförs korrekt. Man är trots 
allt fri att använda sig av sina egna arbetsmetoder.    

4.9.2. Konkurrenstest&

Konkurrenstestets första del tog 30 minuter att genomföra. Efter kontroll mot checklistan 
framgick det att fjorton kontrollpunkter missades i granskningen. Några mer allvarliga än 
andra, bl.a. missades en rampbredd att mätas. Under testet dök också en del frågor upp i stil 
med ”hur var det där nu igen?” ”hur var måttet egentligen?”. Det uppfattades också som 
något krångligt att ha papper, penna, tumstock, NCS-mätare i händerna samtidigt. I övrigt 
flöt granskningen på och en naturlig ”granskningsrutt” var enkel att få till.       

Granskningen med FormEntry-applikationen tog 35 minuter att genomföra. Alla 
kontrollpunkter enligt checklistan genomfördes och alla punkter checkades av och 
kontrollerades noggrant.  

Att använda sig av den digitala checklistan tar något längre tid än det ”traditionella” 
tillvägagångssättet. Däremot har man säkerheten i att allt blivit granskat om man har varit 
noggrann och professionell i sitt yrkesutövande. Resultatet från granskningen mailas som 
tidigare nämnt till vald mailadress. Har man även här varit noggrann från början och 
systematiskt och korrekt fyllt i checklistan har man vunnit tid då granskningsutlåtandet ska 
skrivas. Då är det nämligen enkelt att kopiera texten från mailet och klistra in de befintliga 
utlåtandemallarnas givna rubriker.   

4.10. PlatsR&och&ritningsgranskningar&
Genomförda ritningsgranskningar och genomförd platsgranskning resulterade i egna 
erfarenheter och reflektioner kring tillvägagångssätt och metoder. Det är viktigt att vara 
skärpt vid granskningar så man inte glömmer detaljer. Dessutom erhölls erfarenheten att 
man behöver vara pedagogisk och förklara saker under en granskning. Platschefen för 
bygget är i många fall den person som följer med vid en platsgranskning och hos den 
personen saknas en del kunskap om tillgänglighet. De ställde under granskningarna en del 
frågor om varför vissa saker kontrollerades och vad regelverket säger. Genom att svara rakt 
och pedagogiskt behölls en god relation mellan båda parter.      

Både Kastberg-Tinnerfelt (2014) och Pettersson (2012) berättar om hur bl.a. entreprenörer 
ibland kan vara något motstridiga och ifrågasättande till att bygga tillgängligt och 
användbart. Med den specialutformade checklistan kan en ömsesidig förståelse uppstå. 
Genom ett konkret verktyg (inte bara sitt eget kom ihåg) finns det alltid något tillförlitligt att 
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luta sig tillbaka mot. Det kan skapa en seriositet hos den som utför granskningen vilket 
genererar större trovärdighet. Man kan då på ett enklare sätt också involvera ”platschefen” 
och behålla en bra relation.    

Under granskningen som gjordes inför slutbesked på en kommunal skola i Linköping var 
det något anmärkningsvärt att Patricia glömde kontrollera om säkerhetssensor fanns till 
dörröppningsautomatiken. Den digitala checklistan innehöll en kontrollpunkt angående 
detta krav som ska vara uppfyllt. Detta tyder på att den mänskliga faktorn spelar in och man 
lätt glömmer saker (Errors of ineptitude (Gawande, 2009)). Den ena gången är det en 
säkerhetssensor och någon annan gång kan det vara en tröskelhöjd. I detta fall hade det 
alltså varit fördelaktigt ifall checklistan hade använts vid granskningsarbetet.  

Efter ritningsgranskningar beslutades att utforma ett protokoll för bristerna som hittas som 
medföljer checklistan i pappersformat. (Bilaga 5)  
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5. Diskussion&
5.1. Tillgänglighet&

Det finns motståndare till att allt ska byggas tillgängligt och användbart i dagens samhälle 
och det är också viktigt att lyfta den frågan. Är det rimligt att i alla lägen bygga allt 
tillgängligt? Är det rimligt att ha ett hjälpmedel som en checklista som man lätt blir låst till i 
alla typer av projekt? Kanske inte. Eller så kräver den sin skötare. Av egna erfarenheter som 
verksam sakkunnig efter skolan genomfördes en platsgranskning inför slutbesked av ett 
nybyggt gym. Personalens lokaler var något bristfälliga med trånga passager och 
felplacerade dörrar. Dock var besökarnas utrymmen klockrena ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. I det läget kunde jag som sakkunnig inte neka dem ett intyg på 
tillgänglighet då man måste se till helheten. De personer som skulle jobba där vid öppning 
var utan funktionsnedsättning och skulle inte ha några problem att använda lokalerna. I det 
senare skedet om någon skulle börja jobba där och ha en funktionsnedsättning av något slag 
får man ta konsekvenserna då, vilket även arbetsmiljöverkets regler menar.  

Kraven på tillgänglighet och användbarhet har förtydligats och förstärkts ju högre nummer 
BBR har fått genom åren. Det betyder att man i Sverige har en ambition att bygga mer 
tillgängligt och användbart för alla och ibland är reglerna kanske något för tydliga och 
lämnar inga utrymmen för att tänka själv eller göra ”rimliga” avvikelser. Man kan också se 
det ur perspektivet att kunskaperna kring detta ämne hos beställare och entreprenörer är för 
bristfällig för att kunna ställa så hårda krav som man faktiskt ställer idag. Det kan tänkas att 
kraven på tillgänglighet och användbarhet har spräckt en del budgetar.  

Det som beskrivits ovan är ingen ursäkt eller bortförklaring det är ett sätt att se på det ur ett 
annat perspektiv. Man får inte glömma att varje aktör har en skyldighet att följa lagar och 
regler. Men därmed menas inte att man ska kunna allt själv utan där kommer 
konsulttjänsterna in. Där felet ligger är som tidigare nämnt att man som sakkunnig inte 
kommer in förrän sent i skedena där de stora pengarna att spara oftast redan gått förlorade.  

5.2. Syfte&och&frågeställningar&&

Syftet med detta examensarbete var att ta fram en specialanpassad digital checklista för att 
underlätta granskningsarbetet av tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön. 
Checklistan blev verklighet och mer därtill då varje person som tänkt använda listan har fria 
tyglar att anpassa den helt efter egna behov. Detta var något som inte förutspåddes i början 
av utredningen och ses som en klar fördel.  

Nedan beskrivs lite mer utförligt huruvida frågeställningarna har besvarats eller ej samt 
förslag på fortsatt arbete för att frågorna ska besvaras ordentligt. 

5.2.1. Kan&en&checklista&förenkla&arbetet&mot&en&mer&tillgänglig&och&användbar&byggd&miljö?&

Efter ett fåtal tester har det också påvisats att checklistan förenklar arbetet med granskning 
av tillgänglighet och användbarhet. Däremot finns det naturligtvis andra sätt som förenklar 
arbetet då var person har sina egna arbetssätt och en checklista lik denna passar kanske inte 
alla. De tillfrågade i detta arbete har dock ställt sig positiva till att använda checklistan och 
implementera den i deras arbetsmetoder.  
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Man kan också se checklistan och tillgänglighet och användbarhet som ett kreativt 
hjälpmedel i designprocessen vilket skulle kunna gynna den byggda miljön. Då många i 
branschen saknar kunskap om tillgänglighet är det ju såklart svårt att ta hänsyn till allt som 
har med tillgänglighet att göra. Då kan man ta till checklistan som en hjälp och som en 
utmaning i sin egna kreativa process. T.ex. om det är ont om plats för en ledstång vid en 
trappa som gör att ledstången inte kan dras förbi start och slut med 30 cm som råden ur BBR 
säger måste man ju på något annat sätt lösa detta för att reglerna ska uppfyllas. Hur man 
löser detta är ju upp till arkitekten att ta hänsyn till omgivning och förutsättningar.  

5.2.2. Hur&ser&en&sådan&checklista&ut&och&när&kan&den&användas?&

Checklistan är ett levande dokument som i takt med förändringar i lagarna kommer behöva 
uppdateras. Därför är det viktigt att alltid hålla den uppdaterad och kontrollera den mot PBL 
och BBR med jämna mellanrum.  

Denna bruttochecklista som utvecklats kommer kunna ha lika många utseenden som 
användare. Möjligheterna till att göra den till sin egen är stora. Under arbetets gång var en 
stor fråga att lösa hur frågorna skulle grupperas. Valet att göra listan med kategorierna 
”byggdelar” är varken en komplett eller den bästa lösningen.  

En vidareutveckling som kan tänkas göras och som också ligger närmast till hands är att dela 
upp listan i ”checklista för platsgranskning” och ”checklista för ritningsgranskning”. Dels för 
att banta ner den långa bruttolistan men också för att förenkla för användaren med färre 
frågor och färre påståenden att scrolla mellan.  

En annan utvecklingsidé, som även den ligger nära till hands, är att dela upp listan i olika 
byggskeden. Det betyder att man skulle kunna dela upp den i en ”checklista för granskning 
av bygglovshandlingar” där man enbart har med utformningskraven då de är de enda som 
måste vara uppfyllda för bygglov ska beviljas. Den andra delen kan användas som 
”checklista för granskning inför tekniskt samråd” där man också tar med de tekniska 
egenskapskraven ur BBR vilka gås igenom under det tekniska samrådet.  

För den som tycker att ny teknik känns främmande och svårt kan checklistan utformas som 
en enkel DO-CONFIRM-lista (Gawande, 2009) där enbart påståendena finns med men inga 
möjligheter till kommentarer eller liknande. Då skulle det enbart finnas möjlighet att checka 
av att punkten är kontrollerad.  

En annan variant på vidareutveckling är att skapa en checklista för varje ”rum”, t.ex. en lista 
för entréhall och en annan för hygienrum. Fördelen med den strukturen skulle vara att man 
då har alla frågor samlade på ett ställe och man slipper växla mellan menyerna i listan. 
Nackdelen med den indelningen är att inget rum är det andra likt och frågor kan saknas i 
den ena granskningen men vara överflödiga i en annan.  

Det finns också möjligheter att utveckla en checklista som helt utgår från BBR, d.v.s. ha 
samma uppbyggnad som BBR med dess rubriker och exakta frågeställningar. En sådan 
indelning kan bli något komplex och ställer verkligen krav på sin brukare att denne har full 
koll på vad som menas med en fråga. Checklistan, som blev resultatet av detta arbete, har 
ändå på något vis försökts förenkla och minimera varje fråga till att bli så enkel som möjligt 
att förstå.  
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5.2.3. Vilka&krav&gällande&tillgänglighet&och&användbarhet&ställs&från&kommunen?&

I Linköpings kommun ställs inga andra krav på tillgänglighet och användbarhet än de som 
PBL och BBR säger. De ställer ibland krav på intyg inför bygglov gällande tillgänglighet men 
oftast bara i större projekt, i övrigt tas utlåtanden in inför slutbesked.  

I ett fortsatt arbete kan det vara intressant att se hur andra kommuner arbetar med 
tillgänglighet och användbarhet. De kan vara så att andra kommuner ställer olika krav å när 
man som sakkunnig ska komma in i projekt, när intyg behövs och hur ofta. I detta arbete har 
enbart Linköpings kommun beaktats. Hur tillgänglighet beaktas kan variera genom hur man 
ställer krav på certifierade sakkunniga och när eller om man ställer krav på intyg från en 
antingen sakkunnig eller certifierad sakkunnig till ett bygglov eller slutintyg.  

5.2.4. &Underlättar&en&checklista&arbetet&med&tillgänglighet&och&användbarhet?&

För den som vill ta till sig denna typ av hjälpmedel underlättar checklistan då det är något 
som användartesterna har visat. Den är tidsbesparande och säker om man har 
grundkunskaperna kring ämnet med sig. Däremot behöver checklistan fortsätta testas och 
utvecklas. Förhoppningsvis skulle den med mer tid, jobb och tester kunna bli ännu mer 
effektiv, tillförlitlig och underlätta ännu mer.  

5.2.5. Vilka&aspekter&genom&byggkedjan&måste&säkras&för&högre&säkerhet&och&effektivitet?&

Detta examensarbete betonar och belyser betydelsen av att som sakkunnig inom 
tillgänglighet vara med i tidiga skeden för att säkra en tillgänglig byggd miljö. Däremot 
saknas det hur man rent praktiskt ska gå till väga för att få vara med som konsult i tidiga 
skeden. I ett fortsatt utvecklingsarbete kan det vara intressant hur man kan implementera 
tillgänglighetskonsulten som en naturlig del i projektgrupperna precis som en brandkonsult 
blivit idag.  

Det är också intressant att titta på hur checklistan som verktyg kan marknadsföras och 
eventuellt implementeras i andra företag och hos andra sakkunniga. Marknadsföringen bör 
således ske hos kommuner, byggföretag, projektörer, besiktningsmän och alla andra som kan 
tänkas behöva en produkt lik denna. 

5.2.6. Hur&utvecklas&befintliga&utlåtandemallar?&

Befintliga utlåtandemallar reviderades inte nämnvärt då grundkonceptet ansågs bra. 
Däremot anpassades layouten till checklistans gränssnitt för att få en helhet i de båda 
hjälpmedlen.  

En utlåtandemall är även den ett levande dokument som måste anpassas något till varje 
enskilt projekt, person och mottagare. Det som känns som ett bra och väldisponerat 
dokument för den ena kan kännas helt fel för den andra. Detta är alltså inte ett dokument 
som måste användas utan är upp till brukaren att ändra.  

5.3. Metodik&

Om detta arbete skulle göras om skulle mer fokus ligga på fler tester av checklistan och detta 
skulle tagits med i planeringen från början. Bristen på människor som kan testa listorna och 
deras begränsade tid samt brist på objekt att testa på föranleder denna reflektion.  
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Nu ligger fler tester istället i det fortsatta arbetet med checklistan. Man bör göra fler rena 
användartester där gränssnittet och användarvänligheten beaktas. Sakkunniga bör kontaktas 
och de bör testa listan på skarpa projekt för att få en större helhetsbild av hur effektiv och 
säker den känns att använda.  

5.4. Checklistan&

Att följa checklistan och därmed svenska byggregler slaviskt behöver inte i alla lägen vara 
den bästa idén. Det är viktigt att se till vilken typ av projekt man jobbar i och hur stor 
omfattningen av projektet är. Jag anser att den som vill tillämpa denna checklista måste vara 
väl införstådd med listan samt känna till byggreglerna. Det är viktigt att ha den 
fingertoppkänslan som säger till när det är okej att göra ett avsteg från reglerna och 
checklistan. Det är alltså inte rimligt att lägga denna lista i händerna på en person som inte är 
införstådd med reglerna. Man finns inte med som tillgänglighetssakkunnig i ett projekt för 
att stjälpa en entreprenad snarare tvärtom. Kommer man på plats o ska granska inför 
slutbesked och man måste neka punkter på checklistan som kan komma att bli mycket 
kostsamt för byggaren kan man finnas där för att hjälpa och hitta en kompromisslösning där 
båda parter känner sig nöjda.  

Som en avslutande del måste man ändå påpeka att utvecklingen av tillgänglighet och 
användbarhet går framåt och förbättras hela tiden. Vi bygger bättre, tillgängligare, smartare 
och kostnadseffektivare vilket någonstans i slutändan måste gynna de allra flesta. 
Kunskapsnivåerna höjs också av att fler sakkunniga kommer ut i fält och påpekar var fel och 
brister finns och vilka regler som ska följas. Att beakta vikten av allas kunskaper i alla 
byggskeden kommer samhället kunna komma ännu längre än vad som redan uppnåtts.  
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PATIENT HAS CONFIRMED
• IDENTITY
• SITE
• PROCEDURE
• CONSENT

SITE MARKED/NOT APPLICABLE

ANAESTHESIA SAFETY CHECK COMPLETED

PULSE OXIMETER ON PATIENT AND FUNCTIONING

DOES PATIENT HAVE A:

KNOWN ALLERGY?
NO
YES

DIFFICULT AIRWAY/ASPIRATION RISK?
NO
YES, AND EQUIPMENT/ASSISTANCE AVAILABLE

RISK OF >500ML BLOOD LOSS 
(7ML/KG IN CHILDREN)?
NO
YES, AND ADEQUATE INTRAVENOUS ACCESS 
AND FLUIDS PLANNED

NURSE VERBALLY CONFIRMS WITH THE
TEAM:

THE NAME OF THE PROCEDURE RECORDED

THAT INSTRUMENT, SPONGE AND NEEDLE
COUNTS ARE CORRECT (OR NOT
APPLICABLE)

HOW THE SPECIMEN IS LABELLED
(INCLUDING PATIENT NAME)

WHETHER THERE ARE ANY EQUIPMENT
PROBLEMS TO BE ADDRESSED

SURGEON, ANAESTHESIA PROFESSIONAL
AND NURSE REVIEW THE KEY CONCERNS
FOR RECOVERY AND MANAGEMENT 
OF THIS PATIENT

SIGN IN

CONFIRM ALL TEAM MEMBERS HAVE
INTRODUCED THEMSELVES BY NAME AND
ROLE

SURGEON, ANAESTHESIA PROFESSIONAL
AND NURSE VERBALLY CONFIRM
• PATIENT
• SITE
• PROCEDURE

ANTICIPATED CRITICAL EVENTS

SURGEON REVIEWS: WHAT ARE THE
CRITICAL OR UNEXPECTED STEPS,
OPERATIVE DURATION, ANTICIPATED
BLOOD LOSS?

ANAESTHESIA TEAM REVIEWS: ARE THERE
ANY PATIENT-SPECIFIC CONCERNS?

NURSING TEAM REVIEWS: HAS STERILITY
(INCLUDING INDICATOR RESULTS) BEEN
CONFIRMED? ARE THERE EQUIPMENT
ISSUES OR ANY CONCERNS?

HAS ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS BEEN GIVEN
WITHIN THE LAST 60 MINUTES?
YES
NOT APPLICABLE

IS ESSENTIAL IMAGING DISPLAYED?
YES
NOT APPLICABLE

TIME OUT SIGN OUT

Before induction of anaesthesia Before skin incision Before patient leaves operating room

SURGICAL SAFETY CHECKLIST (FIRST EDITION)

THIS CHECKLIST IS NOT INTENDED TO BE COMPREHENSIVE. ADDITIONS AND MODIFICATIONS TO FIT LOCAL PRACTICE ARE ENCOURAGED.
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Bilaga 1 - WHO checklista 



 
  

 

    
 

Bilaga 2 
 

BESTÄLLARE  

 

Fastighetsbeteckning 
Typ av utförande 
 
 
 
Granskningsutlåtande  
Tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
 
 
Datum:  
 
 
 
Ramböll Sverige AB  
Division Projektledning 
 
www.ramboll.se 
 
 
 



 
  

 

i 

 

 

 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

 

 

Fastighetsbeteckning 
Typ av utförande 

 

Datum   
Uppdragsnummer  
Utgåva   
     
     
     
     

 
       
Uppdragsledare     Handläggare            Granskare 
 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    2(4) 

 
Uppdraget 
Dokumentationen avser att beskriva förutsättningarna för utformning och 
utförande av objektet för att relevant lagstiftning samt punkter i PBL, som 
berör tillgänglighet och användbarhet, ska uppfyllas. 
 
 
Myndighetskrav: 
 

x  Boverkets byggregler, BFS 2013:14, BBR, avsnitt 3 samt avsnitt 8 där 
dessa har betydelse för personer med nedsatt rörelse eller- 
orienteringsförmåga.  

x Boverkets författarsamling, BFS 2013:9, HIN 3, Enkelt avhjälpta hinder  

x Som underlag för funktionsmått i lägenheter gäller svenskt standard 
för bostadsutformning, SS 91 42 21. Där exempel på lösningar ej 
finns att hämta i SS, har ”Bygg ikapp, För ökad tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funktionsnedsättning”, utgåva 5 
använts som referens.  

 
 
Orientering 
 
 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    3(4) 

Utlåtandet 
Nedanstående är en sammanställning av de synpunkter som har framkommit 
vid granskning av: 
 
 
Dimensionerande mått för rullstol 

Då det i denna dokumentation anges att tomter, byggnader eller delar av 
byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven 
rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara 
dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. 
Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning 
(inomhusrullstol) är dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. 
 
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av 
tillgängligheten och användbarheten: 

x en cirkel med diametern 1,50 meter för en mindre utomhusrullstol 
x en cirkel med diametern 1,30 meter för en inomhusrullstol 

1. Noterade fel eller brister 

Följande punkter som erfordrar åtgärd för att uppfylla krav BBR gällande 
tillgänglighet och användbarhet eller HIN 3 har konstaterats vid 
granskningen: 

2. Godkända avvikelser 
 
Följande punkter är sådana avvikelser gällande tillgänglighet oh 
användbarhet som godkänts av Linköpings kommun i tidigare skede med 
hänvisning till fastighetens förutsättningar och projektets omfattning:  
 

 



 
  

 

    
 

Bilaga 3 
 

BESTÄLLARE  

 

Fastighetsbeteckning 
Typ av utförande 
 
 
 
Granskningsutlåtande  
Tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
 
 
Datum:  
 
 
 
Ramböll Sverige AB  
Division Projektledning 
Westmansgatan 47 
582 16  Linköping 
 
T: +46-10-615 60 00 
D: +46 (0)10 615 51 66 
www.ramboll.se 
 
 
 



 
  

 

i 

 

 

 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr:   

 

 

Fastighetsbeteckning 
Typ av utförande 

 

Datum   
Uppdragsnummer  
Utgåva 1  
     
     
     
     

 
Namn Namnsson     Namn Namnsson  Namn Namnsson 
Uppdragsledare     Handläggare            Granskare 
 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    2(6) 

 

1. Uppdraget 

2. Orientering 

3. Referenser 

 
 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    3(6) 

4. Utlåtandet 

4.1 Dimensionerande mått för rullstol 
Då det i denna dokumentation anges att tomter, byggnader eller delar av 
byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven 
rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara 
dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. 
Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning 
(inomhusrullstol) är dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. 
 
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av 
tillgängligheten och användbarheten: 

x en cirkel med diametern 1,50 meter för en mindre utomhusrullstol 
x en cirkel med diametern 1,30 meter för en inomhusrullstol 

5. Noterade fel eller brister 

Följande punkter som erfordrar åtgärd för att uppfylla krav BBR gällande 
tillgänglighet och användbarhet eller HIN 3 har konstaterats vid 
granskningen: 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    4(6) 

5.1 Utanför bostaden och bostadskomplement 

5.1.1 Låsbar förvaring 

5.1.2 Avfallsutrymmen 

5.1.3 Postboxar 

5.1.4 Tvättstugor 

5.2 Trapphus 

5.2.1 Dörrar och öppningar 

5.2.2 Gångytor, ledstråk och korridor 

5.2.3 Trappor 

5.2.4 Ramper 

5.2.5 Ledstång och räcke 

5.2.6 Manöverdon och handtag 

5.2.7 Hiss med hisskorg 

5.2.8 Skyltar 

5.2.9 RWC 

5.2.10 Utrymning och larm 

5.2.11 Samlingslokal, scen, podie 

5.3 Lägenheten 

6. Godkända avvikelser 
Följande punkter är sådana avvikelser gällande tillgänglighet oh 
användbarhet som godkänts av Linköpings kommun i tidigare skede med 
hänvisning till fastighetens förutsättningar och projektets omfattning:  

6.1 Utanför bostaden och bostadskomplement 

6.1.1 Låsbar förvaring 

6.1.2 Avfallsutrymmen 

6.1.3 Postboxar 



 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Tillgänglighetsgranskning  

Unr  

    5(6) 

6.1.4 Tvättstugor 

6.2 Trapphus 

6.2.1 Dörrar och öppningar 

6.2.2 Gångytor, ledstråk och korridor 

6.2.3 Trappor 

6.2.4 Ramper 

6.2.5 Ledstång och räcke 

6.2.6 Manöverdon och handtag 

6.2.7 Hiss med hisskorg 

6.2.8 Skyltar 

6.2.9 RWC 

6.2.10 Utrymning och larm 

6.2.11 Samlingslokal, scen, podie 

6.3 Lägenheten 
 

 

Sakkunnig tillgänglighet och användbarhet 



Projekt:  Datum: 

Bilaga 4 
Bilaga 4.1 

PUBLIK LOKAL 
Information och förklaringar  
Denna checklista är avsedd att användas vid granskning av publika lokaler. Ti l l  
publik lokal räkans lokaler dit allmänheten har ti l lträde. Trapphus ti l l  
f lerbostadshus kan också räknas som publik lokal.  

Viktiga målpunkter är exempelvis receptionsdiskar, h issar, entrédörrar och 
informerande skyltar.  

Ti l l  öppna ytor räknas exempelvis stationsbyggnader och terminaler.  

Våningshöjden mäts från golv ti l l  tak.  

Ti l l  samlingslokaler hör exempelvis, biografer, teatrar och sporthallar. Dessa 
behöver inte vara full t ti l lgängliga och användbara på alla platser.  

”ER” betyder ej relevant och ”B” betyder att brist finns. Bristerna beskrivs i  
medföljande protokoll.    

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Det fria passagemåttet genom alla dörrar är minst 0,8m?    
Det fria passagemåttet genom alla öppningar är minst 0,8m?    
Ytan utanför en dörr/öppning är minst 1,5x1,5m?    
Dörrar är kontrastmarkerade med minst 0,4NCS-enheter?    
Öppningar är kontrastmarkerade med minst 0,4 NCS-enheter?    
Dörrar med dörrstängare har öppningsautomatik?    
Säkerhetssensor finns till dörr med dörröppningsautomatik?    
Tunga dörrar som bör kompletteras med öppningsautomatik?    
Dörrar med dörröppningsautomatik har markerade svepytor i golv minst 0,4NCS-enheter?    
Roterdörr är kompletterad med tillgänglig och användbar slagdörr? (Se övriga krav)    
Trösklar, där de finns, verkligen behövs?    
Trösklar är avfasade och maximalt 20mm höga?    
Dörrar med glasytor är tydligt markerade för såväl stående som sittande?    

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR – HIN 3 



  

 
 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Trösklar bör i första hand tas bort. I andra hand utjämnas.     
Tunga dörrar ska avhjälpas med dörröppningsautomatik.     
Bristande kontraster åtgärdas genom ändring av utförandet.     
Dörr med automatik ska ha säkerhetssensor eller markerad svepyta i golv.     
Dörr med dörrstängare utan automatik ska avhjälpas genom komplettering av automatik.    
Tunga mattor eller skrapgaller skall tas bort.     
Otydligt markerade glasytor avhjälps med kontrastmarkeringar.     
 

GÅNGYTOR LEDSTRÅK OCH KORRIDOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Ledstråk finns mellan viktiga målpunkter i byggnaden?     
Ledstråken på öppna ytor är sammanhängande?    
Ledstråken är visuellt kontrastmarkerade med minst 0,4NCS-enheter?    
Ledstråken är lämpligt taktilt markerade?     
Den möblerade zonen är avskild från gångytan?    
Gångytor, ledstråk och korridorer är jämna, halkfria och fasta?    
Gångytor och korridorer är minst 1,3m breda?    
Korta passager t.ex. mellan pelare är minst 0,8m breda?    
Utrymmet utanför dörrar är minst 1,5x1,5m?    
Nivåskillnader är utjämnade med trapp/ramp/hiss? (Enligt separat avsnitt)    
Gångytor/ledstråk/korridorrer är väl och jämnt belysta?    
Enstaka trappsteg inte existerar? (Färre än tre)     

GÅNGYTOR, LEDSTRÅK OCH KORRIDOR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Mindre nivåskillnader avhjälps med ramp eller likvärdigt enligt BBR.     
Bristande kontrastmarkering avhjälps genom t.ex. ommålning.     
Utstickande byggnadsdelar <2m över golv ska markeras. Kan också byggas in.     
Fast inredning som inkräktar på gångväg ska flyttas.     



  

 
 

Bländande solljus ska kunna avskärmas med t.ex. gardin/markis.     
Ojämn belysning ska avhjälpas genom att komplettera eller ta bort belysning.     
Om fast belysning bländar ska den avskärmas.     
 

TRAPPOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappan har ledstång på båda sidor?    

Har räcken om det föreligger risk för fall? (Se avsnitt om räcke och ledstång)     
Första och sista trappsteget har kontrastmarkeringar minst 0,4NCS-enheter?    

Trappan är jämt belyst samt att belysningen är bländfri?    

Avvikande trappsteg är tydligt markerade med minst 0,4NCS-enheter?    

Enstaka trappsteg inte finns? (Färre än tre. Går de inte att undvika ska de markeras!)    
Lutningen är samma genom hela trapploppet?    

Trappor bredare än 2,5m är separerad på mitten med ledstång och räcke?    

Ledstång och/eller räcke inte inkräktar mer än 100mm på trapploppets bredd?    

Trappan inte utgör ett hinder och att krockrisk föreligger? (Trapp understiger 2m över golv)     

TRAPPOR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Trappor som inte är kontrastmarkerade kompletteras med kontrastmarkeringar.     
Trapp ska finnas som komplement till ramp. Avhjälps om plats finns.     
Enbart en ledstång kompletteras med en andra ledstång.     
Trappor som understiger 2m över golv i korridor markeras tydligt eller byggs in.     
 

RAMPER - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Rampen är lätt att lägga märke till?     
Rampens maximala lutning är 1:12 (=4,76°, 8,3%)     
Rampens totala maximala höjdskillnad är 1m?    
Rampen har vilplan minst varje halvmeters höjdskillnad?    



  

 
 

Rampens vilplan är 2m långa?    
Rampen är minst 1,3m bred och fri från hinder?    
Rampen har avåkningsskydd som är minst 4cm höga?    
Rampen har räcke? (Se särskilt avsnitt om räckens utformning)    
Rampen har ledstång på båda sidor? (Se separat avsnitt om ledstängers utformning)    
Det finns möjlighet att minsta lutningen till 1:20? (= 2,66°, 5%)    

RAMPER – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Nivåskillnader ska inte finnas. Dessa avhjälps med ramp.     
Alla BBR-krav om ramper anses vara enkelt avhjälpta hinder och ska åtgärdas.     
 

LEDSTÅNG OCH RÄCKE - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappor/ramper som inte avgränsas av väggar har räcken?    
Räckeshöjden är 0,9m?    
Räckeshöjden är 1,1m om våningshöjden överstiger 3m?     
Räckeshöjden är 1,1m om det finns öppningar på sidan som överstiger 0,4m?    
Räcken med glasytor är tydligt markerade för såväl stående som sittande?    
Alla trappor och ramper har ledstång? (För lägre trapp/ramp räcker ena sidan)    
Ledstångshöjden är 0,9m?    
Ledstången är kontinuerlig, även över vilplan?    
Det går att hålla i ledstången även förbi infästningarna?    
Ledstången går förbi trappans/rampens start slut med 0,3m? (Även runt hörn)    
Ledstången kontrasterar mot vägg med minst 0,4NCS-enheter?    

LEDSTÅNG OCH RÄCKE – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Ledstång ska kontrastera mot omgivning. Avhjälps genom ommålning.     
BBR-krav angående ledstänger och räcken är enkelt avhjälpta hinder som ska åtgärdas.     
 

MANÖVERDON OCH HANDTAG - BBR 21 



  

 
 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Manöverdonet är placerat med centrum 0,8m över golv?     
Manöverdonet är placerat minst 0,7m från hörn?    
Manöverdonet är placerat minst 0,7m från dörrbladets framkant eller ogynnsammaste läge?    
Manöverdonet kan hanteras av person med nedsatt grip-/precisionsförmåga?    
Manöverdonet är kontrastmarkerat minst 0,4NCS-enheter mot omgivande ytor?    
Eventuellt ledstråk leder fram till manöverdonen?    
Minst utrymmet 1,5x1,5m finns kring manöverdonet?    

MANÖVERDON OCH HANDTAG – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Olämpligt placerade manöverdon flyttas.     
Icke kontrastmarkerade manöverdon ändras så kontrastmarkeringskraven uppfylls.     
Manöverdon som inte är lättmanövrerade byts ut.     
 

HISS MED HISSKORG - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Hiss finns?     
Hissens dimensiner är av typ 2, minst 1,1x1,4m?     
Hissens dimensioner är av typ 3, minst 1,4x2,1m om den ska transportera sjukbår?    
Hissen har automatiska skjutdörrar?    
Fritt passagemått genom typ 2-dörr är 0,8m? (1,1x1,4m)    
Fritt passagemått genom typ 3-dörr är 0,9m? (1,4x2,1m)     
Hissar med tunga slagdörrar är försedda med dörröppningsautomatik?    
Hissen är fri från hinder?    
Det finns ett fritt plant utrymme om minst 1,5x1,5m utanför hissdörren?    
Hissgolvet har ungefär samma utförande som golvet utanför?    
Hissen är kontrastmarkerad med minst 0,4NCS-enheter?    
Man både får hörbar och synlig respons från manöverpanelen?     
Det med hörsel och syn går att märka när hissen stannar för av- och påstigning?    



  

 
 

Hissens manöverpanel är placerad centrum minst 0,9m över marken och 0,4m från hörn?    
Manöverpanelens knappar har text i upphöjd relief?     
Knapp nummer fem har en kännbar prick?    
Knappen för larm respektive entréplan är tydligt särskilda från övriga knappar?     
Kompletterande blindskrift behövs?    
Knapparna kontrasterar mot omgivningen med minst 0,4NCS-enheter?     
Hissen inte enbart har belysning uppifrån? (T.ex. bara spotlights)    

HISS MED HISSKORG – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Felaktigt placerade manöverdon avhjälps genom att flytta dem till rätt position.     
Felaktigt utformade manöverdon byts ut.     
Tunga dörrar kompletteras med automatisk dörröppnare.     
Bländande belysning avskärmas.     
Bristande kontrastmarkering avhjälps genom t.ex. ommålning.     
Manöverdonsknappar som inte kontrasterar nog byts ut.     
 

SKYLTAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Skylten sitter på en höjd inom intervallet 1,4-1,6m?    

Skylten är placerad där man förväntar sig?    
Textstorleken är anpassad efter läsavståndet? (15-30mm/m)     

Behov av hörbar information föreligger? (Du avgör behovet)     

Skylten alltid har kompletterande bokstäver i upphöjd relief?     
Behov av punktskrift föreligger? (Du avgör behovet)    

Skylten inte ger ifrån sig reflexer?    

Bildsymbolerna som används är välkända? (Du avgör igenkännbarheten)    

Skylten har ljushetskontrast både inom skylten och mot omgivande ytor? (0,4NCS-enheter)    

Skylten är väl belyst med jämn och bländfri belysning?    

SKYLTAR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 



  

 
 

Krav ur BBR ska uppfyllas. Om brist föreligger kan det anses vara enkelt avhjälpt hinder.     
 

RWC - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Det finns minst en RWC per våningsplan?     
Rummets dimensioner är minst 2,2x2,2m?    

Säkerhetslarm finns?     

Dörren till RWC är tydligt kontrastmarkerad med minst 0,4 NCS-enheter?    
Golvbeläggningen inte avger reflexer och att risk för halka föreligger?    

RWCn har en tillgänglig och användbar skylt utanför dörren? (Se separat avsnitt om skyltar)    

RWCn är jämnt och väl belyst samt att belysningen inte bländar?    

RWCn har lämpligt placerad och utformad utrustning. (Du avgör)    

Inredningen kontrasterar mot omgivningen med minst 0,4 NCS-enheter?    
Handfatet är placerat 0,55m från hörn och utskjutet 0,2m från vägg?    

Toaletten är placerad mitt på väggen, alltså centrum 1,1m?     

RWC – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Om kontrastmarkering av viktig målpunkt saknas ska detta åtgärdas.     
Svag kontrastmarkering inredning mot vägg åtgärdas.     
Trösklar ska inte förekomma. Tas bort, ersätts med t.ex. luftfylld gummitröskel eller fasas.     
Olämpligt placerad inredning flyttas.     
Bristfällig larmutrustning kompletteras med sådans om uppfyller kraven.     
Bristande belysning åtgärdas.     
RWC ska ha skylt. Vid avsaknad kompletteras med skylt.     
 

UTRYMNING OCH LARM - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Utrymningsvägar är kontrastmarkerade med minst 0,4 NCS-enheter?    

Dörrar i utrymningsvägar är försedda med dörröppningsautomatik?    



  

 
 

Dörrslagningen är utåtgående till och i utrymningsvägar? (Ej hygienrum)     
Rullstolsburna har säker utrymningsplats att ta sig till om utrymning till det fria ej kan ske?    

Den säkra utrymningsplatsen har dimensionen minst 1,3x0,7m?    

Kommunikationsutrustningen på utrymningsplatsen är placerad centrum 0,8m över golv?    
Utrymningsvägarna är tydligt skyltade? (Se separat avsnitt om skyltar)    

Utrymningsvägarna är fria från hinder?    

Både audiella och synliga larmsignaler råder samtidigt?    

Hygienrum har larmdon som alla kan uppfatta, d.v.s. både audiellt och synligt?    

Varje larmsignal har en skylt enligt gällande regler? (Vit text på röd botten)    

UTRYMNING OCH LARM – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Ej kontrastmarkerade utrymningsvägar åtgärdas.     
Larmsignal som saknar skyt ska kompletteras med tillgänglig skylt.     
Skyltar ska uppfylla alla krav enligt BBR. Vid brist åtgärdas den.     
Bristfällig larmutrustning kompletteras så varningssignalerna når alla.     
Bristande placering av larmdon flyttas till lämplig plats.     
 

SAMLINGSLOKALER, SCENER & PODIER - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Fasta åskådarplatser för rullstolsburna är integrerade med övriga platser?    

Fasta åskådarplatser ger samma möjligheter till att se och höra som vid övriga platser?    

Scen och podium är tillgängligt för alla?     
 



Projekt:  Datum: 

Bilaga 4.2 

ARBETSLOKAL 
Information och förklaringar  
Denna checklista är avsedd att användas vid granskning av publika lokaler. Ti l l  
publik lokal räkans lokaler dit allmänheten har ti l lträde. Trapphus ti l l  
f lerbostadshus kan också räknas som publik lokal.  

Viktiga målpunkter är exempelvis receptionsdiskar, h issar, entrédörrar och 
informerande skyltar.  

Ti l l  öppna ytor räknas exempelvis stationsbyggnader och terminaler.  

Våningshöjden mäts från golv ti l l  tak.  

Ti l l  samlingslokaler hör exempelvis, biografer, teatrar och sporthallar. Dessa 
behöver inte vara full t ti l lgängliga och användbara på alla platser.  

”ER” betyder ej relevant och ”B” betyder att brist finns. Bristerna beskrivs i  
medföljande protokoll.    

 

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Fritt mått dörrar och öppningar >0,8m?     

Vändcirkel 1,5m ryms utanför dörr?    

Vändcirkel 1,5m ryms utanför öppn?    

Viktiga dörrar är kontrastmarkerade?    

Viktiga öppningar är kontrastmarkerade?    

Dörr med dörrstängare har automatik?    

Dörröppningsautomatik har säkerhetssensor?    

Tunga dörrar har öppningsautomatik?    

Dörr med automatik har markerad svepyta?    

Roterdörr är kompletterad med slagdörr?    

Trösklar är avfasade?    

Trösklar är maximalt 20mm höga?    

Kan trösklar tas bort?    

Glasytor är tydligt markerade?    



  

 

 

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR - AFS 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Dörrbredd till enskilda kontor >0,76m?    

Tröskelhöjden max 15mm?    

 

GÅNGYTOR LEDSTRÅK OCH KORRIDOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Ledstråk leder fram till viktiga målpunkter?    

Möblerad zon är avskild från gångytor?    

Underlaget är fast, jämt och halkfritt?    

Gångytan är minst 1,3m bred?    

Vändcirkeln 1,5m ryms utanför dörrar?    

Korta passager är >0,8m breda?    

Nivåskillnader har trapp/ramp/hiss?    

Gångytor är väl och jämnt belysta?    

Enstaka trappsteg inte existerar?    

 

HISS MED HISSKORG - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Hiss finns?     

Hissdimensionen är typ 2, >1,1x1,4m?    

Hissdimensionen är typ 3, >1,4x2,1m?    

Hissen har automatiska skjutdörrar?    

Tunga slagdörrar har automatik?    

Hissen är hinderfri?    

Passagemått dörr >0,8m för typ2-hiss?    

Passagemått dörr >0,9m för typ3-hiss?    

Hissen är kontrastmarkerad?    



  

 

 

Synlig och hörbar respons från knappar?    

Manöverpanelen är placerad centrum 0,9m över golv?    

Manöverpanelen är placerad >0,4m från hörn?    

Synlig och hörbar respons när hiss stannar?    

Vändcirkeln 1,5m ryms utanför hissdörren?    

Ej enbart belysning uppifrån?    

Golvutförande ungefär lika ute och inne?    

Femman har en taktil prick?    

Knapparnas text är i upphöjd relief?    

Entréplanets knapp är annorlunda?    

Larmknappen är annorlunda?    

Blindskrift skulle vara motiverat?    

Knapparna har ljushetskontrast?    

 

MANÖVERDON OCH HANDTAG - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Manöverdonet är placerat med centrum 0,8m över golv?     

Manöverdonet är placerat >0,7m från hörn?    

Placering >0,7m från dörrbladets framkant eller ogynnsammaste läge?    

Manöverdonet är lätthanterligt?    

Manöverdonet är kontrastmarkerat?    

Vändcirkeln 1,5m ryms vid manöverdonet?    

 

LEDSTÅNG OCH RÄCKE - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappor/ramper som inte avgränsas av väggar har räcken?    

Ledstångshöjden är 0,9m?    

Ledstången löper oavbruten, även över vilplan?    



  

 

 

Man kan hålla i ledstången förbi infästningarna?    

Ledstången går förbi start och slut med 30cm?    

Ledstången kontratserar mot bakgrunden?    

LEDSTÅNG/RÄCKE - AFS 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Räcke på 1m höjd om fallhöjd  >0,5m?     

Räcke på 1,1m höjd om fallhöjd >3m?    

Räckeshöjd i trappor >0,9m?    

Räcket har två följare?    

 

RAMPER - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Rampen är lätt att lägga märke till?     

Rampen lutar max 1:12; 8,3%; 4,76°?     

Rampens totala höjdskillnad är 1m?    

Rampen har vilplan varje halvmeters höjdskillnad?    

Vilplanen är minst 2m långa?    

Rampen är >1,3m bred och hinderfri?    

Minst 40mm höga avåkningsskydd finns?    

Har räcke om så behövs?    

Har ledstång på båda sidor?    

Möjlighet till lutning 1:20; 5%; 2,86°?    

 

SKYLTAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Skylten sitter på en höjd inom intervallet 1,4-1,6m?    

Skylthöjden är i intervallet 1,4-1,6m?    

Skylten sitter där man förväntar sig?    



  

 

 

Textstorleken är ca 15-30mm/m läsavstånd?    

Behov av hörbar information finns?    

Skyltens bokstäver är i upphöjd relief?    

Behov av punktskrift finns?    

Skylten inte ger ifrån sig reflexer?    

Bildsymbolerna är välkända?    

Text/symbol kontrasterar inom skylten?    

Skylten kontrasterar mot omgivningen?    

Skylt har jämn och bländfri belysning?    

Elektronisk skylt är lätt att uppfatta?    

 

 

RWC - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Det finns minst en RWC per våningsplan/verksamhet?     

Dimensionerna är minst 2,2x2,2m?    

Säkerhetslarm finns?    

Dörren till RWC är kontrastmarkerad?    

Inredningen kontrasterar mot vägg?    

Golv inte avger reflexer?    

Skylt utanför dörr finns?    

Har jämn och bländfri belysning?    

Har lämplig inredning? (Se Bygg ikapp)    

Handfatet är placerat 0,55m från hörn?    

Handfatet är placerat 0,2m från vägg?    

Toaletten är placerad mitt på väggen?    

RWC - AFS 

Har du kontrollerat att: JA ER B 



  

 

 

Toalett och tvättställ är vägghängda?     

Om duschplats finns, 1,7x1,4m?    

 

TRAPPOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappan har ledstång på båda sidor?    

Trapp har räcken om risk för fall finns?     

Trapp har kontrastmarkering?    

Trapp har jämn och halkfri belysning?    

Avvikande trappsteg är markerade?    

Enstaka trappsteg inte förekommer? < 3?    

Lutningen inte ändras i trapp?    

Trapp bredare än 2,5m är delad i två?    

Något inte inkräktar mer än 10cm på trapp?    

Trapp inte utgör ett hinder? <2m över golv?    

TRAPPOR - AFS 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Trappor har en fri höjd om 2m?     

Trappor med >18steg är delad i två?    

Trappor är minst 0,8m breda?    

 

UTRYMNING OCH LARM - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Utrymningsväg är kontrastmarkerad?    

Dörr i utrymningsväg har dörröppningsautomatik?    

Dörrslagningen är utåtgående?    

Utrymningsplats finns för rullstol?     

Utrymningsplatsen är minst 1,3x07m?    



  

 

 

Kommunikationsutrustningen är placerad 0,8m över golv?    

Utrymningsvägar är tydligt markerade?    

Utrymningsvägarna är fria från hinder?    

Både audiella och optiska larm råder samtidigt?    

RWC har hörbart och synligt larm?    

UTRYMNING - AFS 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Skjut-/roterdörr ej är del av utrymningsväg?    

Självinstruerande utrymningsplan?    

 

SAMLINGSLOKALER, SCENER & PODIER - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Fasta åskådarplatser för rullstolsburna är integrerade med övriga platser?    

Rullstolsplats kan se och höra lika bra?    

Scen/podie är tillgängligt för alla?    

 

 



Projekt:  Datum: 

Bilaga 4.3 

BOSTADSHUS 
Information och förklaringar  
Denna checklista är avsedd att användas vid granskning av bostadshus. 
Trapphus ti l l  f lerbostadshus kan också räknas som publik lokal.  

Ti l l  bostadskomplement räknas avfallsutrymmen, låsbar förvaring, postboxar och 
tvättstugor. Även annat du själv bedömer är ett bostadskomplement omfattas av 
denna checklista.  

Med ett t i l lgängligt och användbart utrymme menas att alla krav såsom t.ex. 
vändmått, trösklar och liknande ska vara uppfyllda.   

Reglerna ur BBR är kompletterade med rekommendationer från SIS SS 91 42 
21:2006 då dessa går hand i hand. Inne i en lägenhet är vändmåttet för 
inomhusrullstol 1,3m i diameter dimensionerande.  

En kort passage är maximalt en meter.  

”ER” betyder ej relevant och ”B” betyder att brist finns. Bristerna beskrivs i  
medföljande protokoll.    

UTANFÖR BOSTADEN OCH BOSTADSKOMPLEMENT 

LÅSBAR FÖRVARING – BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Låsbar förvaring finns inom 25m från tillgänglig huvudentré?     

Utrymmet är tillgängligt och användbart?     

Rymmer utomhusrullstol där den kan laddas?    

 

AVFALLSUTRYMMEN – BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Avfallsutrymme finns inom 50m från bostadsentrén?    

Avfallsutrymmet är tillgängligt?     

 

POSTBOXAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Postboxar finns i direkt anslutning till entrén?    



  

 

 

Postboxarna är placerade så att man kan nå dem? (några ca 0,8m över golv)    

Tillräckligt med manöverutrymme finns kring postboxarna? Vändcirkeln 1,5m.     

 

TVÄTTSTUGOR – BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Tvättstuga finns inom 25m avstånd från tillgänglig entré?      

Tvättstugan är tillgänglig? (Dörrar, manöverutrymme, öppna tvättmaskin etc.?)      

 

TRAPPHUS 

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR – BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Det fria passagemåttet genom alla dörrar är minst 0,8m?    

Det fria passagemåttet genom alla öppningar är minst 0,8m?    

Ytan utanför en dörr/öppning är minst 1,5x1,5m?    

Dörrar är kontrastmarkerade med minst 0,4NCS-enheter?    

Öppningar är kontrastmarkerade med minst 0,4 NCS-enheter?    

Dörrar med dörrstängare har öppningsautomatik?    

Säkerhetssensor finns till dörr med dörröppningsautomatik?    

Tunga dörrar som bör kompletteras med öppningsautomatik?    

Dörrar med dörröppningsautomatik har markerade svepytor i golv minst 0,4NCS-enheter?    

Roterdörr är kompletterad med tillgänglig och användbar slagdörr? (Se övriga krav)    

Trösklar, där de finns, verkligen behövs?    

Trösklar är avfasade och maximalt 20mm höga?    

Dörrar med glasytor är tydligt markerade för såväl stående som sittande?    

DÖRRAR OCH ÖPPNINGAR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Trösklar bör i första hand tas bort. I andra hand utjämnas.     

Tunga dörrar ska avhjälpas med dörröppningsautomatik.     

Bristande kontraster åtgärdas genom ändring av utförandet.     



  

 

 

Dörr med automatik ska ha säkerhetssensor eller markerad svepyta i golv.     

Dörr med dörrstängare utan automatik ska avhjälpas genom komplettering av automatik.    

Tunga mattor eller skrapgaller skall tas bort.     

Otydligt markerade glasytor avhjälps med kontrastmarkeringar.     

 

GÅNGYTOR LEDSTRÅK OCH KORRIDOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att: JA ER B 

Ledstråk finns mellan viktiga målpunkter i byggnaden?     

Ledstråken är visuellt kontrastmarkerade med minst 0,4NCS-enheter?    

Ledstråken är lämpligt taktilt markerade?     

Den möblerade zonen är avskild från gångytan?    

Gångytor, ledstråk och korridorer är jämna, halkfria och fasta?    

Gångytor och korridorer är minst 1,3m breda?    

Korta passager t.ex. mellan pelare är minst 0,8m breda?    

Utrymmet utanför dörrar är minst 1,5x1,5m?    

Nivåskillnader är utjämnade med trapp/ramp/hiss? (Enligt separat avsnitt)    

Gångytor/ledstråk/korridorrer är väl och jämnt belysta?    

Enstaka trappsteg inte existerar? (Färre än tre)     

GÅNGYTOR, LEDSTRÅK OCH KORRIDOR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Mindre nivåskillnader avhjälps med ramp eller likvärdigt enligt BBR.     

Bristande kontrastmarkering avhjälps genom t.ex. ommålning.     

Utstickande byggnadsdelar <2m över golv ska markeras. Kan också byggas in.     

Fast inredning som inkräktar på gångväg ska flyttas.     

Bländande solljus ska kunna avskärmas med t.ex. gardin/markis.     

Ojämn belysning ska avhjälpas genom att komplettera eller ta bort belysning.     

Om fast belysning bländar ska den avskärmas.     

 

 



  

 

 

TRAPPOR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappan har ledstång på båda sidor?    

Har räcken om det föreligger risk för fall? (Se avsnitt om räcke och ledstång)     

Första och sista trappsteget har kontrastmarkeringar minst 0,4NCS-enheter?    

Trappan är jämt belyst samt att belysningen är bländfri?    

Avvikande trappsteg är tydligt markerade med minst 0,4NCS-enheter?    

Enstaka trappsteg inte finns? (Färre än tre. Går de inte att undvika ska de markeras!)    

Lutningen är samma genom hela trapploppet?    

Trappor bredare än 2,5m är separerad på mitten med ledstång och räcke?    

Ledstång och/eller räcke inte inkräktar mer än 100mm på trapploppets bredd?    

Trappan inte utgör ett hinder och att krockrisk föreligger? (Trapp understiger 2m över golv)     

TRAPPOR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Trappor som inte är kontrastmarkerade kompletteras med kontrastmarkeringar.     

Trapp ska finnas som komplement till ramp. Avhjälps om plats finns.     

Enbart en ledstång kompletteras med en andra ledstång.     

Trappor som understiger 2m över golv i korridor markeras tydligt eller byggs in.     

 

RAMPER - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Rampen är lätt att lägga märke till?     

Rampens maximala lutning är 1:12 (=4,76°, 8,3%)     

Rampens totala maximala höjdskillnad är 1m?    

Rampen har vilplan minst varje halvmeters höjdskillnad?    

Rampens vilplan är 2m långa?    

Rampen är minst 1,3m bred och fri från hinder?    

Rampen har avåkningsskydd som är minst 4cm höga?    

Rampen har räcke? (Se särskilt avsnitt om räckens utformning)    



  

 

 

Rampen har ledstång på båda sidor? (Se separat avsnitt om ledstängers utformning)    

Det finns möjlighet att minsta lutningen till 1:20? (= 2,66°, 5%)    

RAMPER – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Nivåskillnader ska inte finnas. Dessa avhjälps med ramp.     

Alla BBR-krav om ramper anses vara enkelt avhjälpta hinder och ska åtgärdas.     

 

LEDSTÅNG OCH RÄCKE - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Trappor/ramper som inte avgränsas av väggar har räcken?    

Räckeshöjden är 0,9m?    

Räckeshöjden är 1,1m om våningshöjden överstiger 3m?     

Räckeshöjden är 1,1m om det finns öppningar på sidan som överstiger 0,4m?    

Räcken med glasytor är tydligt markerade för såväl stående som sittande?    

Alla trappor och ramper har ledstång? (För lägre trapp/ramp räcker ena sidan)    

Ledstångshöjden är 0,9m?    

Ledstången är kontinuerlig, även över vilplan?    

Det går att hålla i ledstången även förbi infästningarna?    

Ledstången går förbi trappans/rampens start slut med 0,3m? (Även runt hörn)    

Ledstången kontrasterar mot vägg med minst 0,4NCS-enheter?    

LEDSTÅNG OCH RÄCKE – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Ledstång ska kontrastera mot omgivning. Avhjälps genom ommålning.     

BBR-krav angående ledstänger och räcken är enkelt avhjälpta hinder som ska åtgärdas.     

 

MANÖVERDON OCH HANDTAG - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Manöverdonet är placerat med centrum 0,8m över golv?     

Manöverdonet är placerat minst 0,7m från hörn?    

Manöverdonet är placerat minst 0,7m från dörrbladets framkant eller ogynnsammaste läge?    



  

 

 

Manöverdonet kan hanteras av person med nedsatt grip-/precisionsförmåga?    

Manöverdonet är kontrastmarkerat minst 0,4NCS-enheter mot omgivande ytor?    

Eventuellt ledstråk leder fram till manöverdonen?    

Minst utrymmet 1,5x1,5m finns kring manöverdonet?    

MANÖVERDON OCH HANDTAG – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Olämpligt placerade manöverdon flyttas.     

Icke kontrastmarkerade manöverdon ändras så kontrastmarkeringskraven uppfylls.     

Manöverdon som inte är lättmanövrerade byts ut.     

 

HISS MED HISSKORG - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Hiss finns?     

Hissens dimensiner är av typ 2, minst 1,1x1,4m?     

Hissens dimensioner är av typ 3, minst 1,4x2,1m om den ska transportera sjukbår?    

Ytterligare en typ2-hiss finns om byggnaden har fler än 10 våningar?    

Hissen har automatiska skjutdörrar?    

Fritt passagemått genom typ 2-dörr är 0,8m? (1,1x1,4m)    

Fritt passagemått genom typ 3-dörr är 0,9m? (1,4x2,1m)     

Hissar med tunga slagdörrar är försedda med dörröppningsautomatik?    

Hissen är fri från hinder?    

Det finns ett fritt plant utrymme om minst 1,5x1,5m utanför hissdörren?    

Hissgolvet har ungefär samma utförande som golvet utanför?    

Hissen är kontrastmarkerad med minst 0,4NCS-enheter?    

Man både får hörbar och synlig respons från manöverpanelen?     

Det med hörsel och syn går att märka när hissen stannar för av- och påstigning?    

Hissens manöverpanel är placerad centrum minst 0,9m över marken och 0,4m från hörn?    

Manöverpanelens knappar har text i upphöjd relief?     

Knapp nummer fem har en kännbar prick?    



  

 

 

Knappen för larm respektive entréplan är tydligt särskilda från övriga knappar? (Du avgör)    

Kompletterande blindskrift behövs? (Du avgör)     

Knapparna kontrasterar mot omgivningen med minst 0,4NCS-enheter?     

Hissen inte enbart har belysning uppifrån? (T.ex. bara spotlights)    

HISS MED HISSKORG – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder: JA ER B 

Felaktigt placerade manöverdon avhjälps genom att flytta dem till rätt position.     

Felaktigt utformade manöverdon byts ut.     

Tunga dörrar kompletteras med automatisk dörröppnare.     

Bländande belysning avskärmas.     

Bristande kontrastmarkering avhjälps genom t.ex. ommålning.     

Manöverdonsknappar som inte kontrasterar nog byts ut.     

 

SKYLTAR - BBR 21 

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Skylten sitter på en höjd inom intervallet 1,4-1,6m?    

Skylten är placerad där man förväntar sig?    

Textstorleken är anpassad efter läsavståndet? (15-30mm/m)     

Behov av hörbar information föreligger? (Du avgör behovet)     

Skylten alltid har kompletterande bokstäver i upphöjd relief?     

Behov av punktskrift föreligger? (Du avgör behovet)    

Skylten inte ger ifrån sig reflexer?    

Bildsymbolerna som används är välkända? (Du avgör igenkännbarheten)    

Skylten har ljushetskontrast både inom skylten och mot omgivande ytor? (0,4NCS-enheter)    

Skylten är väl belyst med jämn och bländfri belysning?    

SKYLTAR – HIN 3 

Enkelt avhjälpta hinder:  JA ER B 

Krav ur BBR ska uppfyllas. Om brist föreligger kan det anses vara enkelt avhjälpt hinder.     

 



  

 

 

LÄGENHETEN BBR 21 OCH SS 914221:2006 

INNE I LÄGENHETEN INKL. ENTREDÖRR.  

Har du kontrollerat att/om: JA ER B 

Entrédörrens fria passagemått är >0,8m?    

Balkong-/terrass-/altandörrars passagemått är >0,8m?    

Innerdörrarnas passagemått minst är 0,76m?    

Det mellan handtag och hörn är minst 0,3m?    

Vändcirkeln 1,3m får plats i alla utrymmen?    

Nåbarhet till balkong/terrass/altan finns eller går att göra i efterhand?    

Trösklar är maximalt 20mm?    

Vändcirkeln 1,3m ryms i minst ett hygienrum?    

Korridorer är minst 1,2m breda?    

Korta passager mellan vägg-möbel är minst 0,9m?    

Korta passager mellan vägg-vägg är minst 1,1m?    

Utrymmet vid ena sidan av säng i rum för parsäng är minst 1,2m?     

Utrymmet vid foten av säng i rum för parsäng är minst 0,9?     

Avståndet mellan matbord och arbetsbänk är minst 1,2m?    

Vändcirkel 1,3m ryms i förråd och klädkammare?    

Går att anordna dusch om det saknas från början t.ex. genom att ta bort ett badkar?    

Lysknappar och andra reglage är placerade på en höjd om 0,8-0,9m över golv?     

 

 



PROJEKT:     
 

 

Bilaga 5 - Protokoll 
Bilaga 5.1 – Protokoll vid ritningsgranskning 

BRIST RUM RITNING LITTERA KOMMENTAR 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



PROJEKT:     
 

 

Bilaga 5.2 – Protokoll vid platsgranksning 

BRIST VÅN. RUM TYP KOMMENTAR KORR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


