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Sammanfattning 
Syftet med rapporten var att ur ett vetenskapligt perspektiv belysa och utvärdera 
riskbilden för personer med en hörsel- eller synskada i publika lokaler. Drygt en 
femtedel av den svenska befolkningen innehar en hörsel- eller synskada. Deras 
funktionhinder komplicerar vardagen och det sociala livet. Offentliga platser och 
publika lokaler skapar hinder och i vissa fall faror. Sverige klassas idag som ett av 
världens mest jämställda land där funktionshinder, kön, ursprung och religion inte 
ska ha någon betydelse, alla har samma rättigheter. Detta grundas bland annat på 
regeringsformen som är en av fyra grundlagar i svensk lagstiftning. Ett annat 
verktyg inom handikappolitiken är FN:s standardregler samt konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Annan lagstiftning som berör 
ämnet är plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. 
 
Brandskydd består av två typer av barriärer, mjuka och hårda. De mjuka står för 
det organisatoriska brandskyddet i form av systematiskt brandskyddarbete, 
utbildning av personal, rutiner vid brand, med mera. Medan de hårda barriärerna 
står för det byggnadstekniska såsom sprinkler, utrymningsplatser, 
brandcellsindelning, med mera. Båda typer av barriärer kräver kontinuerligt 
underhåll och uppdatering. Allt detta görs utav människan som i sin natur begår 
misstag och fel. Detta kan leda till latenta förhållanden och aktiva brister. 
 
Vid en utrymning går det att identifiera ett mönster i det mänskliga beteendet. 
Denna information kan ge insikt huruvida brandskyddet bör vara uppbyggt för att 
utrymningstiden ska bli så kort som möjligt. Utrymningstiden består av tre faser: 
Varseblivningstid, besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid.  
 
Arbetet har utgått från en omfattande litteraturstudie som delats in i två 
fokusområden tillsammans med objektstudier i form av platsbesök på tre 
bibliotek. Utifrån de objektstudier som gjordes kunde slutsatsen dras att risknivån 
för en hörsel- eller synskadad person inte är acceptabel. I vissa fall var 
brandskyddet bristande även för en person utan funktionshinder. Utifrån den teori 
som studerats samt de platsbesök som gjorts så identifierades brister och viktiga 
förebyggande åtgärder i brandskyddet som bör belysas och ses över ur en 
funktionshindrad persons synvinkel. Det organistoriska brandskyddet måste bestå 
av kontinuerlig utbildning och övning för att rutiner inte ska glömmas bort. Det 
bör finnas larmdon så att folk med funktionshinder också kan bli varse, som till 
exempel optiska larm eller vibrationslarm. Vid en utrymning bör det vara lätt att 
orientera sig med hjälp av ledstänger, kontrastmarkeringar och taktila hjälpmedel. 
Även hur byggnaden är uppbyggd spelar roll. En logisk lokal är lättare att förstå 
och därför kan en inre mental kartbild bildas. 
 
Planering och byggande av publika lokaler bör alltid utgå från att alla människor är 
annorlunda har olika förutsättningar. Även befintliga lokaler behöver kontinuerligt 
förbättras. Individen måste vara i fokus och för att uppnå full delaktighet skall hela 
lokalen beaktas, inte bara en del. Premisser som inte är likvärdiga kan påverka en 
människas sociala liv samt hur de uppfattar sig själva. Det kan leda till utanförskap 
och andra sociala problem. Genom att ta hänsyn till detta kan Sverige bli det land 
som landets lagar föreskriver och ses som föredömlig i det avseendet. 
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Abstract 
The purpose of the report was to from a scientific perspective develop and 
evaluate the risks for people with disabilities, primarily hearing and visually 
impaired, in public premises. More than one fifth of the Swedish population suffers 
from a hearing or visual impairment. Their disability complicates their everyday 
and social life. Public places and buildings create barriers and in some cases 
hazards to them. Today Sweden is classified as one of the world’s most equal 
countries where disability, gender, race or religion doesn’t matter because you 
should still have the same privileges. This is based among other things on the 
Instrument of Government which is one of four fundamental laws in Sweden.  
Another tool in the politic of disability is the UN Standard Rules and the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Other legislation concerning 
the subject is the Planning and Building Act and Building Regulations. 
 
Fire protection consists of two types of barriers, soft and hard. The soft represents 
the organizational fire protection in the form of systematic fire prevention, 
training of staff, procedures in case of fire, and more. While the hard barriers 
account for the structural and technical fire protection such as sprinklers, 
evacuation points, fire compartmentation, and more. Both types require 
continuous maintenance and updating. All this is done by the human people who in 
its nature often make errors. This may lead to latent conditions and active failures. 
In an emergency you see a pattern of human behavior. This information can 
provide insight into how the fire protection should be constructed to make the 
evacuation time as short as possible. The evacuation time comprises three phases; 
perception time, decision and reaction time and transfer time. 
 
The work is based on an extensive literature study divided in two areas of focus 
together with object studies. Based on the object studies conclusions could be 
made that the level of risk for a hearing or visually impaired person is not 
acceptable. In some cases, the fire protection is inadequate even for a person 
without a disability. Based on the theory that has been studied and the site visits 
made, there are important steps in the fire protection that should be highlighted 
and reviewed from a disabled person's point of view. The organizational fire 
protection framework must ensure continuous training and exercise so that 
procedures should not be forgotten. There should be alarms so that people with 
disabilities also may be aware of a fire, such as an optical alarm or a vibration 
alarm. In an emergency, it should be easy to orientate with the the help of 
handrails, contrast markings and tactile aids. Even the way the building is 
constructed matter. A logical building is easier to understand and therefore an 
internal mental map is more easily formed. 
 
The planning and construction of public buildings should always take into account 
that people differ in terms of abilitity. Also existing facilities need continuous 
improvements. The individual must be in focus and to achieve full participation the 
entire premises should be considered, not only partly. Terms which are not 
equivalent can affect a person's social life and how they think of themselves. It can 
lead to alienation and other social problems. By taking this into consideration, 
Sweden can become the country which the country's laws prescribe and that other 
nations look up to. 
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1 Inledning 

Sverige anses som ett av de mest jämlika länderna i världen. Landets grundlagar 
lyfter fram människors lika värde och rätten till jämlikhet. Oavsett kön, religion, 
och hudfärg ska alla ha samma rättigheter. Detta gäller även personer med 
funktionshinder. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt som möjligt kan 
delta i samhällslivet. Detta förutsätter att den byggda miljön är utformad så att så 
många som möjligt kan använda den (Svensson, 2008). Alla är olika och har olika 
funktionsförmågor som kräver olika hjälpmedel och förbättringar i den byggda 
miljön. Med denna rapport vill tillgängligheten och främst fråntillgängligheten 
belysas ur en funktionshindrads perspektiv. 
 

1.1 Bakgrund 
Varje dag utsätter sig en människa för risker. Det kan handla om att gå över en 
gata, hantera en kniv vid matlagning eller att gå upp för en trappa som utsatts för 
ett väderklimat som gjort den hal. För en person utan funktionshinder är det inga 
aktiviteter som reflekteras över. Men för en person med funktionshinder kan det 
vara en utmaning att gå över en gata. Omkring 120 000 människor beräknas vara 
synskadade idag (SRF, 2013). Enligt statistik från 2009 är det totala antalet 
hörselskadade mellan 0-110 år över 1,3 miljoner människor. Men det anses inte 
som den verkliga summan utan en mer riktig siffra är cirka 2 miljoner (HRF, 2009). 
Sveriges befolkning består utav 9 588 569 miljoner människor (SCB, 2013). 
Hörsel- och synskadade utgör alltså cirka 22 procent av Sveriges befolkning, det 
vill säga mer än en femtedel. 
 
Sverige klassas som ett av världens mest jämställda länder (Hausmann, Tyson, & 
Zahidi, 2012). Grunden till det uttrycks i landets grundlagar som förutsätter 
människors lika värde. Idag är det populärt att bygga tillgängligt men en lika stor, 
om inte större, fråga är fråntillgängligheten. Om en byggnad är tillgänglig, betyder 
det att den även är fråntillgänglig? För att åstadkomma en 
tillgänglig/fråntillgänglig och användbar miljö behövs kunskap och förståelse för 
alla människors olikheter samt insikt om vad funktionsnedsättning innebär och 
hur miljön kan formges för att inte innebära ett hinder. 
 

1.2 Problemställning 

Utrymning/fråntillgänglighet är ett komplext begrepp som innefattar många 
faktorer. För en del är utrymning på egen hand problematiskt. För en person med 
en grav synskada kan förvirring uppstå när denne befinner sig i en okänd miljö och 
utrymningslarmet ljuder. Hur kan utrymning för en funktionshindrad person 
förenklas och förbättras? Att förbättra fråntillgängligheten för en funktionshindrad 
borde vara lika med att förbättra fråntillgängligheten för alla. Det handlar om att 
de funktionshindrade har rätt att komma upp till samma säkerhetsnivå som en 
person utan funktionshinder 
 
1.2.1 Frågeställningar 

För att belysa hörsel- och synskadades riskbild har arbetet utgått från ett antal 
frågeställningar. Följande frågor avser rapporten besvara: 

 Hur ser hörsel- och synskadades riskbild ut idag gällande 
utrymning/fråntillgänglighet ur publika lokaler? Är den högre än för en 
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person utan funktionshinder? Är risken acceptabel eller inte? 
 Hur ser det byggnadstekniska skyddet ut? Vilka typer av barriärer finns? 
 Har det mänskliga beteendet vid utrymning betydelse och hur kan det 

utnyttjas vid utveckling av brandskyddet? 
 Uppfyller publika lokaler kraven med avseende på utrymning? 
 Vilken typ av lösningar och åtgärder är relevanta för denna typ av 

funktionshinder? 
 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ur ett vetenskapligt perspektiv ta fram och utvärdera 
riskbilden för personer med en hörsel- eller synskada. Detta görs genom att belysa 
det mänskliga beteendet vid utrymning samt det byggnadstekniska skyddet som 
finns idag. Syftet är även att belysa och framhäva funktionshindrades riskbild vid 
fråntillgänglighet. 
 
Målet med rapporten är att utvärdera och förbättra utrymningsmöjligheterna för 
funktionshindrade vilket leder till bättre fråntillgänglighet för alla.  
 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att optimera rapporten samt för att motsvara antalet 
högskolepoäng den omfattar. Följande avgränsningar har tagits: 

 Rapporten begränsas till Sverige och svenska regler. 
 Endast hörsel- och synskadade beaktas. Inga andra funktionshinder. 
 Endast en typ av funktionshinder åt gången har studerats, inte en 

kombination. 
 Endast publika lokaler i form av bibliotek har besökts. 
 Inga jämförelser har gjorts med tidigare lagar och regler. Hänsyn har endast 

tagits till hur det ser ut idag. 
 Hänsyn har endast tagits till utrymning till följd av brandlarm.  
 Den studerande gruppen förväntas ta sig till de publika lokalerna på egen 

hand. 
 Hänsyn har endast tagits till publika lokaler. Inte till allmänna områden 

utomhus eller hotellverksamheter. 
 

1.5 Metod 

För att besvara de frågeställningar som tagits samt uppfylla syftet har arbetet 
utgått från en omfattande litteraturstudie som delats upp i två fokusområden. För 
att skapa sig en uppfattning och grund studerades lagtexter och förordningar. Efter 
att ha erhållit en bas för vad som krävs vid ett byggande studerades människor 
beteende vid utrymning. Genom att sedan kombinera dessa två fokusområden 
gjordes en analys för att kunna avgöra om risken som en funktionshindrad person 
utsätter sig för vid utrymning är acceptabel eller inte. Ytterligare kunskap 
hämtades rörande innebörden av funktionshinder. 
 
Platsbesök gjordes för att skapa en uppfattning hur verkligheten ser ut. Totalt 
gjordes tre besök på olika bibliotek runt om i Sverige. De valdes slumpmässigt och 
inte beroende på byggnadsår eller andra omständigheter. Besöken gjordes 
slumpmässigt och kontakt togs med receptionen där frågor ställdes angående 
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byggnadens brandskydd samt personalens brandskyddskunskaper. En checklista 
användes som stöd vid rundvandringarna. Checklistan har tagits fram med hjälp av 
tidigare kunskap och brandskyddshandboken se bilaga 8.2.1. All information har 
erhållits genom visuella promenader genom biblioteket samt de intervjuer som 
gjorts. Inga ritningar förutom utrymningsplaner har tagits del av. 
 
De två fokusområden som studerats samt platsbesöken stod sedan som grund för 
analysen och slutsatserna. 
 
1.5.1 Litteratursökning 

För att skapa en uppfattning om det mänskliga beteendet vid utrymning 
genomfördes litteratursökningar på internet. Sökdatabaser genom Luleå Tekniska 
Universitet användes såsom PRIMO och ProQuest där sökorden var brand, 
mänskligt beteende, utrymning samt dess motsvarighet på engelska. Sökningar 
gjordes även på olika bibliotek där utbudet var så gott som obefintligt. Det material 
som valts att användas inom detta fokusområde är hämtade från källor som 
publiceras av Luleå Tekniska Universitet samt myndigheter och anses därför vara 
pålitliga. 
 
För att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet i publika lokaler 
studerades lagboken, övriga regelverk och handböcker. Detta material står som 
grund i Sveriges samhälle och dess byggande och anses därför vara ett bra och 
trovärdigt material. 
 
Övrig litteratur som studerats har använts tidigare inom 
brandingenjörsprogrammet i Luleå och kan därför anses vara relevant och 
trovärdig. Information som hämtats från internet har tagits från hörsel- och 
synskadades riksförbund samt andra källor som baseras på kunskap från personer 
som har erfarenhet inom ämnet. 
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2 Teori 

2.1 Samhällets förändring 

Sverige är idag ett modernt samhälle som andra nationer ser som en förebild, då 
främst för landets åsikter om jämställdhet. Men även Sverige är under utveckling 
och förändring. För trots att Sverige är bland de mest jämställda länderna i världen 
finns fortfarande klyftor mellan vissa folkgrupper (Hausmann, Tyson, & Zahidi, 
2012). 
 
De senaste decennierna har det svenska samhället förändrats rejält. Idag arbetar 
både kvinnor och män och det ska inte spela någon roll vilket ursprung personer 
har, alla ska vara lika mycket värda. I alla år har funktionshinder funnits men setts 
mer som en belastning än en tillgång. Idag är det annorlunda. I och med FN:s 
utgivande av de mänskliga rättigheterna förändrades samhället och synen på våra 
medmänniskor.  
 
Publika lokaler ska alla ha tillgång till oberoende av ålder, kön, funktionshinder 
och nationalitet. Detta faktum innebar stora förändringar i planering och 
färdigställande av en byggnad. Den svenska riksdagen satte i en handlingsplan år 
2000 upp ett mål om att Sverige skall vara tillgängligt för alla medborgare senast 
2010. Syftet med detta mål var att offentliga platser i landets kommuner skulle få 
en bättre handikappsanpassning (Andersson, 2011). 
 

2.1.1 Publika lokaler 

Denna definition av publika lokaler är den som kommer användas fortsättningsvis. 
I den här studien har bibliotek valts att undersökas men generella paralleller till 
andra publika lokaler kan dras. 
 
Den sammanfattande definitionen av publika lokaler är lokaler som riktar sig till 
och används av allmänheten. Det kan vara receptioner och andra lokaler hos statlig 
eller kommunal myndighet, sjukhus, skolor, idrottsanläggningar, biografer, apotek 
och olika typer av stationer. Bostäder eller renodlade arbetsplatser räknas inte 
som publika lokaler (Jensen-Carlén, 2011).  

 
2.2 Vad är ett funktionshinder? 
För att åstadkomma en tillgänglig/fråntillgänglig och användbar miljö behövs 
insikt om vad funktionsnedsättning innebär samt hur miljön kan utformas för att 
inte innebära hinder. Nedan beskrivs de funktionshinder som är utvalda. 
 
2.2.1 Hörselskadade 

Att ha en hörselskada är ett stort begrepp som omfattar alla med olika grad av 
hörselnedsättning, tinnitus, Meniéres sjukdom samt ljudöverkänslighet. Dessa 
typer kan även förekomma tillsammans (HRF, 2009).  Totalt har cirka 1,3 miljoner 
människor någon typ eller en blandning av hörselskada. Av dem är 15 000 döva 
(Tengstrand & Pelc, 2013). Antingen kan en hörselskada vara medfödd eller så 
beror det exempelvis på långvarig bullrig miljö eller ålderdom. Men även 
inflammationer och skador kan leda till permanent hörselskada (HRF, 2009). 
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Vanligtvis används hörapparat eller hörimplantat av en hörselskadad person. Det 
betyder att en hörselskada inte är ett synligt funktionshinder. Det kan därför vara 
lätt att förbise. Vid användning av hörapparat blir personen känslig för 
bakgrundsljud som exempelvis musik som spelas inne på matvarubutiken och 
kassaapparaterna. Därför är det viktigt att ha en god ljudmiljö. 
 
Vid ett brandlarm kan en hörselskadad person få svårt att höra det gälla, ringande 
ljudet då de har lättare att uppfatta låga frekvenser. Vid förlust av ett sinne, såsom 
hörseln, används övriga sinnen i högre grad. Dessa utnyttjas mer än hos en person 
som inte är hörselskadad. Till exempel är att läsa folks läpprörelse ett hjälpmedel 
många hörselskadade tar till för att kunna uppfatta vad som sägs i en konversation 
(Svensson, 2008). 
 
2.2.2 Synskadade 

Idag finns det cirka 120 000 människor som har någon typ av synskada. Av dessa 
är 10 000 gravt synskadade eller blinda (Tengstrand & Pelc, 2013). Med 
synnedsättning menas att svårigheter finns att läsa eller orientera sig med hjälp av 
synen. Det kan även betyda att det är problematiskt att se när det är mörkt eller 
skarpt solsken. Däremot kan stora föremål samt starka färger svagt urskiljas. (SRF, 
2013) Detta hjälper till vid orienteringen om funktionsdetaljer står i tydlig 
kontrast mot varandra, alltså om en mörk färg kombineras med en ljus. 
 
Anledningarna till att människor blir synskadade varierar. De flesta som är 
synskadade har blivit det i vuxen ålder men om fostret skadas före eller under 
födseln kan synskador uppstå redan då. Det finns dem som blivit synskadade på 
grund av olyckor men även åldersförändringar i ögat, grå- eller grönstarr och 
pigmentbortfall i näthinnan kan vara orsaker. Diabetes kan också vara en 
anledning som i värsta fall kan leda till blindhet (SRF, 2012).  
 
De hjälpmedel som finns till förfogande för synskadade är en ledhund eller den 
“vita käppen”. Ledhunden är specialtränad och en stor tillgång för den synskadade. 
Dock kan problem uppstå vid kontakt med allergiker. Därför kan en hund 
vanligtvis endast tas med utomhus eller till privata bostäder. Ledhundar är 
dessutom inte så vanliga i Sverige (Svensson, 2008). Detta lämnar orienteringen 
till käppen. Det som är viktigt för en person som använder käpp är tillräckligt 
kännbara nivåskillnader och ytkontraster.  Om behov finns för att använda den 
“vita käppen” eller ledhund blir det ett synligt funktionshinder, vilket kan vara 
lättare att relatera till vid byggandet av publika lokaler. Vid förlust av synen 
tillämpas övriga sinnen mer. Med hjälp av känsel, hörsel, och lukt i kombination 
med logiskt tänkande genomförs orienteringen. En enkel och logisk planlösning är 
av vikt för uppbyggnad av en inre mental karta hos individen (Svensson, 2008). 
 

2.2.3 Ålderdom 

Hur en person åldras beror på gener, miljö och livsstil. Men risken för sjukdomar 
som ger funktionsnedsättningar ökar med åldern. Då linsen i ögat grumlas 
försämras synen men även gråstarr kan bli ett problem vid högre ålder. En äldre 
person behöver dessutom betydligt mycket mer ljus än en yngre för att kunna se 
bra. Hörseln försämras även den och det blir svårare att uppfatta höga toner samt 
att urskilja tal i bullriga miljöer (Kristiansson, 2012).  
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Det finns nästan 1,7 miljoner ålderpensionärer i Sverige över 65 år (PRO, 2012). 
De utgör nästan 18 procent av Sveriges totala befolkning. Om man jämför antalet 
ålderspensionärer med antal hörsel- och synkskadade som utgörs av 22 procent av 
den svenska befolkningen kan slutsatsen dras att många med hörsel- och 
synskador är äldre. Förutom problem med syn och hörsel kan balans, skelett, 
muskler och leder även påverkas. Det kan finnas problem att röra och orientera sig 
rent fysiskt (Kristiansson, 2012). Det gör den gruppen av funktionshindrade till 
extra sårbara. 
 

2.3 Lagar, förordningar och allmänna råd 
Sedan flera år tillbaka ställer svensk bygglagstiftning krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i publika 
lokaler. Nedan beskrivs regelverket som berör hörsel- och synskadade och är 
aktuella att tillämpa i rapporten. 
 

2.3.1 Förenta Nationerna 

I FN:s generalförsamling 1993 antogs 22 standardregler. De behandlar delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i hela samhället. De 22 
standardreglerna är inte juridiskt bindande men innebär moraliskt och politiskt 
åtagande av de anslutna staterna (Svensson, 2008). Tillsammans med FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s 
barnkonvention utgör de grunden för de rättigheter som barn och vuxna med 
funktionshinder har. Sveriges funktionshinderpolitik skall utgå från dessa och de 
ska styra verkställandet av densamma. Regel 1 beskriver att “Staterna bör aktivt 
öka medvetenheten i samhället om människor med funktions-nedsättning, om deras 
rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med”. Detta betyder att 
samhället förändras och att nya hinder dyker upp. Ett kontinuerligt arbete skall 
bedrivas för att skapa en enklare vardag för personer med funktionshinder. Det 
betyder även att en person trots sitt funktionshinder kan utföra andra 
arbetssysslor och att deras kunskaper kan tas tillvara på. 
 
Standardregel 5 behandlar tillgänglighet och säger att “staterna bör inse 
tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full delaktighet. 
Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten 
a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem och 
b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.” 
Regeln beskriver hur alla, hur stora funktionshinder de än kan tänkas ha, har rätt 
till en tillgänglig offentlig miljö för att vara delaktiga i samhället. Därtill framhålls 
vikten av att ha tillgång till information och kommunikation. Det kan vara en 
orienteringsskylt med relief eller ett talande utrymningsmeddelande. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnings syfte är 
att personer med funktionsnedsättning ska få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan hinder. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och 
visar på nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska 
kunna ta del av sina medborgerliga rättigheter. Konventionen trädde i kraft i 
januari 2009 och är till skillnad från standardreglerna juridiskt bindande 
(Leimanis Johansson, 2012).  
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2.3.2 Grundlagar 

Sverige politiska system baseras på fyra grundlagar.  Dessa lagar är svårare att 
ändra än andra lagar. Inga andra lagar får heller strida mot dessa fyra grundlagar. 
Ur rapportens perspektiv är regeringsformen (SFS 1974:152) kapitel 1 § 2 särskilt 
viktig. Den grundades dock långt innan FN:s standardregler kom ut och säger att 
”den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans frihet och värdighet.” Den säger även att ” det allmänna ska 

verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och 

för att barns rätt tas till vara”. Vidare skall diskriminering av bland annat 
funktionshinder motverkas.  
 

2.3.3 Plan- och bygglagen 

Den svenska handikappolitiken och lagstiftningen bygger på “FN:s standardregler 
om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning”. Men även 
“FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” står som 
grund (Svensson, 2008). Standardreglerna kom 1993 och det betyder att svensk 
lagstiftning ställer krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionshinder sedan flera år tillbaka. I PBL (2010:900) står i kapitel 8 § 1 att “en 
byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga”. På allmänna platser gäller att “personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den 
utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag”. 
 

Kapitel 8 § 4 i PBL säger att “Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga”.  Vidare beskriver lag (2011:335) att hinder mot 
tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser ska avhjälpas om hindret sett 
till kostnad är enkelt att avhjälpas. 
  
2.3.4 Boverkets byggregler 

Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ger ut de byggregler som 
ska följas vid nybyggnation samt renovering. De viktigaste utgåvorna ur 
rapportens perspektiv är deras författningssamling samt byggreglerna, BBR, 
kapitel fem som behandlar brandskydd. I kapitel fem (5:831) i byggreglerna anges 
att “byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredställande utrymning 
vid brand. (BFS 2011:26)”. 
 
I kapitel 5 i byggreglerna beskrivs även hur olika byggnader delas in i olika 
verksamhetsklasser utifrån verksamhet, alltså vem som ska utnyttja lokalerna och 
på vilket sätt. Hänsyn tas till om personer förväntas utrymma på egen hand till 
största del. Publika lokaler/samlingslokaler tillhör verksamhetsklass två då 
personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom, förväntas vara vakna samt 
kunna sätta sig själva i säkerhet. Utifrån skyddsbehovet delas byggander även in i 
byggnadsklasser. Sett till verksamhetsklass och antalet våningar tillhör publika 
lokaler BR 0 eller BR 1(Bengtson, Frantzich, Jönsson, & Marberg, 2012). Sett till 
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verksamhetsklass och byggnadsklass ger den specifika byggnaden vissa kriterier 
den ska uppfylla i form av vilka material och ytskikt som minst skall användas. 
 
Andra viktiga utdrag ur BBR:en är (5:336) som säger att “publika lokaler som ska 
vara tillgängliga och användbara enligt avsnitt 3:1 för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga ska förses med minst två oberoende utrymningsplatser. 
Om lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsplats på varje 
plan”.  
 
När det kommer till utrymningslarm gäller enligt (5:2512) att “utrymmen i publika 
lokaler där personer med hörselnedsättnings kan vistas utan direktkontakt med 
andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade 
och döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara”. 
Kompletterande larmdon kan vara ett optiskt utrymningslarm. 
 
Byggreglerna säger även att “dörrar i eller till utrymningsväg ska kunna öppnas 
genom att trycka på dörren eller kunna öppnas med ett lättmanövrerat trycke. (BFS 
2011:26)” enligt (5:352). Hänsyn ska tas till styrkan som krävs att öppna den samt 
vilken riktning dörren öppnas. 
 
Enligt (5:341) gäller att “samlingslokaler ska vara försedda med vägledande 
markering för utrymning”. Utrymningsskyltar ska vara lätta att uppmärksamma 
samt vara placerade så att en person endast behöver förflytta sig en mindre 
sträcka för att se den. Till denna kategori hör även kontrastmarkeringar som 
markerar nivåskillnader, dörrar och ledstråk. Andra byggdetaljer som 
kontrastmarkeringar kan vara bra på är golv- och dörrlister, ledstänger och 
handtag. 
 
När det kommer till antalet utrymningsvägar skall det finnas minst två av varandra 
oberoende utrymningsvägar enligt (5:831). 
 
I Boverkets författningssamling är “Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser” (BFS 2011:13 HIN 2) tillämpbar. Föreskrifterna 
berör tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och de omfattar lokaler dit allmänheten har tillträde. 
Föreskriften behandlar publika lokaler enligt § 6-9 och säger att: 
“6 § Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt 
placerade eller felaktigt utformade manöverdon ska avhjälpas.” 
“7 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering 
ska avhjälpas.” 
“8 § Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön ska avhjälpas.” 
“9 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas.” 
 

2.4 Barriärer 

Barriärer kan kategoriseras både sett till funktion och hur dessa funktioner 
uppnås. De är till för att minska eller eliminera de skador som kan uppstå vid 
exempelvis en brand. Barriärer kan i huvudsak delas in i två grupper; mjuka och 
hårda barriärer (Reason, 1997). Där mjuka barriärer står för det organisatoriska 



9 
 

brandskyddet såsom systematisk brandskyddarbete, regler och procedurer samt 
övning och utbildning. De hårda barriärerna står för det byggnadstekniska i form 
av brandväggar, brandlarm, sprinkler, med mera. Det totala brandskyddet består 
utav en blandning av mjuka och hårda barriärer. Det ideala vore om dessa 
barriärer är byggda på djupet så att om en barriär ger vika stoppar nästa, vilket 
beskrivs i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1. Idealet med barriärer på djupet. 

 
Brandlarm, sprinkler och övrig tekniskt brandskydd styrs idag automatiskt, där 
människan står för montering och underhåll. De automatiska systemen är 
komplexa och ogenomskinliga vilket ibland kan leda till aktiva brister eller latenta 
förhållanden. Om idealet vore barriärer på djupet enligt figur 2.1 så ser 
verkligheten ut som i figur 2.2, där svagheter förekommer som små hål och luckor i 
barriärerna. Dessa hål är i konstant rörelse beroende på lokala förhållanden.  
Denna metafor kallas “schweizerostmodellen” (Reason, 1997). 
 

 
Figur 2.2. Verkligheten med hål i barriärerna. Den så kallade ”schweizerostmodellen”. 

 
Dessa hål beror på svagheter i systemen. Det är människan som utvecklar, 
producerar och underhåller dessa tekniska system vilket gör det till en självklarhet 
att det även är människan som förorsakar brister i dessa system. Det kan bero på 
fel vid reparering eller andra överträdelser. Detta kallas aktiva brister. Hålen kan 
även bero på latenta förhållanden. Precis som människokroppen kan vara född 
med en viss sjukdom kan byggnaden från början ha blivit feldimensionerad eller 
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dåligt underhållen. Det kan leda till gömda eller dolda fel, så kallade latenta 
felförhållanden (Reason, 1997). 
 

2.5 Människors beteende vid utrymning 
Vid utrymning är det inte enbart de byggnadstekniska och organisatoriska 
åtgärderna som spelar roll. Kunskap om människors beteende vid utrymning är en 
viktig komponent. Genom att komplementera med den kunskapen kan 
brandskyddet höjas och förbättras. 
 
Vid en brand skall personerna i byggnaden kunna lämna den säkert. 
Utrymningstiden avser tiden från det att branden startar till att de personer som 
befinner sig i byggnaden hunnit sätta sig i säkerhet. Den totala utrymningstiden 
kan i sin tur delas upp i tre faser. De är varseblivningstid, tid för beslut och 
reaktion samt tid för förflyttning. Utrymningstiden är personberoende vilket 
betyder att antalet personer och deras fördelning i byggnaden spelar roll 
(Frantzich, 2001). 
 
Varseblivningstid 
Varseblivningstiden är den tid det tar för en person att upptäcka att något är fel, 
det vill säga att det brinner. Tiden beror oftast på hur pass fort de tekniska 
hjälpmedel som finns installerade detekterar branden, såsom rökdetektorer som 
startar ett automatiskt brandlarm som i sin tur leder till ett utrymningslarm. 
Alternativt märker personen i fråga branden själv (Boverket, 2006).  
 
Tid för beslut och reaktion 
Besluts- och reaktionstiden är den tid det tar för personen att förstå att det brinner 
genom att identifiera utrymningslarmet och förbereda sig för utrymning 
(Boverket, 2006). Tiden kan bero på tidigare erfarenheter vid utrymningar och 
övningar. Genom att använda sig utav ett talande utrymningslarm kan 
beslutsfattandet underlättas då det hjälper personen att fatta det rätta beslutet 
genom att berätta vad som skall göras. Det kan därmed minska tiden för beslut och 
reaktion. 
 
Tid för förflyttning 
Förflyttningstiden är den tid det tar för personen att sätta sig i säkerhet från det att 
beslutet för utrymning tas. Tiden beror på personers fördelning i lokalen samt 
deras förmåga att förflytta sig. Även skyltning, belysning samt kännedom om 
lokalen kan spela roll (Boverket, 2006). Personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan ha förlängd förflyttningstid på grund av exempelvis lägre 
gånghastighet, problem att öppna dörrar men även möjligheten att orientera sig 
till en nödutgång. 
 
2.5.1 Beteenden 

Människans beteende vid utrymning varierar med avseende på olika faktorer. Hur 
människan uppfattar situationen har att göra med tidigare erfarenheter och 
kunskap men även byggnadens utformning och komplexitet samt vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Nedan beskrivs olika generella mänskliga beteenden som 
kan påverka utrymningen. Det är viktigt att notera att dessa fakta inte är studerade 
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utifrån en funktionshindrad persons synvinkel, men antagande görs att vissa 
paralleller kan dras. 
 

2.5.2 Människor i grupp 

Människor i grupp beter sig annorlunda gentemot vad en ensam person skulle 
göra. Den sociala anknytningen spelar roll för utrymningstiden på så sätt att 
gruppbeteende i vissa fall kan leda till snabbare beslut, i vissa fall inte. Vanligtvis 
sker utrymning i grupper då speciellt om man har någon anknytning till varandra 
sedan tidigare (Frantzich, 2001). Människan är väldigt mån om att inte göra bort 
sig inför okända personer. Istället behövs en auktoritet som förväntas ta 
kommandot. På ställen som varuhus, biografer och butiker kan det vara av vikt att 
personalen agerar beslutsamt och korrekt för att utrymning ska inledas. Det kan 
bli tydligt när människor står i kö för att handla. Då avbryts ogärna 
sysselsättningen. Rollerna i ett varhus är mycket tydligt indelade i kunder och 
anställda. Vid alla dessa typer av situationer finns en hierarkisk struktur där det 
finns de som förväntas ta iniativ och de som väntar på att någon annan ska ta 
beslut. Denna struktur bör behållas för att utrymningen ska ske så effektivt som 
möjligt då det inte är troligt att det finns motivation att avbryta den pågående 
aktiviteten då inga bevis om rök och flammor kan synas till (Frantzich, 2001). 
 
När stadion i Bradford brann 1985 framgick det av Tv-bevakning hur åskådare 
som satt nära och faktiskt såg branden valde att fortsätta titta på matchen istället 
för att utrymma. Den lärdom som togs med efter det var vikten av att avbryta de 
aktiviteter som pågår (Proulx, 1999). I detta fall handlade det om att avbryta 
matchen. Men det kan även vara att sluta spela musik i ett köpcentrum eller 
nattklubb, stoppa en biofilm och tända belysningen. För så länge fokus ligger på 
den aktivitet som pågår så är människor motvilliga att ändra sitt fokus till 
oväntade eller tvetydiga händelser. Denna typ av avbrott i dessa aktiviteter är 
essentiella för att få människor uppmärksamhet. 
 
Däremot har det visat sig att personer i hög grad hjälper varandra vid utrymning 
oavsett om de känner varandra sedan tidigare eller inte. Efter en kort tvekan 
bildas vanligen mindre grupper där lämpliga aktiviteter att vidta förankras i 
gruppen och utrymning sker tillsammans (Frantzich, 2001). Detta kan vara 
essentiellt för funktionshindrade. 
 
2.5.3 Utrymningslarm 

Ett utrymningslarm bestående av endast ringande signaler räcker oftast inte för att 
folk ska utrymma en byggnad. Det betyder inte att ett utrymningslarm är onödigt 
och bör tas bort. Det fungerar fortfarande som ett bra sätt att varna och 
uppmärksamma personer om faran (Proulx, 1999). Enligt studier av Proulx och 
Sime (1991) förkortar informativa utrymningslarm avsevärt utrymningstiden. 
Alltså genom ett talat meddelande som berättar vad som händer och hur 
utrymning ska ske. Motivet är att de inte behöver skaffa informationen själva vilket 
leder till att besluts- och reaktionstiden minskar. Meddelandet bör innehålla 
information om identifikation av problemet, dess placering samt instruktioner till 
allmänheten vad som behöver göras. 
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Bäst effekt erhålls genom så kallade “live”-meddelanden, direktsända i 
högtalarsystemet (Proulx, 1999). Det ger möjlighet till flexibilitet i det talande 
meddelandet eftersom den som ger informationen hela tiden uppdateras om 
situationen. Även tonfallet kan förmedla allvaret och hur pressad situationen är. 
Då direktsända utrymningslarm anses vara genuina och riktiga så är folk mer 
mottagliga till den typen av larm.  
 
Ett vanligt scenario som kan uppstå om utrymningslarmet ljuder är att folk inte tar 
det på allvar då falsklarm är relativt vanliga. Återigen är människan rädd för att 
göra bort sig och förväntar sig att någon annan ska ta första steget. 
 
När det kommer till optiska utrymningslarm så är blixtfrekvensen hos signalen en 
viktig egenskap för att en ljussignal ska fånga uppmärksamheten hos en människa. 
Studier har visat att rött ljus är det mest effektiva då det uppfattas som mest 
brådskande (Chan & Ng, 2008).  
 

2.5.4 Kännedom om miljön 

Om en person befinner sig i en känd miljö och har kännedom om byggnaden är 
sannolikheten att personen hittar lättare ut vid en utrymning ganska stor. Det 
finns oftast ingen osäkerhet vid val av utrymningsväg. Om personen däremot inte 
har kännedom om byggnaden och befinner sig i en okänd miljö använder sig den 
vanligtvis utav den ingången som den kom från. Den tendensen finns även om 
personen befinner sig i en känd miljö men tendensen är inte lika stark som för 
personer som befinner sig i en okänd miljö (Frantzich, 2001). 
 

2.5.5 Panik 

Panik kan uppstå då en person känner stark oro, ångestkänsla eller oro för att inte 
kunna ta sig ut. Det kan även vara om personen i fråga vållar andra skada genom 
sitt eget agerande. Men enligt Simes studier (1980) utbryter sällan panik även om 
just detta beteende kan orsaka att personer omkommer vid en brand. Vidare 
påpekas att panik är oftast något en annan person observerar inte vad personen i 
fråga känner själv. Proulx och Fahy diskuterar ämnet och har efter flera 
återberättade historier vid brand och utrymning sett att panik upplevs som något 
som har inträffat medan personen i själva verket utförde rationella beslut på olika 
grunder. De påtalar även massmedias roll i det hela och menar att massmedia har 
ett ansvar i sitt publicerande att inte karaktärisera att dödsolyckor vid brand beror 
på panikartade situationer då det oftast inte beskriver det mänskliga beteende vid 
brand särskild bra (Fahy & Proulx, 2009). 
 
2.5.6 Hörsel- och synskadade 

Hur agerar en hörsel- eller synskadad person vid utrymning? Ovan beskrevs hur 
personer utan funktionshinder beter sig. Då alla endast är mänskliga antas att 
liknande slutsatser dras för en person som har en hörsel- eller synskada. Här är 
kommunikation ännu viktigare i form av ett utrymningslarm med talat 
meddelande eller ett visuellt larm. Vid okända miljöer kan tänkas att samma 
tendens att utrymma ur samma dörr som användes som ingång är extra stark. 
Extra stor vikt ligger på personalen i en verksamhet. Genom ett effektivt och 
genomarbetat system kan lokalen sökas igenom och personer med behov av hjälp 
kan få denna. 
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3 Resultat 

Målet vid en utrymning är att det ska ske så snabbt och säkert som möjligt. Det kan 
åstadkommas genom att förkorta de tre faserna beskrivna i avsnitt 2.5. För en 
hörselskadad person är varseblivningstiden den mest kritiska då det kan vara 
problem att få personens uppmärksamhet genom ett vanligt utrymningslarm 
medan förflyttningen kan ske smidigt med hjälp av synen. För en person med en 
synskada är förflyttningstiden den mest kritiska fasen då ett vanligt 
utrymningslarm kan uppmärksammas men själva förflyttningen sker både 
långsamt och trevande. 
 
Varseblivningstiden beror på de automatiska systemens säkerhet och 
noggrannhet. Det förutsätter att ett väl fungerande system detekterar en brand på 
ett tidigt stadium oberoende av var branden uppstått. För personer med en 
hörselskada kan ett larm med hög frekvens vara svårt att tyda därför kan 
lågfrekventa larm vara ett alternativ. Optiska larm är också ett alternativ där 
blinkande belysning kan få en hörselskadads persons uppmärksamhet. En röd 
ljussignal skulle signalera allvaret i situationen.  För en person med en synskada 
kan utrymningslarmet räcka i stort sett för att göra personen varse om situationen 
i och med att hörseln är opåverkad. Däremot kan signalen förhindra uppfattande 
av omgivande ljud. Vilket betyder att larmet kan försvaga ett sinne som används 
vid orienteringen (Proulx, 2012). Därför kan ett lågfrekvent larm även gynna en 
hörselskadad. 
 
Enligt studier är ett utrymningslarm med talat meddelande att föredra (Proulx & 
Sime, 1991). På det sättet behöver personerna inte planera själva utan endast 
lyssna och agera. Med hjälp av detta kan tiden för beslut och reaktion kortas ned. 
För en person med hörselskada kan detta vara otillämpbart och det krävs ofta 
andra typer av larmdon såsom beskrivet ovan. När en person inte kan motta 
information om vad som behöver göras genom utrymningslarmet krävs det att det 
finns kunskap om vad som erfordras. Detta fås genom tidigare erfarenheter, 
utbildningar och övningar. Exempelvis om en röd ljussignal signalerar ska 
personen veta betydelsen och att utrymning är nästa steg. Det är även av vikt att 
personal i den aktuella lokalen får en ledande roll och söker igenom lokalen för att 
se till att alla får informationen om att utrymning bör ske. Eventuellt kan de bistå 
personer i behov av hjälp med förflyttning. Personal som tar iniativ eller en så 
kallade “fire wardens” kan vara essentiellt. En ” fire warden” som betyder 
brandupplysningsman vid direkt översättning är en person som är speciellt 
utbildad för utrymningssituationer. Det kan vara byggnadens vaktmästare eller 
någon annan person som vanligtvis befinner sig i byggnaden. Vid ett 
utrymningslarm har denne som uppgift att söka igenom hela lokalen för att se till 
att utrymning sker. Vanligtvis känns personen igen genom en gul reflexväst. 
 
En av de svåraste faserna att förkorta är förflyttningstiden. För en synskadad 
person som inte är bekant med byggnaden kan lätt förvirring uppstå. I denna typ 
av situation väljer en person att gå ut samma väg som den kom in genom. Det 
betyder att ledstråk och kontrastmarkeringar är av vikt. Komplexiteten i själva 
byggnaden spelar även roll. För en hörselskadad person där dennes mest kritiska 
tid är varseblivningstiden fungerar förflyttningen som för en person utan 
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hörselskada vanligtvis. Det kräver ett bra system av utrymningsskyltar som är 
lätta att uppfatta och hitta. 
 
Tillgänglighet till utrymningsplats kan vara av vikt för att förkorta 
förflyttningstiden. Det betyder att utrymningen inte sker till utanför byggnaden på 
entréplan utan till en säker plats där hjälp kan inväntas av räddningstjänsten. 
Detta betyder att förflyttningssträckan inte blir lika lång och därmed minskar 
förflyttningstiden. Det är även viktigt att det finns information i form av skyltar var 
utrymningsplatsen ligger. 
 
Genom att lättare skapa kännedom om miljön i form av taktila eller verbala 
utrymningsplaner kan en mental karta över byggnaden skapas hos en synskadad 
person vilket ökar medvetenheten och kan minska förflyttningstiden. Andra 
byggnadstekniska åtgärder som kan minska tiden för förflyttning är hur pass 
lättöppliga dörrar är i form av vilken kraft det krävs att öppna dem, 
öppningsfunktion samt vilken väg de öppnas.  
 
Ett välplacerat och fungerande sprinklersystem kan vara av vikt vid en utrymning. 
Det begränsar branden och kan därmed öka den totala utrymningstiden. 
 
Alla dessa barriärer i form av byggnadstekniska och organisatoriska åtgärder 
kräver ett kontinuerligt underhåll i form av reparation, kontroller och övningar. 
Inget enstaka system utgör en brandsäkerhet i sig. Tillvägagångssätt för att nå 
säkerhet skall bestämmas självständigt men genomförandet av dessa system är en 
viktig del i att förbättra effektiviteten vid olika utrymningar (Proulx, 1999). Ibland 
kan fastighetsägare vara motvilliga till att oannonserat aktivera utrymningslarmet 
för utbildande syfte då panik förväntas uppstå. Denna oro är lika omotiverad som 
rädslan för att människor får panik vid brand som beskrivits i underavsnitt 2.5.5.  
En annan anledning till motvillighet är risken att förlora kunder. Det primära målet 
bör vara att motivera alla kunder och anställda att delta i den 
brandsäkerhetsutbildning som tillhandahålls. Utbildningen bör inte ses som en 
börda eller slöseri med tid utan som avgörande för en persons egen, och andras, 
säkerhet. 
 
Vid byggandet och planerandet av publika lokaler är det lika viktigt att personer 
med funktionsnedsättningar får ge sin åsikt såsom räddningstjänsten. På det viset 
ökar förståelsen för vilka behov som finns samt vilka lösningar som fungerar. 
Genom att låta alla vara med från början minskar risken för felkonstruktioner som 
måste ändras. Kommunikationsmöjligheterna för funktionshindrade får inte 
förbises. Personer med funktionshinder har olika behov när det gäller 
kommunikation, som varierar från en person till en annan, beroende på arten av 
deras begränsningar samt brandsäkerheten som är avsett för dem. 
Kommunikationsbehov bör avgöras från fall till fall (Proulx, 2012) men alternativ 
kan vara talande skyltar, orienteringsskyltar i relief och taktila utrymningsplaner. 
 
Det finns två metoder för att forma en brandsäker miljö för personer med 
funktionshinder. Det är mikro- eller makrometoden (Proulx, 2012) 
Mikrometodens tillvägagångssätt är att finna lösningar speciellt för personer med 
funktionshinder. Dessa lösningar kommer att skilja sig från lösningar för personer 
utan funktionshinder. Makrometoden däremot fokuserar på att hitta 
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utrymningsmöjligheter som kan användas av alla personer. Experter bedömer att 
alla personers sinnen försämras vid en brand genom närvaro av rök eller brist på 
kännedom om miljön. Dessutom har alla någon form av enklare funktionshinder 
någon gång i livet såsom skador, graviditet, astma etcetera som kan påverka 
utrymning (Proulx, 2012). På individnivå kan mikrometoden användas men för att 
få ett helhetsperspektiv bör makrometoden användas med hjälp av mikro. 
 
Belysning är viktigt ur en synskadads perspektiv då den kan göra det lättare att 
förflytta och orientera sig. Med en bra och jämn allmänbelysning kan 
nivåskillnader lättare upptäckas. Det absolut viktigaste är att belysningen inte 
bländar. En annan bra funktion är att belysningen kan markera speciella platser 
som är viktiga att hitta som till exempel informationstavlor och dörrar. 
Halogenbelysning, belysning som kommer underifrån eller är riktad utåt i en lokal 
föredras inte. Inte heller lysande skyltar är lätta att uppfatta då de bländar. 
Däremot föredras belysning på långa gångmattor från entrén som leder fram till 
reception eller dylikt, där det finns en vägg att följa eller när belysningen är i form 
av kontrastmarkeringar (SRF, 2002).  
 

3.1 Objektstudier 

För att skapa sig en visuell uppfattning och kontrollera hur det ser ut i publika 
lokaler har objektstudier gjorts. Totalt tre platsbesök gjordes i tre olika län och 
kommuner. Karlskrona Stadsbibliotek i Blekinge län, Nacka forum bibliotek i 
Stockholms län och Luleå Stadsbibliotek i Norrbottens län. Under besöken 
användes en checklista, se bilaga 8.2.1, samt anteckningar för att föra resultaten. 
Checklistan har tagits fram med hjälp av tidigare kunskap och 
brandskyddshandboken (Bengtson, Frantzich, Jönsson, & Marberg, 2012) för att 
kunna ge en övergripande bild av brandskyddet. 
 
Anledningen till att bibliotek användes som objektstudie är dess centrala roll i en 
kommun och ett samhälle. Ett bibliotek kan användas och vara en viktig del hos 
alla människor. Eftersom det är kommunalt ägt förväntades även föredömliga 
exempel finnas med avseende på brandskyddet. 
 
Detaljrikedomen och pålitligheten i de erhållna svaren varierar beroende på 
kunskapen hos den personal som intervjuades samt vilken information som fick 
tas del av. Vid platsbesök har kontakt tagits med personal där frågan efter 
säkerhetsansvarig eller vaktmästare ställts. All information har erhållits genom 
visuella promenader genom biblioteket samt de intervjuer som gjorts. Inga 
ritningar förutom utrymningsplaner har tagits del av. 
 
De åtgärder som har studerats i objekten är följande: 
Byggnadstekniska åtgärder: 
 Utrymningsplats 
 Utrymningsdörrar 
 Trösklar 
 Ledstråk 
 Skyltars placering och existens 
 Nivåskillnader 
 Kontrastmarkeringar 
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 Brandgasluckor 
 Sprinkler 
 Rökdetektorer 
 Brandlarm 
 Utrymningslarm 
 Alternativa larmdon 
 Larmknappar 
 Hörslingor 
 Brandhiss 
 Nödbelysning 
 Släckutrustning 
 Taktila och visuella hjälpmedel 

Organisatoriska åtgärder: 
 Systematiskt brandskyddsarbete 
 Övningar, utbildning och rutiner hos personal 

Övrigt: 
 Placering av media för synskadade 
 Lös inredning 
 Lokalens komplexitet 

 
Gemensamt för de tre biblioteken var att alla hade ett automatiskt brandlarm 
kopplat direkt till räddningstjänsten. I samtliga fall låg brandstationen beläget 
mindre än två km bort vilket ger en snabb insatstid förutsatt att räddningstjänsten 
är redo. Samtliga bibliotek besöks även dagligen av personer med olika 
funktionshinder och talböcker är den vanligaste media som lånas ut. 
 
3.1.1 Karlskrona Stadsbibliotek 

Stadsbiblioteket ligger beläget på stortorget i centrala Karlskrona där stora 
höjdskillnader gör byggnaden komplex och begränsad. Bibilioteket invigdes 1959 
men har flertalet gånger renoverats, senast i början på 2000-talet. Antalet 
våningsplan tillgängligt för offentligheten uppgår till totalt fem stycken. För att ta 
sig till dessa plan finns hissar och trappor till förfogan, trappsystemet är komplext 
och utgörs inte av en sammansatt trappa mellan våningsplanen utan flera 
utspridda trappor som länkar de olika planen. Det gör byggnaden komplex särskilt 
som den saknar en “huvudgata” genom byggnaden. Byggnaden i sig är dock inte så 
stor vilket gör den mer överblickbar. Ett urval av talböcker finns i biblioteket men 
de flesta är placerade i magasin i källaren dit endast personal har tillträde. Där 
förvarades även all blindskrift.  
 
Inga utrymningsplatser kunde lokaliseras i byggnaden på utrymningsplanerna. De 
brandceller som kunde urskiljas fanns mellan vardera plan samt mellan 
personalutrymmen och offentliga utrymmen. Enstaka rökdetektorer var placerade 
runt om i lokalen. I övrigt fanns två larmknappar på övre plan där brandlarmet kan 
utlösas manuellet. 
 
Det fanns god tillgång till utrymningsskyltar. De var placerade så att de ska synas 
ovanför hyllorna med böcker. De flesta var upplysta men det förekom somliga utan 
belysning. Vanlig belysning föll ovanifrån vilket inte gav bländade effekt vilket är 
en viktig aspekt ur en funktionshindrads perspektiv. Utrymningsplaner fanns 
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beläget vid ingången och på två andra ställen i lokalen placerade i nivå med 
ansiktet. Vid hissarna fanns skyltar i ansiktshöjd som beskrev att hissen inte 
fungerade vid brand. Vilket betyder att trappor är det enda alternativet vid en 
utrymning från de övre planen. 
 
Tillgången till brandsläckare var hög. Så gott som på alla platser kunde en skylt för 
eller en brandsläckare synas. Det fanns även minst två oberoende 
utrymningsvägar var du än befann dig i lokalen med enkla öppningsfunktioner. 
 
Inga ledstråk längs marken eller andra taktila hjälpmedel kunde återfinnas i 
lokalen. Den enda blindskriften som kunde hittas var på ryggen av talböckerna. De 
ledstråk som fanns var i form av ett räcke i två av de större trapporna. Även endel 
höga trösklar förekom som det inte var något gjort med, med undantag vid en 
utrymningsdörr ut till det fria där en ramp placerats. Inga kontrastmarkeringar vid 
utrymningsdörrar fanns. De kontrastmarkeringar som kunde hittas i de två större 
trapporna var slitna och såg ut att ha förlorat sin funktion till viss del. 
 
Det byggnadstekniska brandskyddet var bristfälligt, men den största bristen som 
påträffades fanns i det organisatoriska brandskyddet. Vid frågan om personal har 
erhållit utbildning och övning så erhölls svaret att inget dera genomförts förutom 
en övning i vart alla brandsläckare fanns. När frågan ställdes till en annan anställd 
menades att utbildning hade fåtts i form av en halvdag på räddningstjänsten och 
sedan en halvdag övning med brandsläckare. Men att det nu var flera år sedan. 
Inga rutiner fanns heller för hur det går till vid ett brandlarm. Frågan om 
personalen har särskilda obligationer vid en utrymning ställdes. Men inga 
obligationer fanns och den tillfrågade personen uttryckte att i första hand skall 
utrymning för egen skull ske. Vid samtal med vaktmästare påstås rutiner i form av 
att personalen söker igenom biblioteket finnas men då detta inte verkar ha 
uppfattats av personalen så antas detta inte vara fallet. 
 
Ingen i personalen kunde berätta om utrymningslarmet består av ett talat 
meddelande eller ringande signal eftersom inga övningar har gjorts och då inga 
brandlarm hade utlösts. Efter ytterligare letande så erhölls informationen av 
vaktmästaren att endast barnavdelningen är försedd med ett utrymningslarm, då i 
form av en ringande signal. Barnavdelningen var belägen i ett hörn på ett av de 
övre planen. Troligtvis kan larmet höras delvis till vuxenavdelningen men i 
fortsättningen antas att det inte fyller någon funktion i övriga delar av biblioteket. 
Därmed är utrymningslarmet obefintligt i alla delar förutom den mindre 
barnavdelningen. 
 
3.1.2 Nacka Forum Bibliotek Stockholm 

Biblioteket är en del av en stor galleria vid namn Nacka Forum. Byggnaden är från 
1989 men byggdes sedan om år 2008. Lokalen är relativt liten, består av ett plan 
och har en rektangulär form med reception i mitten. Vid sidan om receptionen går 
två mittgångar genom hela lokalen. Det gör den logisk och okomplicerad men 
däremot sticker en del lös inredning fram längs gångarna. Hela lokalen i sig utgör 
en brandcell där ena kortsidan består av jalusier som vetter ut mot gallerian. Ingen 
utrymningsplats kunde urskiljas på utrymningsplanerna. Alternativa 
utrymningsplatser är personalutrymmen samt den platå en utrymningsväg leder 
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ut till. Det är oklart om hela byggnaden saknar utrymningsplatser då endast 
biblioteket studerades. Hela biblioteket med personalutrymmen hade 4 
nödutgångar varav alla kunde utnyttjas av samtliga som befinner sig i lokalen. 
 
Vid ingången fanns en utrymningsplan placerad i ansiktshöjd. Precis som i 
Karlskrona Stadsbibliotek fanns inga taktila eller visuella hjälpmedel över huvud 
taget. Placeringen av utrymningsskyltarna var genomtänkt och riktig. Alla var 
genomlysta och placerade ovanför bokhyllorna där det var lätt att lokalisera dem. 
Belysningen bländande inte heller vilket var positivt. 
 
Inga ledstråk kunde urskiljas och inga kontrastmarkeringar kunde heller hittas i 
lokalen. Däremot bestod golvet utav ett osammanhängande rutnät i olika nyanser 
som kan verka förvillande. Talböckerna var placerade i det ena hörnet längst in i 
lokalen. Ingen övrig litteratur eller media fanns för synskadade personer. 
 
Det fanns möjlighet att släcka en eventuell brand i form av handbrandsläckare som 
var utplacerade i lokalen. Ett automatiskt släcksystem i form av sprinkler fanns 
även installerat i lokalen. Men inga brandgasluckor kunde urskiljas. 
 
Utrymningslarmet bestod av ett talat meddelande som berättade att “brand har 
utbrytit, var vänligen lämna byggnaden”. Eftersom det var kopplat till den övriga 
gallerian så var det vanligt med tillbud/larm och personalen menade att de på så 
sätt hade fått övning. Vid brand ska personalen söka igenom biblioteket och stänga 
jalusierna för att sedan leda folk till de samlingsplatser som finns utomhus. Ingen 
utbildning eller övning hade dock erhållits inom brandskydd även om det fanns 
rutiner. Ett fåtal rökdetektorer kunde urskiljas men inga manuella larmknappar 
fanns i lokalen. 
 
3.1.3 Luleå Stadsbibliotek 

Luleås Stadsbibliotek är beläget i Kulturens Hus som stod klart år 2007. Lokalen är 
stor, öppen och lättöverskådlig. Ingen lös inredning inkräktade på de breda 
gångarna vilket gör tillsammans med utformningen att byggnaden kan anses som 
logisk och lättare att orientera sig i. Ett ledstråk i golvet går från byggnadens 
huvudentré till bibliotekets reception där information kan fås. Ledstråken består 
av linjer av metall som skiljer sig från träparketten som utgör resterande golvytor. 
På ytor som inte upptogs av bokhyllor samt i trappor fanns ledstråk i form av 
räcke. Taktila ledstråk i metall fanns även i trapporna. Biblioteket utgörs av totalt 
tre våningsplan. Taktila böcker för barn fanns beläget på barnavdelnings på plan 
ett medan talböckerna var placerade på plan tre. En hörslinga fanns i två 
konferensrum samt på ”vingarna” som är öppna ytor med plats för läsande. 
 
Hela byggnaden var försedd med ett automatiskt släcksystem i form av sprinkler. 
Branden detekterades av rökdetektorer som kunde urskiljas överallt. På varje plan 
fanns även tre brandsläckare utplacerade. Däremot fanns endast larmknappar i 
personalutrymmena. 
 
Det fanns god tillgång till orienteringsskyltar som beskrev avdelningar, toaletter 
och utgångar. Däremot gjorde materialet tillsammans med belysningen att vissa 
delar av skyltarna skuggades. En utrymningsplan fanns placerad vid 
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toalettutrymmena på vardera plan. De beskrev utrymningsvägarna och berättade 
genom en liten textrad att hissarna inte går att använda vid brand. De visade även 
på plan två och tre var utrymningsplatserna är belägna genom en lite 
handikappsymbol. Däremot fanns ingen symbolbeskrivning av 
handikappsymbolen som för resterande symboler. Ingen av dessa skyltar var 
taktila. Utrymningsskyltarna var endast placerade ovanför utrymningsdörrar och 
alla var genomlysta. Varken utanför eller i hissen fanns någon skylt om att hissen ej 
fungerar vid brand. 
 
Alla utrymningsdörrar var försedda med samma typ av lätt öppningsfunktion 
medan övriga dörrar hölls stängda. Det fanns ingen kontrastmarkering av dörrar 
däremot hittades en något nött kontrastmarkering i trapporna. 
Utrymningslarmet bestod av en ringande del plus ett talande meddelande som 
berättar att ”brand har utbrytit, var vänlig lämna bygganden”. Personalen har delat 
upp lokalen i ansvarsområden så att vid en utrymning har vardera person ansvar 
för att sitt område söks igenom. Tillbud rapporterades förekomma ofta i 
byggnaden vilket gjorde att personalen fick utöva sina rutiner och på så sätt skaffat 
erfarenhet enligt säkerhetsansvarig. Årligen gås rutinerna igenom för att 
eventuella nyanställda ska få en genomgång men även för att repetera. Ingen 
annan utbildning hade erhållits. 
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4 Analys 

4.1 Brister 

Karlskronas stadsbibliotek hade endast nötta kontrastmarkeringar i två av dess 
trappor, samt en ramp ut från en alternativ utrymningsväg. Inga taktila 
hjälpmedel, optiskt larm, ledstråk eller brandhissar fanns som kan hjälpa 
varseblivningen, förflyttningen och orienteringen för en funktionshindrad. Det 
fanns heller inget utrymningslarm på vuxenavdelningen. Rutiner vid ett 
utrymningslarm var obefintliga och endast en del av personalen hade fått 
brandskyddsutbildning för ett visst antal år sedan. Detta brandskydd är bristande 
för en person utan funktionshinder. Men för en person med hörsel- eller synskada 
är det obefintligt. Vid frågan om förbättringar gjorts för tillgängligheten erhölls 
svaret att en handikappsanpassad toalett fanns till förfogan. Detta bibliotek var 
knappast tillgängligt än mindre fråntillgängligt. Om “schweizerostmodellen” 
tillämpas kan det mer liknas som väldigt stora hål som är kvardröjande då det 
finns både brister i de mjuka och hårda barriärerna som inte ses över. 
 
Inga särskilda byggnadstekniska åtgärder för hörsel- och synskadade fanns över 
huvud taget i biblioteken i Karlskrona eller Nacka. Som ny i en okänd miljö kan en 
orienteringskarta i relief eller talande skyltar hjälpa för att skapa en inre mental 
karta. Men varken skyltar eller ledstråk fanns för att underlätta orienteringen. I 
Nacka kan det till och med vara så att golvet förvirrar. Det kan inte klassas som 
varken tillgängligt eller fråntillgängligt. Biblioteket i Luleå är yngst vilket kunde 
ses i planeringen av byggnaden. Lokalen utgjordes av breda mittgångar där 
placering av reception, trappor, hissar, med mera kan anses som logisk. Så av tre 
bibliotek fick ett godkänt. 
 

4.1.1 Placering av media 

Genom att placera större delen av talbokssortimentet samt blindskriften i magasin 
dit endast personal har tillgång till, som de hade i Karlskrona, leder det till en 
särbehandling och som kan göra att personer med funktionshinder kan känna sig 
kränkta över att behöva fråga efter media och litteratur. Detta beror självfallet på 
platsbrist men är ändå viktigt att poängtera. På de övriga biblioteken var talböcker 
placerade längst bort från entrén. Genom att placera dem i närheten eller vid 
ingången skulle förflyttningssträckan inte bli lika lång och vägen ut bli lättare att 
memorera. 
 

4.1.2 Utrymningsplatser 

Luleå Stadsbibliotek var även det enda som faktiskt hade utrymningsplatser enligt 
personal och utrymningsplaner. Hur en person med synskada ska veta det är dock 
oklart då denna information endast fanns på den icke taktila utrymningsplanen 
som var placerad så att endast toalettbesökare kunde hitta den. De övriga 
biblioteken hade utrymmen som skulle kunna fungera som utrymningsplats men 
det var inget som utnyttjades trots att lagstiftningen säger att det ska finnas. 
 

4.2 Riskbilden för funktionshindrade 

Genom att summera de brister som fanns i brandskyddet hos de tre biblioteken 
som besökts kan slutsatsen dras att en funktionshindrads riskbild inte är 
acceptabel. Den är även avsevärt mycket högre än för en person utan 
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funktionshinder. Ett fullständigt brandskydd bygger på att både de mjuka och 
hårda barriärerna fungerar. Aktiva brister är synliga och möjliga sett till 
byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet. Karlskrona stadsbibliotek 
saknade utrymningslarm och rutiner vid brand. Byggnaden var byggd i ett 
komplext system utan utrymningsplats. På ingen av de bibliotek som besökts fanns 
det någon taktil information som kunde fås angående utrymning. Hjälpmedel för 
funktionshindrade var ytterst begränsade.  
 
En femtedel av Sveriges befolkning lider av en hörsel- eller synskada. Det betyder 
att en femtedel löper en risk att försummas vid utrymningslarm. Men den egentliga 
siffran för hur många som lider av någon typ av funktionshinder är mycket större. 
Som det ser ut nu skapas det fördelar för folk som inte lever med ett 
funktionshinder. Det fanns till exempel inga alternativa larmdon eller något som 
kunde hjälpa till med orienteringen i de tre biblioteken. Om en hörselskadad 
befinner sig på ett högre våningsplan och utrymningslarmet startar är det inte 
säkert att personen i fråga märker av detta om det inte finns folk i närheten. Om en 
synskadad person som faktiskt kan höra larmet befinner sig högst upp för att 
talböckerna är placerade där och det inte finns något taktilt eller visuellt 
hjälpmedel, hur ska personen i fråga hitta närmaste väg till en utrymningsdörr 
eller tillbaka till entrén? Det är hinder som lätt skulle kunna avhjälpas med hjälp av 
alternativa larmdon samt ledstråk och taktila hjälpmedel. Det eliminerar inte 
risken men gör den mer hanterbar. 
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5 Slutsatser 

Att orientera sig innebär att uppfatta rummet, hitta dit man ska, förstå när man är 
framme, hitta tillbaka till utgångspunkten eller ut ur en byggnad.  Denna förmåga 
varierar från individ till individ. Men för att underlätta orienteringen för hörsel- 
och synskadade så finns några viktiga aspekter att tänka på vid byggandet. Lokalen 
ska vara överblickbar och ha en enkel och logisk planlösning. Detta för att kunna 
skapa en inre mental kartbild. En visuellt tydlig miljö är också en aspekt som fås 
genom att kombinera olika färger som ger kontrast till varandra. Även bra 
belysning är viktigt för att skapa en visuellt tydlig miljö. Andra faktorer som kan 
påverka orienteringen är hur pass god ljudmiljön är, entydigheten i miljön, samt 
hur pass bra vägvisningssystemet är. Med detta menas att skyltar ska vara tydliga 
men även att riktmärken inte flyttas (Svensson, 2008).  
 

5.1 Åtgärder 

Utifrån den teori som studerats samt de platsbesök som gjorts så finns det viktiga 
åtgärder i brandskyddet som bör belysas och ses över. Dessa är följande: 
Byggnadstekniska åtgärder: 

 Utrymningsplatser minskar förflyttningstiden. Vid behov bör fler än en eller 
två finnas. Det är viktigt att personer det berör kan ta del av informationen 
att det finns en utrymningsplats.  

 Ledstråk som “leder någonstans” samt är lätta att urskilja med hjälp av den 
vita käppen eller utan bör finnas. Färgkontrasten gentemot det övriga 
golvet som inte leder någonvart försvårar orientering och förflyttning 

vilket betyder att olika typer av material och formation kan vara viktigt. 
Exempel på ledstråk kan vara trappräcke, väggar eller ett räcke längs 
gångvägen. De ska vara lätta att känna och kunna uppfattas visuellt. 

 Optiska larm kan få en hörselskadad persons uppmärksamhet. Eventuellt 
kan en röd signal fungera mest optimalt. 

 Utrymningslarmet skall bestå av ett talat meddelande, helst direktsänt. 
 En förutsättning för att förenkla ljudupptag är bra akustik som fås med 

hjälp av ljudisolerade väggar, golv, tak, med mera samt dämpning av 
störande ljud i lokalen. 

 Automatiskt släcksystem i form av sprinkler ökar den tillgängliga och 
kritiska utrymningstiden. 

 Bra belysning som inte bländar är av vikt. Det är även kontrastmarkeringar 
som varnar om exempelvis nivåskillnader. 

 Logisk skyltning som gör de utrymmande uppmärksam och hjälper att ta 
rationella beslut är av vikt. Placering av skyltarna ska vara så att en person 
kan komma tätt intill eftersom en del synskadade personer har kort 
läsavstånd. 

 Taktila eller verbala utrymningsplaner kan hjälpa en synskadad person att 
skapa en inre mental modell över en byggnad som är okänd. Det gör även 
att en synskadad person över huvud taget kan ta del av informationen. 
Organisatoriska åtgärder: 

 Systematiskt brandskyddsarbete hos verksamheten samt utbildning och 
övning för personal bör hela tiden pågå. 
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 Väl utbildad personal som genomsöker lokalen samt informerar besökande 
kan minska både varseblivningstiden och besluts- och reaktionstiden. I 
bästa fall även förflyttningstiden. 
 

5.2 Alternativa åtgärder 

Utöver de egentligen självklara åtgärderna som beskrivits ovan finns det 
alternativa åtgärder och lösningar som kan höja brandskyddet för hörsel- och 
synskadade. 

 Vibrationslarm kan vara en alternativ larmtyp. Antingen ges tillgång till en 
apparat som sätts i fickan vid inträde i byggnad eller så äger varje person 
som är i behov av det en egen. På så sätt behöver en funktionshindrad 
person inte “anmäla” sitt funktionshinder vid ankomst vilken kan kännas 
kränkande för somliga. Ett vibrationslarm kan vara bra för en person som 
lider av både hörsel- och synskada. 

 Ett annat alternativt larmdon kan vara en sökare. På så sätt kan en 
hörselskadad person som inte hör det talande utrymningslarmet få 
information genom en rullande text. Även sökaren måste ha 
vibrationsfunktion för att fånga personens uppmärksamhet. 

 Utrymningsdörrar bör vara målade med kontrastfärg. Eftersom vissa 
synskadade kan urskilja skarpa färger och kontraster så kan en idé vara att 
utrymningsdörrar är målad i en skarp färg som skiljer sig från den övriga 
miljö, till exempel en röd dörr mot en vit vägg. 

 Vid testning och övning av brandlarm och utrymning bör personer med 
olika sorters funktionshinder medverka. På så sätt får alla övning men det 
ger även insikt i hur bra och fungerande brandskyddet är. 

 Utrymningslarmets ringande del kan ha en högre frekvens vid utgångar 
vilket signalerar var utgångar finns för en synskadad person. Hur detta 
fungerar i praktiken är osäkert då höga frekvenser kan påverka både 
hörsel- och synskadade negativt. 

 Trappor bör inte placeras i gångriktningen, utan åt sidan.  
 Talande skyltar kan vara ett alternativ för synskadade som hjälp med 

orienteringen. 
 Specifikt för bibliotek kan vara att placera ljudböcker samt blindskrift i 

anslutning till nödutgångar eller entrén. På så sätt blir vägen ut inte lika 
svår att minnas och förflyttningstiden minskar. 

 
En annan åtgärd som kanske är den viktigaste är att ytterligare se över regelverket 
och förordningar. På så sätt ställs högre krav från början. Det systematiska 
brandskyddet måste hela tiden fortgå för att utveckla och bibehålla det befintliga 
brandskyddet. 
 

5.3 Diskussion 
Från början var tanken att information skulle hämtas från intervjuer av personer 
med hörsel- och synskador. Men på grund av att omfattningen av arbetet skulle ha 
blivit för stort för 15 högskolepoäng valdes detta att bortse från. Insikten hur det 
byggnadstekniska brandskyddet ser ut i verkligheten skulle förutom med hjälp av 
platsbesöken kunnat kompletteras med intervjuer. 
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När det kommer till teorin är de enkelt att säga att si och så ska de vara. I praktiken 
är det inte lika enkelt. Enligt regler och förordningar ska en byggnad uppfylla vissa 
krav när det kommer till funktionshindrade. Det som inte står någonstans men är 
självklart är vem som står för utökade kostnader som uppstår vid en om- eller 
nybyggnation för att bygget ska vara tillgängligt för alla. Om det inte är en 
kommunal verksamhet gör fastighetsägaren det själv. Vi lever i ett vinstdrivande 
samhälle där mycket handlar om pengar. Problematiken som uppstår i detta skede 
är ju att kombinationen billigt och funktionellt inte alltid går ihop. För att få ett väl 
fungerande brandskydd med olika finesser såsom exempelvis vibrationslarm krävs 
kostnader i form av underhåll, utbildning och inköp. Motivationen till det lilla extra 
för en fastighetetsägare som kanske inte har kunskap och insikt i en 
funktionshindrad persons vardag lär inte vara så hög. Därför kanske ett bidrag 
skulle vara ett alternativ för att kunna ha uppdaterad kunskap och ny teknik. Men 
viktigt att påpeka är att om detta tas hänsyn till från början så behöver det inte bli 
så stora omkostnader. 
 
Det är viktigt att understryka hur essentiellt det är att få allas åsikter vid planering 
och byggande. Genom att få input från någon som faktiskt har insikt kan enkla 
hinder och fel lätt undvikas från start. På så sätt kan även de hjälpmedel som 
tillverkas utnyttjas maximalt vilket även är bra rent ekonomiskt då det inte finns 
behov av att bygga om. 
 
Dagligen stöter en funktionshindrad person på hinder i vardagen som att gå över 
en gata eller besöka en offentlig toalett. Vissa av dessa hinder kan betyda direkt 
fara. I det samhälle som vi lever i är de skrämmande att det vi inte har kommit 
längre i vårat agerande. Hörsel- och synskadade utgör cirka 22 procent av den 
svenska befolkningen, sedan är inte dessa två funktionshinder de enda som finns 
utan de övriga är minst lika viktiga. Den stora frågan är hur det fortfarande kan 
finnas brister i brandskyddet kring detta? För en fullt frisk människa som inte har 
någon kontakt med funktionshinder i vardagen kan det vara svårt att förstå 
innebörden av detta. Men ålderdom som kan leda till flera olika funktionshinder 
drabbar dem flesta. Det betyder alltså att allt säkerhetsarbete kan komma att 
beröra alla inom framtiden vilket definitivt borde vara en motivationshöjare. 
 
Planering och byggande av publika lokaler bör alltid utgå från att alla människor är 
annorlunda och har olika förutsättningar. Även befintliga lokaler behöver 
kontinuerligt förbättras. Individen måste vara i fokus och för att uppnå full 
delaktighet skall hela lokalen beaktas, inte bara en del. Premisser som inte är 
likvärdiga kan påverka en människas sociala liv samt hur de uppfattar sig själva. 
Det kan leda till utanförskap och andra sociala problem. Genom att ta hänsyn till 
detta kan Sverige bli det land som landets lagar föreskriver och ses som föredömlig 
i det avseendet.  
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6 Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 

Ämnet utrymning för funktionshindrade är brett och det finns många möjligheter 
att gå vidare vid intresse. 

 Det finns ingen specifik litteratur om det mänskliga beteendet vid 
utrymning för just funktionshindrade. Att utreda beteendet för just hörsel- 
och synskadade kan vara ett alternativ. Där kan arbetet utgå från egna 
studier som görs med hjälp av utrymningsövningar. 

 Begreppet funktionshindrade innebär mer än bara hörsel- och synskadade. 
Vidare arbete kan behandla en annan del av begreppet funktionshindrade 
såsom rullstolsbundna. 

 Ett annat alternativ är att göra en studie på vilka larmdon som är mest 
optimala sett till kostnad, funktion och användbarhet.  
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7 Terminologi 

Utrymningsplats 
Med utrymningsplats menas enligt (5:248) ett utrymme i en angränsande 
brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. 
Utrymningsplatsen kan även vara en del av utrymningsvägen. Det ska alltid finnas 
möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. 
 
Vägledande markeringar 
Med vägledande markeringar avses skyltar eller liknande som vid utrymning ger 
vägledning så att utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig i 
byggnaden. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet beskriver hur pass väl utrymmen, verksamheter och lokaler 
fungerar för funktionshindrade sett till den byggda miljön och informationen som 
finns att tillgå. 
 
Fråntillgänglighet 
Om tillgänglighet beskriver hur väl anpassat det är för funktionshindrade normalt 
så beskriver fråntillgänglighet hur pass väl anpassat information och den byggda 
miljön är vid utrymning. 
 
BBR- Boverkets byggregler 
BFS- Boverkets författningssamling 
PBL- Plan och bygglagen 
FN- Förenta Nationerna 
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9 Bilagor 

9.1 Förordningar och regler 
9.1.1 FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 

 

Regel 1. Ökad medvetenhet 
 
Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktions-
nedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra 
med. 
 
1. Staterna bör se till att ansvariga myndigheter informerar om tillgängliga 
program och tjänster för människor med funktionsnedsättning. Informationen bör 
presenteras så att den är tillgänglig för alla. 
 
2. Staterna bör ta initiativ till och stödja informationskampanjer om människor 
med funktionsnedsättning och om handikappolitik. Dessa kampanjer skall upplysa 
om att människor med funktionsnedsättning är medborgare med samma 
rättigheter och skyldigheter som andra, och därigenom motivera åtgärder som 
undanröjer alla hinder för full delaktighet. 
 
3. Staterna bör uppmuntra massmedia att skildra människor med 
funktionsnedsättning på ett positivt sätt. Handikapporganisationerna bör 
rådfrågas i detta sammanhang. 
 
4. Staterna bör försäkra sig om att det ordinarie utbildningsväsendet på alla sätt 
återspeglar principen om full delaktighet och jämlikhet. 
 
5. Staterna bör erbjuda människor med funktionsnedsättning och deras familjer 
och organisationer att delta i informationsprogram om handikappfrågor. 
 
6. Staterna bör uppmuntra företag inom den privata sektorn att beakta 
handikappfrågor i alla sina verksamheter. 
 
7. Staterna bör ta initiativ till och stödja handlingsprogram som syftar till att hos 
människor med funktionsnedsättning öka medvetenheten om vilka rättigheter och 
möjligheter de har. Genom ökad självtillit och med hjälp av kraftfulla åtgärder kan 
människor med funktionsnedsättning ta till vara de möjligheter som står till buds. 
 
8. Åtgärder för att öka medvetenheten bör vara en viktig del både i utbildningen av 
barn med funktionsnedsättning och i rehabiliteringsprogram. Också genom sina 
organisationers arbete kan människor med funktionshinder öka sin medvetenhet. 
 
9. Insatser för ökad medvetenhet bör ingå i utbildningen av alla barn och bör vara 
en del av utbildningen av lärare och andra yrkesgrupper. 
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Regel 5. Tillgänglighet 
 
Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot 
full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall 
staten 
 
a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem och 
b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation. 
 
a) Tillgång till den yttre miljön 
 
1. Staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre miljön för att undanröja hinder 
mot tillgänglighet. Detta bör innebära att regler och riktlinjer utvecklas och att det 
övervägs att lagstiftningsvägen säkra tillgängligheten på olika områden i 
samhället, t.ex. tillgängligheten till bostäder och andra byggnader, 
kollektivtransporter och andra kommunikationsmedel, gator och andra miljöer 
utomhus. 
 
2. Staterna bör se till att arkitekter, byggnadsingenjörer och andra som är 
yrkesmässigt engagerade i utformningen och uppbyggnaden av den yttre miljön 
får tillräcklig information om handikappolitik och om vad som bör göras för 
tillgängligheten. 
 
3. Krav på tillgänglighet bör ställas från början, när den yttre miljön utformas och 
byggs upp. 
 
4. Handikapporganisationerna bör höras när regler och riktlinjer för tillgänglighet 
utvecklas. De bör också engageras redan på planeringsstadiet när offentliga 
byggnader och anläggningar planläggs lokalt. Detta för att garantera största 
möjliga tillgänglighet. 
 
b) Tillgång till information och möjlighet till kommunikation 
 
5. Människor med funktionsnedsättning och, där det anses lämpligt, deras familjer 
och företrädare bör på alla stadier få full information om diagnoser, rättigheter 
samt tillgänglig service och handlingsprogram. Informationen bör ges i sådana 
former som gör den tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 
 
6. Staterna bör utveckla metoder för att göra information och dokumentation 
tillgängliga för olika grupper av människor med funktionsnedsättning. Punktskrift, 
kassetter, stor stil och annan lämplig teknik bör användas för att ge människor 
med synskador tillgång till skriven information och dokumentation. På liknande 
sätt bör lämplig teknik användas för att ge människor med hörselskador eller 
inlärningssvårigheter tillgång till muntlig information. 
 
7. Användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, inom deras familjer 
och i samhället bör övervägas. Teckenspråkstolkar bör också finnas tillgängliga för 
att underlätta kommunikation mellan döva människor och andra. 
 
8. Hänsyn bör också tas till de behov som människor med andra 
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kommunikationshandikapp har. 
 
9. Staterna bör uppmuntra media, speciellt television, radio och tidningar, att göra 
sina tjänster tillgängliga. 
 
10. Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som 
erbjuds allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättning. 
 
11. Handikapporganisationerna bör tillfrågas innan det nya informationssystemet 
byggs upp. 
 
Källa: (FN, FN:s standardreglerför att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, 1993) 
 
9.1.2 Regeringsformen 

 
1 kap. Statsskickets grunder 
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
   Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika 
rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 
och genom kommunal självstyrelse. 
   Den offentliga makten utövas under lagarna. 
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
   Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 
   Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för 
nuvarande och kommande generationer. 
   Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 
   Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 
jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, 
ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 
   Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). 
 
Källa: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
 
9.1.3 Plan- och bygglagen 

 
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 
 
Byggnadsverks utformning 
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1 § En byggnad ska 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 
1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 
2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den 
betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom 
ombyggnaden, och 
3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen. 
   När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet 
av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt 
att avhjälpa. 
 
3 § I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 16 kap. 2 § ska det som  
1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och 
2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. 
Byggnadsverks tekniska egenskaper 
 
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, och 
9. hushållning med vatten och avfall. 
   Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår 
av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. 
5 § Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de  
1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än 
ombyggnad, och 
2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under 
en ekonomiskt rimlig livslängd. 
 
   De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är de 
krav som gäller när uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska uppfyllas i 
samma omfattning av byggnaden som anges i 2 § första stycket, om inte annat 
följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. 
 
Det som enligt första och andra styckena gäller i fråga om byggnad ska också 
tillämpas på andra anläggningar än byggnader. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K16P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K16P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P4S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K16P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P5S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K16P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P5S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P5S2


33 
 

 
 

Allmänna platser och andra områden 

12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9–11 §§ ska i skälig utsträckning 
tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än 
byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna använda platsen eller området i den utsträckning som följer av föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag. 
 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska alltid 
avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335). 
 
Källa: SFS 2010:900 
 
9.1.4 Boverkets byggregler 

 
5:831 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning  
vid brand. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Verksamhetsklass 2B, 2C och 5C bör utföras med minst två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägar bör skyddas mot brand- 
och brandgasspridning, exempelvis genom att de utförs som egna brandceller. 
(BFS 2011:26). 
 
5:336 Utrymningsplats 
Publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara enligt avsnitt 3:1 för  
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska förses med minst två 
oberoende utrymningsplatser. Om lokalen har fler än ett plan ska det finnas  
minst en utrymningsplats på varje plan. Om lokalen i enlighet med avsnitt 5:322  
enbart har en enda utrymningsväg får lokalen utformas med en utrymningsplats.  
Utrymningsplatsen ska vara placerad i intilliggande brandcell och finnas i 
anslutning till eller i utrymningsväg. I utrymningsplatsen ska minst en mindre 
utomhusrullstol få plats som upptar ytan 1,30 m x 0,70 m.  
 
Utrymningsväg som är tillgänglig och användbar och som leder horisontellt  
till säker plats behöver inte förses med någon utrymningsplats. Publika lokaler 
som är försedda med automatiskt släcksystem behöver inte  
förses med utrymningsplats. Ytterligare krav anges i avsnitt 5:352. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Regler om utrymningsplats ges även ut av Arbetsmiljöverket.  
(BFS 2011:26). 
 
5:2512 Utrymningslarm 
Utrymningslarm ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets  
utformning. Utrymningslarmet ska utformas efter behovet av information så att  
personer som vistas i byggnaden kan nås av information om lämpliga åtgärder  
vid utrymning. Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning 
kan vistas utan direktkontakt med andra personer ska förses med kompletterande 
larmdon så att även hörselskadade och döva nås av varningssignaler i händelse av 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#K8P11
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brand eller annan fara. Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att signaler 
eller meddelanden kan uppfattas i berörda delar av byggnaden. Anläggningens 
funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot 
strömavbrott på grund av brand. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Utrymningslarm kan aktiveras manuellt eller med automatiskt 
brandlarm. Utrymningslarmet bör signalera direkt både vid aktivering med 
manuell larmknapp eller automatiskt brandlarm. Exempel på utrymmen i publika 
lokaler som bör förses med kompletterande larmdon är hygienutrymmen. Med 
kompletterande larmdon avses exempelvis optiska sådana.  
 
Ljudstyrkan för ett utrymningslarm bör vara anpassad till den omgivande 
ljudnivån i lokalen. Utrymningslarm som används i bostäder i verksamhetsklass 3 
eller lokaler och bostäder för sovande personer i verksamhetsklasserna 4 och 5 
bör placeras så att ljudnivån vid en plats för en sovande persons huvud är minst 75 
dB(A). Ljudnivån för övriga lokaler bör inte understiga 65 dB(A) på platser där 
personer vistas mer än tillfälligt. Ljudnivån bör även vara minst 10 dB(A) över 
omgivande normal bakgrundsnivå och bör inte överstiga 115 dB(A) på en meters 
avstånd från larmdonet.  
 
Utrymningslarm med talade meddelanden kan verifieras enligt SS-EN 54-16 och 
SS-EN 54-24. Hörbarhet kan verifieras enligt prEN 50849. För ett talat meddelande 
bör ett STI-värde på minst 0,55 uppnås. Ljudtrycksnivån bör vara minst 70 dB, 
dock minst 15 dB över omgivningen. Talat utrymningsmeddelande bör föregås av 
en icke förväxlingsbar ljudsignal. Meddelandet bör vara anpassat till aktuell lokal 
och verksamheten i denna. Det talade meddelandet bör tydligt ge information om 
situationen och upprepas till dess att larmet återställs. Ett förslag till meddelande 
kan ha följande lydelse:  
1. Signalkaraktär 1 (omedelbar fara) enligt SS 31711 ljuder i 5 sekunder.  
2. ”Viktigt meddelande. Vi har fått ett brandtillbud i byggnaden. Vi får  
be samtliga att omedelbart lämna lokalerna genom närmaste utgång. Följ  
personalens anvisningar. Fortsätt ut i det fria och var vänliga att inte  
blockera utgångarna.”  
3. Signalkaraktär 1 (omedelbar fara) enligt SS 31711 ljuder i 5 sekunder.  
4. ”Important message. There is a fire situation in the building. Please  
leave the building through the nearest exit. Follow the instructions given  
by the management and proceed to the outside. Don’t block the exits.”  
5. Meddelandet upprepas från punkt 1. Akustiska eller optiska larmdon kan 
verifieras med SS-EN 54-3 eller 54-23. Utrymningssignal bör fortgå tills larmet 
återställs. Varje larmdon bör vara försedd med en skylt som anger signalens 
betydelse och förslag till lämplig åtgärd. Exempel på text kan vara 
”utrymningslarm – lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuder/blixtrar”. 
Skylten bör vara utformad med vit text på röd botten och vara läsbar från ståplan 
under, eller vid, larmdonet.  
 
Utrymningslarm bör kunna avge utrymningssignal under minst 30  
minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar. Utrymningslarmet bör automatiskt 
avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen.  
Felsignal bör utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden  
eller på annan plats.  
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Utformning av larmknappar för manuell aktivering av utrymningslarm  
kan verifieras enligt SS-EN 54-11. Sådana larmknappar bör förses med skyddslock. 
Larmknappar bör placeras högst 1,60 m över golvet.  
(BFS 2011:26). 
 
5:35 Särskilda krav för de olika verksamhetsklasserna 
5:351 Verksamhetsklass 2A 
Lokaler som tillhör verksamhetsklass 2A ska förses med vägledande markeringar. 
Mindre lokaler som är lätt överblickbara får utformas utan krav på vägledande 
markering. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Lokaler kan utföras utan vägledande markering om gångavstånd till 
utrymningsväg är högst 15 m och utrymningsvägarna är synliga från huvuddelen 
av lokalen. (BFS 2011:26). 
5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C 
Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal  
personer som får vistas i lokalen. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: I samlingslokaler eller i förrum till dessa bör det finnas skyltar som 
anger det största antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen.  
 
Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala 
personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats. 
Dimensioneringen av utrymningsplatser bör göras så att dessa tillsammans kan 
rymma de personer som är i behov av utrymningsplats och med hänsyn till att en 
av utrymningsplatserna kan blockeras av brand.  
 
Regler om tillgängliga och användbara dörrar finns i avsnitt 3:143.  
 
Sittplatserna i en samlingslokal bör vara ordnade i rader i ett eller flera  
bänkfält, så att utrymningen kan ske lätt.  
 
Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymningen kan  
ske åt två håll, annars inte bredare än 10 sittplatser. Det fria passagemåttet  
framför en bänkrad till nästa bänkrad bör vara minst 0,45 m. Stolar i en  
hörsal, teater, biograf eller motsvarande bör vara fastsatta i golvet.  
(BFS 2011:26). Dörrar i eller till utrymningsväg ska kunna öppnas genom att 
trycka på dörren eller kunna öppnas med ett lättmanövrerat trycke. (BFS 
2011:26). 
Allmänt råd: Dörrar för utrymning från samlingslokaler bör kunna öppnas genom 
tryck utåt eller genom att ett dörrtrycke trycks nedåt. Denna manöver bör kunna 
ske med ett handgrepp. Manövern bör också innebära att båda dörrbladen öppnas 
om dubbelbladiga dörrar används. Om bägge dörrbladen inte kan öppnas genom 
en sådan manöver bör passiv dörrhalva förses med beslag  
enligt SS-EN 1125. 
Dörrar för utrymning bör utformas med enkelt trycke, t.ex. beslag enligt SS-EN 
179. Dörrar i samlingslokaler avsedda för fler än 1 000 personer bör utformas med 
beslag enligt SS-EN 1125. (BFS 2011:26). Samlingslokaler ska förses med 
anordningar för varning i händelse av brand och vid behov anordning för tidig 
upptäckt av brand. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Samlingslokaler bör förses med utrymningslarm. Utrymningslarm i 
samlingslokaler i verksamhetsklass 2C bör aktiveras med automatiskt brandlarm 
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och även kunna aktiveras manuellt. Samlingslokaler i verksamhetsklass 2B kan 
förses med enbart manuellt aktiverat utrymningslarm.  
 
Talat meddelande bör användas som utrymningslarm eftersom det  
normalt ger en snabb initiering av utrymningen från byggnaden. Enklare  
utrymningslarm, t.ex. ringklocka eller siren, kan användas i samlingslokaler i 
verksamhetsklass 2B som är avsedda för högst 300 personer eller som  
innehåller biografsalong, teater, hörsal eller motsvarande.  
 
I samlingslokaler som kan förväntas ha svag eller ingen belysning bör  
belysningen tändas automatiskt vid utrymningslarm. I samlingslokaler  
med hög ljudnivå bör musik och liknande stängas av automatiskt vid 
utrymningslarm. (BFS 2011:26). Samlingslokaler ska vara försedda med 
vägledande markeringar för utrymning. Samlingslokaler ska vara försedda med 
allmänbelysning och nödbelysning. Utrymningsvägar från samlingslokaler ska vara 
försedda med nödbelysning. Omedelbart utanför utgångar till det fria ska 
nödbelysning anordnas. Utvändiga utrymningsvägar från samlingslokaler ska i 
hela sin längd vara belysta och försedda med nödbelysning. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Även trappor i samlingslokalen bör belysas av nödbelysning. 
Belysningsstyrkan bör motsvara lägst 5 lux i trappor. (BFS 2011:26). 
 
5:341 Vägledande markeringar 
Med vägledande markeringar avses skyltar eller liknande som vid utrymning ger  
vägledning så att utrymningen inte hindras av svårigheter att orientera sig i  
byggnaden. Vägledande markeringar ska finnas i utrymmen som är 
svårorienterade. Krav på vägledande markering finns även i avsnitt 5:351, 5:352, 
5:354 och 5:357. Där krav på vägledande markering finns ska belysning eller 
genomlysning av vägledande markeringar ha säkerställd strömförsörjning 
motsvarande nödbelysning enligt avsnitt 5:343. 
 
För de utrymmen där krav på vägledande markering gäller ska skyltar eller  
liknande finnas i anslutning till de dörrar och fönster som är avsedda för 
utrymning. Skyltar ska utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler och 
ska lätt kunna uppmärksammas. (BFS 2011:26). 
Allmänt råd: Utrymmen som är svårorienterade kan vara större lokaler där det 
inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade eller lokaler där 
dagsljusinsläpp saknas, t.ex. garage större än 50 m2 och källare. Exempel på när  
det inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade kan vara ett kontor där 
lokalen utformas med parallella korridorer inom brandcellen.  
 
Skyltar bör placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, t.ex. i 
en trappa som fortsätter förbi det plan där utrymningen sker till det fria. Skyltarna 
bör vara placerade så att en person enbart behöver förflytta sig en mindre sträcka 
för att se en skylt, se figur 5:341a–c. Skyltar bör placeras så att det tydligt framgår 
var utrymningsvägarna finns t.ex. över en dörröppning eller hängande från 
innertaket.  
 
Skyltar bör finnas i lokaler när utrymning sker genom en annan brandcell. För att 
skyltar lätt ska kunna uppmärksammas bör dessa utgöras av gröna skivor med 
tydliga vita symboler som är belysta eller genomlysta. Skyltar bör vara belysta 
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eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Skyltar 
bör monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan.  
 
Skyltar bör ha sådan storlek och luminans att de syns tydligt från aktuell plats och 
under aktuella belysningsförhållanden och ha vägledande markeringar utformade 
enligt Arbetsmiljöverkets regler om skyltar.  
 
Väg till utrymningsplats och tillgänglig och användbar utrymningsväg  
som leder till säker plats bör kompletteras med vägledande markering som  
innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.  
 
Skyltens höjd (gröna fältets höjd) kan beräknas med följande formel:  
 Höjd [m] = Betraktningsavstånd [m]/Konstant  
Det förutsätts då att skyltens bredd är större än höjden. Konstanten har  
följande värden:  
 – Belyst skylt: 100.  
 – Genomlyst skylt: 200.  
 Minsta skylthöjd bör vara 0,10 m. I samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B 
och 2C som exempelvis varuhus och större butiker bör minsta  
skylthöjd vara 0,20 m.  
 
Luminansen för en skylt bör anpassas så att skylten är tydligt synlig i  
den lokal som den används i. För genomlysta skyltar i lokaler som t.ex.  
kontor och skolor kan 80 cd/m2 på den sämst lysande delen av de vita  
ytorna, motsvarar ungefär minst 11 cd/m2 på den sämst lysande delen avden 
gröna ytan, utgöra en utgångspunkt vid bedömningen. Värdet gäller  
om belysningsstyrkan i rummet ligger mellan 500–1 500 lux. Högre luminans kan 
vara motiverad i lokaler med dagsljusinsläpp där belysningsstyrkan kan vara 
högre. Ett riktvärde kan vara att kontrasten mellan omgivningens och skyltens 
genomsnittliga luminans kan ligga kring 1:20 för väl upplysta lokaler.  
 
I mörkare delar av en byggnad kan lägre luminans på skylten ändå ge  
motsvarande vägledning. Luminansen av skyltar kan dämpas till som lägst  
2 cd/m2 när belysningen i lokalen är låg t.ex. i en teater eller biograf under  
föreställning. Gränsvärdet 2 cd/m2 gäller på den sämst lysande delen av  
skylten, vanligen på den gröna ytan. Belysningsstyrkan bör återgå till normalnivån 
vid aktivering av utrymningslarmet och när belysningen i lokalen tänds. Skyltarna 
bör i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar.  
 
Regler om utformning av skyltning på arbetsplatser finns hos Arbetsmiljöverket. 
(BFS 2011:26). 
 
Källa:  (Bengtson, Frantzich, Jönsson, & Marberg, 2012) 
 
Boverkets Författningssamling: “Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser”  
 

Publika lokaler 
6 § Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt 
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placerade eller felaktigt utformade manöverdon ska avhjälpas. 
Allmänt råd: Trösklar bör tas bort om det är tekniskt möjligt, eller åtgärdas på 
annat sätt så att nivåskillnader utjämnas, för att t.ex. personer i rullstol eller med 
rollator ska kunna passera. Mindre nivåskillnader bör överbryggas, exempelvis 
med ramper. Även om rampen är kort är det viktigt att lutningen inte är brantare 
än 1:12, på grund av risken att falla eller välta baklänges. En lutning på 1:20 eller 
flackare bör eftersträvas. Rampen bör ha jämn och halkfri yta, vara minst 1,3 m 
bred och ha avåkningsskydd. Om det finns plats, bör en trappa finnas som 
komplement till rampen. 
 
Dörrmattor och skrapgaller, som är tunga att passera eller medför 
snubbelrisk, bör bytas eller åtgärdas på annat sätt. Olämpligt placerade 
porttelefoner samt manöverdon till exempelvisdörröppnare och ringklockor bör 
flyttas. Manöverdon till dörröppnare bör i höjd- och sidled placeras så att även en 
person i rullstol eller med rollator kan använda dem utan att träffas av dörrbladet. 
Manöverdon bör placeras så att de lätt kan nås från rullstol. En lämplig placering 
är med centrum 80 cm från marken och minst 70 cm, men gärna 100 cm, från hörn 
eller dörrblads framkant i ogynnsammaste läge Dörrar med dörrstängare bör 
förses med automatisk dörröppnare. Även andra dörrar kan ibland vara för tunga 
att öppna för många människor och bör därför förses med automatisk 
dörröppnare. Vid utformningen av dörrar med automatisk öppnare är det viktigt 
att de ingående funktionerna placeras på rätt plats, att manöverknappar 
kontrastmarkeras, att områden där dörrar slås upp markeras alternativt att dörrar 
förses med säkerhetssensorer, och dylikt. 
 
Olämpligt placerade manöverpaneler i och utanför hissar bör flyttas och 
olämpligt utformade manöverpaneler bör bytas. Manöverpanelers läge har 
betydelse för om rullstolsburna kan nå dem. Utformningen är viktig för personer 
med nedsatt syn och för personer med utvecklingsstörning. Utgångsknappen 
bör ha mot omgivningen avvikande form och ljushet. För lämplig utformning och 
placering av manöverpaneler, se SS-EN 81-70. Olämpligt utformade handtag och 
lås bör bytas mot sådana som kan hanteras även av personer med nedsatt styrka 
eller nedsatt grip- eller precisionsförmåga. 
 
7 § Hinder i form av bristande kontrastmarkering och bristande 
varningsmarkering ska avhjälpas. 
Allmänt råd: Strategiska punkter, t.ex. ytterdörrar, manöverdon till automatiska 
dörröppnare, hissdörrar, toalettdörrar, receptionsdiskar, informationsställen, 
nödutgångar och trapphus bör kontrastmarkeras så att synsvaga och personer 
med utvecklingsstörning lättare kan orientera sig. Kontrastmarkeringar 
kan exempelvis uppnås med avvikande material och ljushetskontrast. En 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System) gör det möjligt 
för många synsvaga att uppfatta en markering. Logiska ledstråk som leder mellan 
utvalda och strategiska punkter bör anordnas till ledning för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga. Kontrastlinjer i golv kan anordnas med avvikande material 
för blinda och med ljushetskontrast för synsvaga. För personer med 
utvecklingsstörning underlättas orienteringen av logiska färgsystem. Oskyddade 
glasytor bör varningsmarkeras, exempelvis genom avvikande ljushet mot 
bakgrunden. Markeringarna bör placeras i ögonhöjd. 
Trappor bör förses med kontrastmarkering så att synsvaga kan uppfatta 
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nivåskillnaderna, exempelvis genom att framkanten på nedersta plansteget 
och framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ges 
en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (se bild 2). Markeringarna bör 
göras på ett konsekvent sätt inom byggnaden. Utstickande byggnadsdelar, 
exempelvis trappor eller kapphyllor, bör markeras tydligt och byggas in eller 
åtgärdas på annat sätt, för att inte utgöra fara för blinda och synsvaga 
 
8 § Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön ska avhjälpas. 
Allmänt råd: Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och 
vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i 
rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man 
förväntar sig att den ska finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken 
bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov 
till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd 
relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och 
tydliga, lättförståeliga och välkända symboler. Elektronisk skyltning bör anpassas 
för att fungera för personer med olika funktionshinder, t.ex. nedsatt syn eller 
nedsatt hörsel. Tydlig och väl belyst skyltning har stor betydelse för att bl. a. 
personer med nedsatt syn eller hörsel och personer med utvecklingsstörning skall 
kunna orientera sig. Dålig hörbarhet bör förbättras, exempelvis genom att lokalen 
kompletteras med ljudabsorbenter anpassade till rummets form och material. 
 
9 § Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas. 
Allmänt råd: Stora glasytor mot det fria och fönster i slutet av korridorer bör 
kunnaskärmas av för att motverka bländning. Avskärmning kan ske exempelvis 
med gardiner, markiser eller persienner. Fast belysning bör inte vara bländande. 
Exempelvis är det viktigt att ljuskällan är skymd och att kontrasten i ljushet mellan 
angränsande utrymmen eller mellan ute och inne inte är för stor. Belysningen kan 
vara avgörande för om en synsvag person kan orientera sig eller inte. Den 
synsvage behöver rätt utformat ljus för att kunna se och läsa, den hörselskadade 
eller döve för att kunna läsa teckenspråk och läsa på läppar. 
Belysningen där man förflyttar sig bör vara jämn och anordnad så att synsvaga och 
rörelsehindrade personer kan uppfatta hur underlaget ser ut, och så att 
hörselskadade och döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. 
 
Källa: (BFS 2011:13 HIN 2) 
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8.2 Objektstudier 

8.2.1 Checklista platsbesök 

Objekt:  
 Antal våningsplan: 
 Datum: 
 Byggnadstekniska skydd/åtgärder: Ja/Nej 

Utrymningsplats   
Utrymningsdörrar, öppningsfunktion samt 
öppningskraft   

Trösklar   

Ledstråk   

Brandgasluckor   

Sprinkler   

Rökdetektorer   

Brandlarm   

Utrymningslarm (talat meddelande, signal, optiskt, mm)   

Larmknappar   

Magnetuppställda dörrar   

Hörslinga   

Brandhiss alternativt hiss i separat brandcell   

Nödbelysning   

Släckutrustning (brandsläckare, brandposter)   

Taktila markeringar i ledstråk   

Skyltar i lokalen: Ja/Nej 

Orienteringsplan   

Utrymningsplaner   

Placering av utrymningsplaner   

Utrymningsskyltar   

Placering av utrymningsskyltar   

Tillräckligt med utrymningsskyltar   

Kontrastmarkeringar i lokalen: Ja/Nej 

Trappor/Nivårskillnader   

Utrymningsdörrar, riktning   

Ledstråk   

Organisatoriska åtgärder: Ja/Nej 

Övningar, utbildning, rutiner   

Systematiskt brandskyddsarbete   

Övrigt:   

Lös inredning   

Komplex/ologisk lokal   

Placering av talböcker samt taktila böcker   
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8.2.2 Resultat Karlskrona Stadsbibliotek 

Objekt: Karlskrona Stadsbibliotek 
 Antal våningsplan: 5 plan öppet för offentligheten 
 Datum: 9/7-13 
 Byggnadstekniska skydd/åtgärder: Ja/Nej 

Utrymningsplats Nej 

Kommentar: personalutrymmen skulle kunna användas 

Utrymningsdörrar, öppningsfunktion samt kraft Ja 

Kommentar: Olika öppningsfunktioner, tung entrédörr   

Trösklar Ja 

Kommentar: Endel höga trösklar, alt utr.dörr hade ramp   

Ledstråk Ja/Nej 
Kommentar: Endast i de två större trapporna i form av 
räcke   

Brandgasluckor Nej 

Sprinkler Nej 

Rökdetektorer Ja 

Kommentar: Sparsamt   

Brandlarm Ja 

Kommentar: Automatiskt   

Utrymningslarm (talat meddelande, signal, optiskt, mm) Ja/Nej 

Kommentar: Endast på barnavd., tros vara ringande   

Larmknappar Ja 

Kommentar: Sparsamt, endast på på övre plan   

Magnetuppställda dörrar Ja 

Kommentar: Så gott som alla var magnetuppställda   

Hörslinga Ja 

Kommentar: Endast i hörsal på nedre plan   

Brandhiss alternativt hiss i separat brandcell Nej 

Kommentar: Skyltar beskrev att hiss ej fungerar vid brand   

Nödbelysning Ja 

Kommentar: Kontroll årligen av Brandab   

Släckutrustning (brandsläckare, brandposter) Ja 

Kommentar: Gott om släckutrustning, en gömd bakom inredning 

Skyltar i lokalen: Ja/Nej 

Orienteringsplan Nej 

Utrymningsplaner Ja 

Kommentar: Sparsamt, ej taktila   

Placering av utrymningsplaner Ja 

Kommentar: I ögonhöjd   

Utrymningsskyltar Ja 

Kommentar: Vissa genomlysta   

Placering av utrymningsskyltar Ja 
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Kommentar: Synbar ovanför bokhyllor och dörrar   

Tillräckligt med utrymningsskyltar Ja 

Kontrastmarkeringar i lokalen: Ja/Nej 

Trappor/Nivårskillnader Ja/Nej 

Kommentar: De två stora trapporna hade svarta markeringar 

Utrymningsdörrar, riktning Nej 

Ledstråk Nej 

Taktila markeringar i ledstråk Nej 

Organisatoriska åtgärder: Ja/Nej 

Övningar, utbildning, rutiner Ja 

Kommentar: En halvdag på rtj+halvdag med brandsläckare, 

somliga ingen utb., inga rutiner   

Systematiskt brandskyddsarbete Nej 

Kommentar: Borde finnas, dock kunde ingen info fås   

Övrigt:   

Lös inredning   

Kommentar: Mkt lös inredning, endel inkräktar på utr.väg samt  

brandsläckare   

Komplex/ologisk lokal   

Kommentar: Relativt koplex, inget system av trappor   

Placering av talböcker samt taktila böcker   

Kommentar: Bakom reception, nära till utr.väg   
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8.2.3 Resultat Nacka Forum bibliotek 

Objekt: Nacka Forum Bibliotek 
 Antal våningsplan: 1 plan 
 Datum: 22/7-13 
 Byggnadstekniska skydd/åtgärder: Ja/Nej 

Utrymningsplats Nej 

Kommentar: Utr.dörr leder till platå   
Utrymningsdörrar, öppningsfunktion samt 
öppningskraft Ja 

Kommentar: Enkla med handtag   

Trösklar Nej 

Ledstråk Nej 

Kommentar: Förvirrande golv   

Brandgasluckor Nej 

Sprinkler Ja 

Rökdetektorer Ja 

Brandlarm Ja 

Kommentar: Sammankopplad med galleria   

Utrymningslarm (talat meddelande, signal, optiskt, mm) Ja 

Kommentar: Talat meddelande   

Larmknappar Nej 

Magnetuppställda dörrar Nej 

Kommentar: Jalusi vid entré från galleria   

Hörslinga Nej 

Brandhiss alternativt hiss i separat brandcell Nej 

Nödbelysning Ja 

Släckutrustning (brandsläckare, brandposter) Ja 

Kommentar: 3 st väl markerade   

Taktila markeringar i ledstråk Nej 

Skyltar i lokalen: Ja/Nej 

Orienteringsplan Ja 

Placering av utrymningsplaner Ja 

Kommentar: Ansiktshöjd vid entré   

Utrymningsskyltar Ja 

Kommentar: Upplysta   

Placering av utrymningsskyltar Ja 

Kommentar: Ovanför bokhyllor och dörrar   

Tillräckligt med utrymningsskyltar Ja 

Kontrastmarkeringar i lokalen: Ja/Nej 

Trappor/Nivårskillnader Nej 

Kommentar: Endast utanför lokal   

Utrymningsdörrar, riktning Nej 

Ledstråk Nej 

Organisatoriska åtgärder: Ja/Nej 
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Övningar, utbildning, rutiner Ja/Nej 

Kommentar: Ingen utb., övning genom tillbud, vid brand söks 

 bibliotek igenom och jalusien dras ned   

Systematiskt brandskyddsarbete Ja 

Kommentar: För hela gallerian   

Övrigt:   

Lös inredning   

Kommentar: En del inredning i gångarna   

Komplex/ologisk lokal   

Kommentar: Rektangulär lokal med två mittgångar   

Placering av talböcker samt taktila böcker   

Kommentar: Längst in, nära till nödutgång   
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8.2.4 Resultat Luleå Stadsbibliotek 

Objekt: Luleå Stadsbibliotek 
 Antal våningsplan: 3 plan 
 Datum: 30/7-13 
 Byggnadstekniska skydd/åtgärder: Ja/Nej 

Utrymningsplats Ja 

Kommentar: På plan 2 och 3   
Utrymningsdörrar, öppningsfunktion samt 
öppningskraft Ja 

Kommentar: Enkla, i form av handtag   

Trösklar Nej 

Ledstråk Ja 

Kommentar: Från entré till reception, räcken i lokal&trappa 

Brandgasluckor Nej 

Sprinkler Ja 

Rökdetektorer Ja 

Automatiskt brandlarm Ja 

Utrymningslarm (talat meddelande, signal, optiskt, mm) Ja 

Kommentar: Signal+talat meddelande   

Larmknappar Nej 

Kommentar: Endast i personalutrymmen   

Magnetuppställda dörrar Nej 

Hörslinga Ja 

Kommentar: I konferensrum på plan 2&3 samt på "vingarna" 

Brandhiss alternativt hiss i separat brandcell Nej 

Kommentar: Ingen skylt som beskriver att hiss ej fung. vid brand 

Nödbelysning Ja 

Släckutrustning (brandsläckare, brandposter) Ja 

Taktila markeringar i ledstråk Ja 

Kommentar: I ledstråk till reception samt i trappor   

Skyltar i lokalen: Ja/Nej 

Orienteringsplan Ja 

Kommentar: Minst 1/plan, belsyning och material gav bländande 

effekt   

Utrymningsplaner Ja 

Kommentar: 1/plan   

Placering av utrymningsplaner Nej 

Kommentar: Placerade vid toaletter   

Utrymningsskyltar Ja 

Placering av utrymningsskyltar Ja 

Kommentar: Ovanför dörrar   

Tillräckligt med utrymningsskyltar Ja 

Kontrastmarkeringar i lokalen: Ja/Nej 

Trappor/Nivårskillnader Ja 
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Kommentar: Svart nött markering samt taktila i metall 

Utrymningsdörrar, riktning Nej 

Ledstråk Ja/Nej 

Kommentar: Taktil i metall från entré till reception   

Organisatoriska åtgärder: Ja/Nej 

Övningar, utbildning, rutiner Ja 

Kommentar: Ansvarsområden vid brand, övning vid tillbud 

Systematiskt brandskyddsarbete Ja 

Övrigt:   

Lös inredning   

Kommentar: Ingen lös inredning i gångar   

Komplex/ologisk lokal   

Kommentar: Stor, öppen lokal, en stor brandcell, breda gångar 

Placering av talböcker samt taktila böcker   

Kommentar: Placerade på plan 3, taktila för barn på plan 1 
 
 


