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Sammanfattning
Detta examensarbete är en manual om tillgänglighet och användbarhet i gruppbostad för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Arbetet är gjort för Arkitektgruppen
GKAK och skall användas som hjälpmedel vid projekteringen. Meningen med manualen är
att den ska minska risken för att viktiga krav och regler förbises.

Arbetet ger först en teoribakgrund om olika handikappgruppers behov. Därefter är varje
kapitel i manualen indelad i regler, råd och rekommendationer. Manualen börjar utomhus med
miljön kring boendet. Därefter in i byggnaden, där den allmänt behandlar ytskikt, färgsättning
och belysning. Därefter går den genom gemensamma utrymmen, kommunikationsutrymmen
och den egna lägenheten. Sist behandlas detaljer som dörrar och handtag.

Resultatet av arbetet är en manual med en bra grund för företaget att komplettera och arbeta
vidare på. Rapporten kommer att användas som hjälpmedel i mitt arbete på företaget.



Abstract

This examination is a manual about availability and usefulness in a grouphouse for people
with movement and orientation disabilities. The job has been done for the Architectgroup
GKAK and will be used as an aid in project planning. The purpose of the manual is that it
shall reduce the risk that important demands and rules are overlooked.

The report begins with a theory background about the needs of different disability groups.
After that rules advice and recommendation divide every chapter in the manual. The manual
begins outdoors with the environment. After that it describes surfaces, colours and lighting
indoors. There after it describes the common spaces, communication spaces and the private
room. Last of all, details like doors and door handles are described.

The result of the report is a manual that can be used as a good base, that the company can
develop the report will be used as an aid for my work at the company.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Det är brist på särskilt anpassade bostäder som uppfyller behovet av tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Därför pågår nu en
stor produktion av ny- och ombyggnader av specialbostäder. Arkitektgruppen GKAK arbetar
mycket med dessa projekt. För att projekteringen av specialbostäder skall bli effektivare, är
företaget i behov av en generell manual för inomhus- och utomhusmiljö. En manual där all
information är samlad på ett ställe och som man kan använda som checklista.

1.2 Syfte
Manualens syfte är att underlätta ny- och ombyggnads projekt för specialboende och minska
risken för att viktiga krav och regler förbises. Manualen är avsett för kontroll av gällande
regler, råd och rekommendationer avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tanken med manualen är att den ska användas som
ett kompletterande arbetsredskap vid projektering.

1.3 Metodik
Arbetet börjar med en kort inledning med olika handikappgruppers krav på behov.
Manualen är därefter utformad som en tänkt bana från utomhus, in i byggnaden till de
gemensamma utrymmena, vidare in i de egna rummen och slutar med detaljerna.

Manualens kapitel är indelad i regler, råd och kommentarer, där:
Regler
Föreskrifter i byggregler som är tvingande när en byggnad uppförs eller byggs till.
Funktionskrav i föreskrifter måste alltid uppfyllas men på vilket sätt eller till vilken grad är
inte alltid självklart.

Råd
Råd i byggreglerna är inte tvingande men anger hur man kan eller bör handla för att uppfylla
föreskrifterna. Det går att välja andra metoder eller lösningar om dessa också uppfyller
föreskrifterna

Rekommendationer
Innehåller rekommendationer och hjälp för hur tillgängligheten och användbarheten till de
olika handikappades behov skall uppfyllas.

1.4 Avgränsningar
Manualen är inriktad på gruppbostad med specialboende, som innehåller ett antal egna
lägenheter/rum och gemensamma utrymmen. Manualen tar ej hänsyn till brand- och ljudkrav
eller utrymmen där bara personal vistas tex. personalutrymmen.
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2 Teoribakgrund
Sverige har förbundit sig att följa FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. En tillgänglig miljö är en förutsättning för att
uppnå detta. I Sverige finns det lagstiftning inom området tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade. I BBR (Boverkets byggregler)  finns det regler om hur byggnader och
utemiljö ska utformas för att bli tillgängliga och användbara.

Bostäder med god grundläggande tillgänglighet och som utformas så att anpassningsåtgärder
underlättas innebär lägre kostnader vid senare anpassning. Äldre kan i högre utsträckning bo
kvar i sin invanda bostad utan kostsamma anpassningsåtgärder. Tillgänglighetskrav måste
beaktas och bevakas under hela planerings- och byggprocessen. Frågorna måste följa med till
färdig byggnad och förvaltning, annars finns det risk att de faller bort i något skede.
Byggherren har det formella ansvaret för att slutresultatet blir en tillgänglig och användbar
byggnad. Han skall se till att funktionskraven uppfylls och redovisa en teknisk lösning.

2.1 Handikappgruppers behov
Generella riktlinjer är att bostäderna skall dimensioneras och utformas utifrån flera
handikapp. För att uppfylla olika handikappgruppers behov bör man veta vilka krav
grupperna har.

2.1.1 Rörelsehindrade
Personer med nedsatt rörlighet i benen använder rullstol eller gånghjälpmedel för förflyttning.
De går ostadigt, har ofta en dålig balans och svårt att förflytta sig längre sträckor.
Personer med nedsatt rörlighet och styrka i armar och händer har svårt att greppa och vrida,
de har en begränsad räckvidd, svårt att lyfta armarna över axelhöjd samt lyfta tyngre föremål.
Personer med nedsatt rörlighet i ryggen har svårt att böja sig.
Rörelsehindrade personer behöver hissar, ramper, korta avstånd, tillräckliga manöverytor och
lågt placerade reglage.

2.1.2 Synskadade
Synskador ger olika former av synnedsättning t.ex. kraftigt nedsatt synskärpa, grumlingar,
fläckvis bortfall, tunnelseende, synfältbortfall, nedsatt mörkerseende och färgblindhet.
Generellt kan belysning, färgsättning och materialval tillsammans användas för att skapa
tillgänglighet och användbara miljöer. Blinda orienterar sig med hjälp av känsel, hörsel och
lukt i kombination med logiskt tänkande. Personer med synnedsättning är i behov av led- och
orienteringsstråk

2.1.3 Hörselskadade
Det är ovanligt med bostadsanpassningar för denna grupp. Nedsatt hörsel innebär
kommunikationsproblem. Personer med nedsatt hörsel är behov av optiska signaler och bra
belysning.

2.1.4 Dövblinda
Dövblinda kommunicerar på olika sätt beroende på grad av handikapp. Det finns olika
grupper av dövblinda, födda döva och blinda, född döva och senare blivit synskadade, födda
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synskadade och senare blivit döva eller fått båda funktionsnedsättningarna i vuxen ålder. De
kommunicerar antingen med teckenspråk som de avläser taktilt eller med synrest, handalfabet
eller skrift med handen. Bland personer som är födda döva och blinda är det vanligt med
ytterligare en funktionsnedsättning. Generellt gäller samma behov som för blinda och
hörselskadade. Det är viktigt att tillgodose alla de behov som kan underlätta boendet. Syftet är
att försöka ta till vara på varje liten syn- och hörselrest som finns.

2.1.5 Downs syndrom och annan utvecklingsstörning
Personer med utvecklingsstörning har svårt att förstå abstrakt information som skrivna
instruktioner, bokstäver och siffror. De har svårt att bedöma avstånd och riktning i rum. De
har därför svårt att orientera sig i komplexa- och svåröverskådliga miljöer och i miljöer som
utformats så att man måste kunna läsa eller förstå siffror. Många utvecklingsstörda har
tilläggshandikapp som rörelsehinder, synskada, hörselskada, epilepsi osv. Generella riktlinjer
i bostäderna skall dimensioneras och utformas utifrån flera handikapp. Personer med
utvecklingsstörning behöver tydlig och lugn miljö.

2.1.6 Epilepsi.
Epilepsi är ett samlingsnamn på olika anfallstyper som orsakas av skador eller störningar i
hjärnan. Människor med epilepsi har lätt att få fysiska skador i samband med anfall. I badrum
och kök är skaderisken störst.
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Figur 2. Vändradie för inomhusrullstolFigur 1. Vändradie för utomhusrullstol

3 Manual

3.1.1 Rullstols mått
Regler
BBR 3:121.
Då BBR anger att en byggnad eller del av byggnad skall vara tillgänglig för eller kunna
användas av person som sitter i rullstol, avses eldriven rullstol för begränsad
utomhusanvändning (utomhusrullstol). Undantag från detta är enskilda lägenheter i bostäder
där manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) avses.

Råd
BBR 3:121.
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten för
utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 m,  se figur1. För inomhusrullstol gäller en
cirkel med diametern 1,30 m, se figur2.

Rekommendationer
De mått som behövs för att uppnå tillgänglighet och användbarhet i bostäder och som anges i
Svensk Standard utgår från att rullstolen är manuell. En inomhusrullstol har måttet 0,7x1,2 m,
se figur 3. En utomhusrullstol har måttet 0,7x1,3 m, se figur 4.
Cirkeln för dimensionerande vändmått ska ses som en förenklad symbol för
vändningsmöjlighet, men inte användas där ytan är begränsad på fyra sidor.

Figur 3.  Inomhusrullstol.
Figur 4. Utomhusrullstol.
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3.2 Utomhus

3.2.1 Utemiljö
Regler
PBL 3 kap 15 § punkt 5.
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas så den kan användas av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, om det inte är obefogat med hänsyn till terräng och
förhållandena i övrigt.

PBL 2 kap 4 § punkt 5.
Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn
till behovet av möjligheter för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att
använda området.

Rekommendationer
Vid varje nybyggnation av gruppbostäder bör det diskuteras, beroende på målgrupp, om det
skall vara avskilt eller centralt boende. I närheten av bostaden bör det finnas ett grönområde,
kommunala färdmedel och affärer. Man bör däremot undvika att bygga gruppbostäder nära
industrier, soptippar, starkt trafikerade vägar, parkeringsplatser och
djurstallar/ridanläggningar (minst 500 m). Vid nyproduktion av vårdhem bör bullernivån
högst uppgå till 55dB(A). Enligt Hörselskadades Riksförbund bör den inte överskrida
45dB(A).

3.2.1.1 Vegetation

Rekommendationer
Inga allergiframkallande växter bör planteras framför entré, vid luftintag, vid bänkar o.dyl.
Växterna bör vara av gammaldags art så äldre personer kan känna igen dem. Växter med
grunda rötter eller rötter över mark bör inte planteras intill gångväg.

3.2.2 Kommunikationsutrymmen

3.2.2.1 Gångbana

Regler
BBR 3:122.
Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats, friytor och
allmänna gångvägar skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.

BBR 8:22.
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av sådant material
att risken för halkning eller snubbling begränsas. Oväntade förändringar av ytmaterialens
halkegenskaper skall undvikas. Ytorna skall utformas utan oväntade små nivåförändringar,
ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka.
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Råd
BBR 3:122.
Gångvägen bör:
• Vara horisontell eller luta högst 1:12 mellan minst 2 m långa vilplan,
• Ha en höjdskillnad på högst 0,5 m mellan vilplan,
• Vara minst 1,3 m bred,
• Ha en hårdgjord yta,
• Vara fri från hinder,
• Ha minst 40 mm höga kantstenar som vid övergångställe eller motsvarande bör förses

med en 90 cm bred avfasning med avvikande ytskikt.

BBR 8:22.
Vid bedömning av om halkrisk föreligger bör särskilt lutande ytor där fukt, väta och
nedisning förekommer beaktas.

Rekommendationer
Utformning
Gångvägen bör utformas så plan som möjligt. Vid längre sträckor får gångbana max luta 1:50.
Vid större lutningar utformas gångbana som en ramp (se avsnitt ramp). En gångväg skall helst
vara rak och ha rätvinkliga korsningar med sammanhängande ledningstråk. Vägen får inte
luta samtidigt som den svänger. Vid lutningar och gärna efter väg mellan gata och entré bör
ledstång sättas.

Gångvägens bör enligt BBR vara minst 1,3 m bred. För att det skall vara möjligt att vända en
eldriven rullstol för utomhusanvändning krävs det en bredd på minst 2 m eller en avtagsväg.
Exempel på olika utrymmesbehov vid gångbana, se figur 5.

Figur 5. Utrymme vid gångbana.
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Figur 7. Avskärmad belysningsstolpe.

Markbeläggning
Marken vid en gångbana skall vara jämn och fast. Gropar, sprickor o dyl får inte vara större
än 5 mm. Exempel på hårt och jämnt material är asfalt och betongplattor. Medveten variation
av markbeläggning kan underlätta för synskadade. Viktiga förändringar i gångbanan bör
markeras med en beläggning med avvikande struktur, t.ex. vid anslutande gångar och entréer,
se figur 6.

Man bör tänka på att variationer i markbeläggningar vintertid riskerar att döljas. Möjlighet att
kunna utnyttja markbeläggningen även vintertid finns genom klimatskydd som skärmtak eller
värmeslingor i mark.

Säkerhet
Hela gångvägen bör vara helt belyst med extra belysning där vägen ändrar karaktär.
Belysningsstolpar bör placeras på samma sida utefter gångvägen, ca 0,5 m utanför gångytan.
Armaturer bör ge ett nedåt riktat ljus och vara bländfri. Exempel på en armatur som är
avskärmad och sprider det mesta ljuset nedåt, se Figur 7.

Hinder vid gångväg bör markeras tydligt genom färg- eller materialkontrast. Nivåskillnader
bör skyddas i form av staket etc. Skyltar, markiser o dyl, vid gångbanan placeras ca 2,2 m
över mark, för att undvika att personer slår i huvudet. Cykelställ placeras utanför gångyta och
utformas så de inte innebär olycksrisk.

Figur 6. Markbeläggning.
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3.2.2.2 Ramp

Regler
BBR 8:22.
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av sådant material
att risken för halkning och snubbling begränsas. Ytorna skall utformas utan oväntade små
nivåförändringar, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka.

BBR 8:232.
Ramper skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från bostäder och övriga
utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt skall ramper möjliggöra säker transport av
sjukbår. Ramper i utrymmen där barn kan vistas utformas så risken för barnolycksfall
begränsas.

Råd
BBR 3:123.
Ramper i förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 0,50 m
mellan minst 2 m långa vilplan.

BBR 8:22.
Vid bedömning av om halkrisk föreligger bör särskilt lutande ytor och sådana ytor där fukt,
väta och nedisning förekommer beaktas.

Rekommendationer
Utformning
En ramp bör alltid kompletteras med trappa. Vid större nivåskillnader än 1m, bör man välja
lyftanordning. Rampen bör vara ca 1,30 m bred men vid individuell anpassning kan 0,90 m
accepteras. Ramp bör luta max 1:20 eftersom många inte klarar lutningen 1:12. Vid en lutning
1:12 får rampen vara längst 6m och vid 1:20 bör den längst vara 10 m. En ramp får inte vara
svängd eller luta i sidled. Max två ramper får placeras efter varandra, de skall då ha ett vilplan
på minst 2,0 m mellan sig med en lutning på högst 1:50. Rampen markeras i början och slutet
med en 0.40-0,80 m bred beläggning som avviker i struktur och i färg mot omgivande mark.
Rampen bör förses med ett avåkningsskydd dvs. en kant  på minst 50 mm. Exempel på
utformning av ramp, se figur 8.

Bra material på en ramp är asfalt, borstad betong samt sträckmetall. Trä blir halt vid vått
tillstånd och bör därför läggas på tvären. Ohyvlat virke minskar halkrisken. Det är viktigt att
rampen är väl belyst.

Figur 8. Ramp.
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Figur 9. Trappa.

Ledstång skall finnas på båda sidor om ramp vara placerad ca 0,90 m över mark. Eventuellt
kan rampen ytterligare förses med en ledstång på ca 0,70 m över mark. Observera då
klättringsrisk. Vid avslutning av ramp framför en entrédörr, se avsnitt dörr.

3.2.2.3 Trappa

Regler
BBR 8:22.
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av sådant material
att risken för halkning och snubbling begränsas.

BBR 8:232.
Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från alla utrymmen där
personer mer än tillfälligt vistas skall trappor och ramper möjliggöra säker transport av
sjukbår. Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses med räcken.
Trappor i utrymmen där barn kan vistas skall utformas så att risken för barnolyckor
begränsas.

BBR 8:2321.
Trapplopp och trapplan som inte avgränsas av väggar skall ha räcken som begränsar risken
för personskador. Trappor med högre fallhöjd än 0,50 m skall ha ledstänger eller motsvarande
på båda sidor.

Råd
BBR 8:232.
Trappans lutning och längd samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup bör
beaktas. Trappans lutning i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka
trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Om så inte kan undvikas bör trappsteget
tydligt markeras. Stegdjupet bör vara minst 0,25 m mätt i gånglinjen. För att begränsa
barnolycksfall bör det högst vara 0,10 m öppningar mellan plansteg i trappor.

Rekommendationer
Utformning
Trappa bör kompletteras med ramp. Trappor med enstaka trappsteg bör undvikas. Trappor
utomhus bör minst bestå av 3 st och högst 18 st trappsteg i ett löp. Vid fler trappsteg bör
trappan avdelas med vilplan på minst 1,30 m. Ett trappsteg är lätt att gå på om steghöjden är
ca 0,15 m och stegdjupet 0,30 m. Trappan bör markeras tydligt och ha bra belysning i början
och slutet. En ledstång bör sitta på båda sidor av trappan, även vid enstaka trappsteg
oberoende av höjd. Halkskydd på trappsteg i form av inbyggt halksäkert material. Exempel på
utformning av trappa, se figur 9.



Manual om tillgänglighet och användbarhet i gruppbostad

12(52)

Trappor bör helst ha raka trapplopp och placeras så de inte utgör en säkerhetsrisk, t ex bör
man undvika att placeras nedåtgående trappa framför ytterdörr, gångbana etc. Om en
entrédörr placeras nära en nedåtgående trappa bör avståndet mellan dörr och trappa vara minst
0,7 m. Vid trapplan i t ex en skola behövs större mått av säkerhetsskäl. Exempel på
utformning av vilplan där minsta avstånd mellan nedåtgående trappa och en dörrs
öppningssida anges, se avsnitt dörr.

3.2.2.4 Angörings- och parkeringsplats

Regler
BBR 3:122
En angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon skall kunna anordnas:
• inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig entré,
• minst en tillgänglig gångväg mellan entré och angöringsplats/parkeringsplats.

BBR 8:311.
Skyltar som kan utgöra fara skall vara så placerade och utformade att de lätt kan
uppmärksammas även av personer med nedsatt synförmåga.

Rekommendationer
Utformning
En handikapparkeringsplats bör om möjligt placeras inom 10 m från entré. En parkeringsplats
för handikappade får max luta 1:50 och ha en min bredd på 3,6 m.  Parkeringsplatsen bör ha
en bredd på ca 5 m om man vill komma in/ut med rullstol på båda sidor om bilen eller om
ramp behövs, se figur 10. Parkeringsplatsen bör skyltas så att det framgår att de är reserverade
för personer med särskilt tillstånd.

Det bör finnas en angöringsplats i direkt anslutning (inom 5 m) till entrén som är lättillgänglig
för färdtjänst och sjuktransporter. Platsen bör vara placerad så att en person kan sitta och
vänta klimatskyddad. Man bör även kontrollera att skärmtaket över angöringsplatser har
tillräcklig fri höjd, så att fordon får plats under det. Vägen fram till angöringsplatsen får inte
passera eller kollidera med barns lekmiljö eller miljö avsedd för avkoppling.

Figur 10. Parkeringsplats.
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Markbeläggning
Kör –och gångytor utformas med olika markbeläggning eller på annat sätt så personer med
synnedsättning kan särskilja dem.

3.2.3 Bostadskomplement

3.2.3.1 Balkong/ uteplats

Råd
BBR 3:21.
Balkong, eller uteplats bör finnas i anslutning till bostaden.

BBR 8:2321
Räcken på balkonger bör vara minst 1,1 m höga. Räcken på balkonger bör upp till en höjd av
0,8 m utformas så att de inte medger klättring. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm
breda. Fritt mått i höjdled mellan balkongräckets underkant och balkonggolvet bör vara högst
50 mm.

Rekommendationer
En balkong till en lägenhet bör vara minst vara 1,40 m djup, helst 1,50 m för att möjliggöra
vändning med rullstol. Den bör kunna nås av solljus och vara skyddad från vind och insyn.
Räcket på balkongen bör utformas så att övre delen är genombrutet så att sittande personer
kan se ut, se figur 11.

Tröskel vid balkong bör högst vara 25 mm hög. Är tröskeln högre kan den vid behov
kompletteras med en ramp. För att ta upp nivåskillnaden mellan tröskel och balkong kan en
trätrall användas. Springor i trall får max vara 5 mm breda så inte hjul och käppar fastnar.
Figur 12 visar exempel på utformning av tröskel vid balkongdörr som är kompletterad med en
ramp.

Figur 11. Balkongräcke.

Figur 12. Tröskel vid balkongdörr.
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För att öka trivsel och sysselsättning kan upphöjda odlingslådor placeras på terrassen eller
gården. Figur 13 visar exempel på upphöjda rabatter, som rörelsehindrade lättare kan
använda.

3.2.3.2 Utomhusförråd

Regler
BBR 3:23.
I bostadens närhet skall det finnas ett utrymme i närheten av bostadens entré för förvaring av
utomhusrullstolar o dyl.

Rekommendationer
Utformning
Ett utomhusförråd bör maximalt placeras 30 m från bostad. I förrådet bör det finnas minst ett
utrymme på 2,5 x 2,5 m för manövrering av rullstol. Dörren till förrådet bör vara minst en 1 m
bred, om det skall förvara utomhusrullstolar. Förrådet bör förses med dörröppnare.
Hyllinredning skall kunna placeras på valfri höjd. Eluttag för laddning och möjlighet till
uppvärmning skall finnas i förrådet. Om uppställningsplats placeras 1 m från hörn kan
vändning ske enligt figur 14.

Figur 13. Upphöjda rabatter.

Figur 14- Vändning i förråd.
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3.3 Byggnaden

3.3.1 Allmänt
Exempel på utformning av olika typer av gruppbostäder, se figur 15 och 16.

Figur 15. Gruppboende med gemensamma rum och egna rum.

Figur 16. Gruppboende med gemensamma rum och egna lägenheter.
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Figur 18. Möte mellan två rullstolar.

3.3.1.1 Tillgänglighet

Råd
BBR 3:21 hänvisar till SS 91 42 24 (4).
Dimensionerande mått lämpliga för att bedöma bostadens långsiktiga användbarhet.

BBR 3:221 hänvisar till SS 91 42 21 (4).
Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgänglighet i rum.

Rekommendationer
Allmänt
Vid passage krävs, förutom utrymme för själva rullstolen, även utrymme för händerna på
drivhjulen samt vingelmån. Allmänt gäller ju större mått desto lättare blir det att vända och
fler klarar av det. De mått som anges i figurerna är riktvärden och gäller för rullstol i
normalläge och uppfyller de mått som rekommenderas i Europeisk standard. Nedan följer
figurer med olika passagemått som krävs för inomhusrullstol. Figur 17 visar yta för vändning
180° med manuell rullstol (1,40x1,60 m och 1,30x 1,80 m ytor som medger 180° sväng).
Utomhusrullstol behöver en yta på 1,50x1,80 m, men de flesta stolar klarar 1,5x 1,5 m.

Figur 18  visar möte mellan två rullstolar.

Figur 17. Vändning 180° med manuell rullstol.
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Figur 19 visar exempel på yta för vändning 90° vid olika dörröppning.

Rullvagn och duschvagn
Vid användning av säng, duschvagn eller rullvagn som förflyttas mellan olika rum bör
utrymmesbehov betraktas. Vid projektering bör man utgå från de typer av rullvagnar som
kommer att användas på boendet. Bredare korridorer gör att dörrbredden kan minskas.
Figurerna nedan visar utrymmesbehov vid rak passage och vändning 90°. Figur 20 visar
utrymmet för en rullvagn och figur 21 visar utrymmet för en duschvagn.

Figur 19. Yta för vändning 90° vid olika dörröppningar.

Figur 20. Utrymme för en rullvagn.
Figur 21. Utrymme för en duschvagn.
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Figur 22. Räckvidd från rullstol.

Räckvidd
Det bör finnas tillräckligt utrymme under bänkar och bord. Personer som sitter i rullstol har
begränsad räckvidd och de som har nedsatt rörelseförmåga i armar och händer är ytterligare
begränsade. Ett riktvärde för nåbart intervall är 0,70-1,20 m över golv. Sträcker man armen
rakt upp eller ner når man 0,20-0,30 m längre.  Höjden 0,70-0,80 m över golvet och minst 1,0
m från hörn är lättast att nå. Figur 22 visar intervall som är möjliga att nå för personer med
god rörlighet i armar.

3.3.1.2 Golv

Regler
BBR 8:22.
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras med sådant material
att risken för halkning eller snubbling begränsas. Oväntade förändringar av ytmaterialens
halkegenskaper skall undvikas. Ytorna skall utformas utan oväntade små nivåförändringar,
ojämnheter eller låga hinder som är svåra att upptäcka.

Råd
BBR 8:22.
Vid bedömning av om halkrisk föreligger bör särskilt sådana ytor där fukt och väta
förekommer beaktas. I utrymmen där man vanligen vistas utan skor bör ytmaterialens
egenskaper anpassas till detta.

Rekommendationer
Utformning
Golv bör utformas så att det dämpar ljud från steg, stolskrap o dyl. Golv som är för mjuka blir
tunga att köra på och ger inte tillräckligt ljud ifrån sig. Golv som är för hårda kan orsaka
ryggbesvär. Golvet inne i byggnaden bör därför utföras av plastmatta som är lagom hård. För
att kunna känna vibrationer i golvet bör det göras flytande. Observera att när material med
stora skillnader i friktion placeras intill varandra finns risk för snubbling. Olika golvmaterial
får inte orsaka nivåskillnader mellan eller inom olika rum. För att underlätta orientering kan
gångstråk markeras med mönsterläggning i golv med kontrastfärger. Golvet bör inte ge
upphov till bländande reflexer. Golvet skall utformas så att det blir lättstädat, lättskött och
tillräckligt halksäkert. Observera särskilt halkrisken i hygienrum. För att förstärka
rumsuppfattningen används uppvikt plastsockel i avvikande kulör med avslutningslist för
synkontrast, se figur 23.
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Figur 23. Uppvikt plastsockel.

Figur 24. Hörnlist.

Golvet i bostaden bör göras tröskelfritt. Där trösklar är nödvändiga av praktiska skäl bör dessa
vara högst 25 mm. Tröskeln bör helst var av luftfylld gummitröskel eller en släptröskel på
dörren.

3.3.1.3 Vägg

Rekommendationer
För att skydda nedre del av vägg och även för hjälp med orientering sätts avbärarlister.
Väggarna i hygienrum bör vara förberedda för montering av armstöd, stödhandtag, duschstol
samt flyttning av tvättställ. På väggar i hygienrum bör kakel sättas. För att förstärka
rumsuppfattning sätts bård i taket och i väggvinklar med skurna kakelplattor i kontrastfärg.
För att markera handfatets placering sätts kakel med kontrasterande färg bakom. Hörn på
väggar skyddas med hörnlist, se figur 24.
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Figur 25. Skugglist.

Skugglist målas i kontrastfärg för att markera gränsen mellan vägg och tak, se figur 25.

3.3.1.4 Tak

Kommentarer
Taken bör vara ljusa vilket gör att bländning från ljusarmaturer minskas. Ljudabsorbenter i
tak bör finnas i gemensamutrymmen. Placering av ventilationstrummor och armaturer
anpassas till eventuell taklyft. Takhöjd skall ha en sådan höjd att taklyft skall kunna sättas
upp. För att underlätta orientering kan gångstråken ha en annan akustik än uppehållsytorna.
Detta genom t ex olika takhöjd, takutformning eller material.

3.3.1.5 Belysning och dagsljus

Regler
BBR 8:22.
God belysning skall kunna ordnas i rum eller delar av rum där personer vistas mer än
tillfälligt.

Rekommendationer
Allmänt
All belysning skall vara icke bländande oberoende av placering. Helst en reglerbar belysning
som kan anpassas efter dagsljuset. Belysningsstyrkan bör dock inte understiga 1/3 av
belysningsstyrkan i angränsande rum. Ljusintag bör inte vara placerade så att man riskerar att
bländas t ex i slutet av en korridor. Det skall finnas möjlighet avskärma dagsljus. Vid val av
armaturer bör energisnåla alternativ väljas med så få typer av fattningar som möjligt. Armatur
i korridor bör placeras i ett kontinuerligt stråk i gångriktningen på ett avstånd så att det inte
bildas mörka obelysta partier.
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Figur 26.  Rum som förtydligas med
hjälp av färg.

Figur 27. Markering av en dörrs
läge.

Figur 28. Strömbrytare.

3.3.1.6 Färgsättning

Rekommendationer
Miljön i byggnaden görs tydlig om val av material samt färg- och ljussättning samordnas.
Tydlig kontrastrik färgsättning bör sättas på golv, väggar, dörrar, trappor, handtag mm.
Viktiga byggnadsdelar och detaljer skall markeras. Rumsbilden förtydligas genom att golv får
en mörkare färg än väggarna. Gränsen mellan golv och vägg framhävs, då sockeln ges en mot
väggen kontrasterande färg. Figur 26 visar hur ett rums form förtydligas med hjälp av färg i
olika ljushetsgrad. Figur 27 visar hur en dörrs läge markeras med hjälp av ett foder i
kontrastfärg mot omgivning.

För att underlätta orientering kan olika färger sättas på olika våningsplan. För att framhäva
viktiga detaljer kan markering sättas bakom tex. Strömbrytare, se figur 28.
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Figur 29. Vindfång

3.3.2 Gemensamma utrymmen
Regler
BBR 3:211.
Enligt BBR är det endast särskilda boendeformer för äldre, som det är möjligt att minska
inredning, utrustning eller utrymme i den enskilda bostaden till förmån för de gemensamma
utrymmena. När det gäller särskilda boendeformer för andra grupper anges det ingen sådan
möjlighet. Man ska därför utgå från att de enskilda bostäderna ska vara fullvärdiga.

3.3.2.1 Huvudentré

Regler
BBR 3:122.
Minst en entré till en byggnad skall placeras och utformas så att den kan användas av en
person med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

BBR 3:123.
Entréer skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
ha tillräcklig manövreringsutrymmen för rullstol. Förflyttningsvägar skall utformas så
personer i rullstol skall kunna förflyttas utan hjälp.

Rekommendationer
Utformning
I nära anslutning till entrén bör det finnas plats för rullstolstvätt och rullstolsparkering.
Uppställningsplats för en rullstol kräver en yta på 1,50 x 2,10 m. Golvet bör ha infällda
torkmattor.

Vindfång
Vindfång skall vara tillräckligt rymlig för rullstolsburen. För utomhusrullstol bör de vara 1,8x
2,3 m, se figur 29. Inre vindfångsdörrarna bör öppnas automatiskt om de yttre gör det, använd
helst skjutdörrar.
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Figur 31. Skåp i hörn.

Figur 30. Skåplucka.

3.3.2.2 Allrum

Rekommendationer
Allrummet bör vara centralt placerat för de boende. I anslutning till allrummet bör det finnas
en gemensam balkong eller uteplats med möjlighet till sol och skugga.

3.3.2.3 Kök

Rekommendationer
Allmänt
Fullvärdigt lägenhetskök med skåputrustning motsvarar ett ”förstärkt villakök”. Köket bör
placeras i anslutning till matplats. Del av köksinredningen skall vara utformad så de boende
kan delta hushållsarbetet t ex med köksö, lösa arbetsbord och utdragsskivor i olika höjder. Det
är viktigt att det finns tillräckligt utrymme framför köksinredning.

Inredning
Inredning bör helst vara sammanhängande. Väggskåp bör ha skjutluckor eller smala luckor,
0,3-0,4 m. För att markera skåpluckor kan t ex en kantlist av bok som kontrasterar mot
luckytan monteras, se figur 30. Skåp och dylikt bör vara placerade minst 0,20 m från
inåtgåendehörn så att personer i rullstol lättare kan komma åt, se figur 31. Skåp med
utdragbara backar kan dock placeras inne i hörn.
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Figur 32. Utrymme under bänk.

Det bör finnas en knivlåda och ett skåp för diskmedel etc. som är låsbart. Eventuellt flytt-
eller utdragbara hurtsar vilket underlättar arbetet i köket.

Diskbänk bör ha stora grunda hoar och en engreppsblandare med förlängd spak.
Diskbänkskåp bör vara utan sockel och botten samt ha avlopp som dras in mot vägg. Därmed
bildas ett knäfritt utrymme. Benutrymme under bord och bänkar bör vara minst 0.60 m djupt,
0,80 m brett och 0,70 m högt, se figur 32. Bra sitthöjd är 0,50 m.

Det bör finnas goda förvaringsmöjligheter för matvaror o.d. Arbetsbänk mellan spis och
diskbänk bör minst vara 0,8 m. Avställningsyta skall finnas vid kyl/frys och ugn, i form av
utdragsskiva (0,80 m), samt på båda sidor om spis.

Utrustning
Vitvaror bör förses med inbyggnadsfronter för att undvika blänk samt ha bygelhandtag.
Diskmaskin bör sättas på en sockel 320 mm över färdigt golv. Utrymme framför kyl/frys
enligt svensk standard, se figur 33.

Spis med traditionella spisplattor och vred väljs för synskadade, medan spis med spishäll och
separat ugn fungerar bäst för rörelsehindrade. Ugnen bör ha en sidohängd lucka kompletterad
med en utdragsskiva som tål 200°. Köket bör förses med timer och spisvakt.

Figur 33. Utrymme framför kyl/frys
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Figur 34. Utrymme vid matplats

3.3.2.4 Matplats

Rekommendationer
Allmänt
Utrymme som krävs vid matplats för rullstolsburen person, se figur 34.

3.3.2.5 Korridor

Regler
BBR 3:123.
Kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. Förflyttningsvägar skall
utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp.

BBR 8:21.
Belysning i kommunikationsutrymmen skall vara så utformad och ha sådan belysningsstyrka
att man kan röra sig säkert inom byggnaden.

Råd
BBR 3:123.
Korridorer o d bör vara minst 1,3 m breda. I begränsade delar t ex vid pelare kan bredden
minskas till 0,80 m.

Rekommendationer
Korridorer bör vara möblerbara med nischer och plats för växter. Gångstråken skall avskiljas
mot andra ytor med tydliga rumsbildande element. Gångstråk kan markeras genom färg,
material och belysning som kontrasterar omgivningen. Korridoren skall vara väl upplyst men
inte bländande, gärna med dagsljusintag. Belysning kan i gångstråket skilja sig mot
uppehållsytorna. En extra belysning kan markera förändringar, hinder och viktiga funktioner.
Slutet av en korridor kan avslutas med en fondvägg.
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Ledstänger bör placeras på båda sidor i korridoren (även andra gemensamma utrymmen) på
en höjd av 0,9 m. Ledstången bör ha rundat tvärsnitt med diameter 40 mm. Hanledaren förses
med markering för att underlätta orientration. Avbärarlister monteras för att och skydda vägg.
Utformning av handledare och avbärgarlist, se figur 35.

Trappor i anslutande till gångstråk placeras så de inte utgör olycksrisk. Dörrar som kan utgöra
en säkerhetsrisk i korridor kan placeras enligt figur 36.

Figur 36. Placering av dörr i korridor.

Figur 35. Handledare och avbärarlist
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Figur 37. Exempel på kakelsättning i hygienrum.

3.3.2.6 RWC

Regler
BBR 3:21.
I bostaden skall det minst finnas ett rum med inredning och utrustning för personhygien.

Råd
BBR 6:235.
Hygienrum bör om möjligt ha öppningsbart fönster eller vädringslucka.

Rekommendationer
Allmänt
Det får inte finnas några utskjutande hörn eller vassa kanter i rummet. Golvet bör ha en
plastmatta med halkskydd. Väggarna bör vara helkaklade med matt kakel. Bårder av
kakelplattor sätts vid tak- och väggvinklar och bakom tvättställ för färg kontrast. Exempel på
kakelsättning, se figur 37.

Tvättställ
Tvättställets överkant skall vara 0,8 m över golv. Det skall vara stabilt infäst och vattenlåset
indrages mot vägg. Tvättställ dras fram 0,2 m från vägg och ger då tillräckligt utrymme för
knän och rullstolens fotplattor. Engreppsblandare med förlängd spak i kontrasterande färg.
Spegel skall gå ända ned till tvättställ och ej vara delad. Spegel bör sitta 0,9 -1,8 m över golv.
Eventuellt kan spegel med krossäkert glas vara infälld i kakelvägg. Hållare för
pappershanddukar, mugghållare m m skall vara 0,9-1,0 m över golv. Klädkrokar placeras ca
1,0-1,2 m över golv och en krok ca 1,6 m. Exempel på placering av tvättställ se figur 38.
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Figur 38. Tvättställ.

Toalett
Extra hög toalett med handikapparmstöd bör användas. Armstödens överkant sätts till 0,8 m
över golv med c/c avstånd på 0,6 m. Stöden bör vara uppfällbara, låsbara och helst utan ben.
Toalettpappershållare placeras på stödhandtag samt på vägg om wc-stol är placerad vid vägg.
Anropskontakter för larm sättes på armstöd samt vid dörr på höjd 0,2m och 0,7 m. Vid
anropskontakten på 0,7 m sätts en återställningsknapp.

Dörr
Draghandtag sättes snett eller rakt på dörr.

Utformning
Förslag på placering av inredning i toalett, se figur 39.

Figur 39. Förslag på uppställning i RWC
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Figur 40 visar toalett tillgänglig för person i utomhusrullstol. Dörren placeras helst på väggen
mittemot toalettstolen.

Figur 41 visar toalett utdragen 300 mm från vägg. Detta underlättar för personal vid lyft.

Figur 42 visar en toalett för handikappade barn. Toaletten till dessa lokaler bör vara placerad
vinkelrätt mot dörren, på grund av integritet. Skötbordet bör vara uppfällbart.

Figur 40. RWC, 2,20 x 2,20m

Figur 41. RWC, med utdragen toalett.

Figur 42. RWC för handikappade barn.
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3.3.2.7 Tvättstuga

Regler
BBR 3:23.
I bostadens närhet skall det finnas möjlighet att tvätta och torka tvätt maskinellt i gemensam
tvättstuga om inte förberedd plats för tvättmaskin och torkning av tvätt finns inom bostaden.
Tvättstugor skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Rekommendationer
Allmänt
Tvättstugan skall utformas så de boende kan delta i arbetet. Tvättbänkar och maskiner
utformas så personer i rullstol kan komma intill. Engreppsblandare vid tvättbänk.

Utformning
Huvudströmbrytare och vattenavstängare placeras så de kan nås från rullstol, dvs fritt
utrymme 0,90 m framför och 1,20 m över golv. Utrymme kring tvättmaskiner/ torktumlare, se
figur 43.

3.3.2.8 Bastu

Rekommendationer
Utformning
Det bör finnas en rullvagn av trä som man kan byta till när man skall sitta i bastun, då en
vanlig duschstol har delar av metall. Framför bänkar behövs ett utrymme på 1,3x1,3 m för
rullvagn och för överförflyttning mellan duschstol och bänk. Eventuellt kan en del av bänken
göras uppfällbar. Stödhandtag på vägg för att underlätta när man sätter och reser sig. Säkerhet
är viktig i bastun. Det bör finnas ett lättillgängligt larmsystem.

Figur 43. Utrymme framför tvättmaskin/torktumlare.
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3.3.3 Kommunikationsutrymmen

3.3.3.1 Trapphus

Regler
BVF.
Byggnader med bostäder utan hiss som inte nås direkt från mark skall projekteras och utföras
så att hiss utan svårighet kan installeras i efterhand.

Råd
BBR 8:232.
Trapplan bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på trapplan bör placeras så att
passage inte försvåras.

Rekommendationer r
Utformning
Trapplanets djup skall vara minst 2 m om en dörr placeras rakt framför en neråtgående trappa.
Förslag på utformning av trapplan, se figur 44. Skylt med siffra i relief som anger våningsplan
bör finnas där trappans ledstång slutar. Figur 45 visar på vilken höjd en skylt bör placeras.
Figur 46 visar hur en trappa i trapphus kan målas för att tydligt markeras.

Figur 46. Markering av
vägg i trapphus.

Figur 44. Utformning av trapplan.

Figur 45. Skylt
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3.3.3.2 Trappa

Regler
BBR 8:22.
Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av sådant material
att risken för halkning och snubbling begränsas.

BBR 8:232.
Trappor skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från alla utrymmen där
personer mer än tillfälligt vistas skall trappor och ramper möjliggöra säker transport av
sjukbår. Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses med räcken.
Trappor i utrymmen där barn kan vistas skall utformas så att risken för barnolyckor
begränsas.

BBR 8:2321.
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar skall ha räcken som
begränsar risken för personskador. Trappor och ramper med högre fallhöjd än 0,50 m skall ha
ledstänger eller motsvarande på båda sidor. Ledstång eller motsvarande skall vara lätt att
gripa om. Räcken i utrymmen där barn kan vistas skall utformas så risken för personskador
till följd av klättring eller krypning begränsas.

Råd
BBR 8:232.
Trappans lutning och längd samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup bör
beaktas. Trappans lutning i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka
trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Om så inte kan undvikas bör trappsteget
tydligt markeras. Stegdjupet bör vara minst 0,25 m mätt i gånglinjen. För att begränsa
barnolycksfall bör det högst vara 100 mm öppningar mellan plansteg i trappor.

BBR 8:2321.
Räcken i trapplopp bör minst vara 0,9 m höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är så
stor att störtningsrisk föreligger och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan, bör räcket
vara minst 1,1 m högt. Räcken på trapplan inom bostad bör vara minst 0,9 m höga. Räcken på
andra trapplan bör minst vara 1,1 m höga.

Rekommendationerv
Utformning
Trappa bör kompletteras med hiss eller ramp. Halkskydd på trappsteg i form av inbyggt
halksäkert material. Trappan bör markeras tydligt och ha bra belysning i början och slutet.
Trappor med enstaka trappsteg bör undvikas, minst 3 st och max 18 st i ett löp. Vid fler
trappsteg bör trappan delas upp i två löp med lika många steg i bägge löpen. Ett vilplan med
minst 1,30 m djup monteras däremellan. Utformning av en trappa, se figur 47.
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Figur 47. Trappa

En ledstång bör sitta på båda sidor av trappan, även vid enstaka trappsteg oberoende av höjd.
Vid planlösning bör man beakta att det skall vara möjligt att dra ledningstången minst 0,30 m
förbi översta och nedersta trappsteget och däremellan om möjligt obruten förbi vilplan.
Ledstången bör ha rundat tvärsnitt med diameter 40 mm. Figur 48 visar exempel på
utformning av ledstång vid trapphus. Hanledaren förses med markering för att underlätta
orientation.

Figur 48. Utformning av ledstång i trapphus
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Trappor bör helst ha raka trapplopp och placeras så de inte utgör en säkerhetsrisk. Man bör
undvika att placera nedåtgående trappa framför dörr, gångstråk, sopnedkast eller nära entré
eller hissdörrs öppningssida. Vid placering av nedåtgående trappa vid dörr skall avståndet till
dörrs öppningssida vara minst 0,7 m se figur 49. Lämplig placering av trappa i korridor, se
figur 50.

Man bör även undvika trappor utan sättsteg, med trappnos eller fribärande trappor, se figur
51.

3.3.3.3 Ramp

Rekommendation
Ramp bör undvikas inomhus.

3.3.3.4 Hiss

Regler
BBR 3:124.
Hiss som krävs av tillgänglighetsskäl skall rymma person i rullstol för begränsad
utomhusanvändning samt medhjälpare. I bostadshus med fler än fyra våningsplan skall minst
en hiss rymma sjukbår. Hissar skall vara anordnade så att personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för av-och påstigning.

Figur 49. Yta framför dörr, vid
nedåtgående trappa Figur 50. Placering av trappa vid korridor.

Figur 51. Trappor att undvika
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Råd
SS 76 35 20.
Visar exempel på hissar som uppfyller kraven på invändiga korgmått.

SS 76 38 10.
Visar exempel på lämpliga manöver- och signalorgan.

Rekommendationer
Utformning
Standardkorgmått för person med rullstol är 1,1x1,4 m. Vid behov av 90° sväng med rullstol
bör korgmåttet vara minst 1,1x 2,1m och vid 180° sväng behövs ett korgmått på 1,5x 2,1 m.
Utformning av olika korgmått för person i rullstol, se figur 52. En hiss bör vara utrustad med
fällbar sittplats och ledstång. Ledstång bör finnas vid den vägg där manöverpanelen sitter,
helst även på övriga väggar. Placering av panel bör vara minst 0,4 m från hörn, helst mitt på
långsidan inom intervallet 0,90-1,10 m, se figur 53. Manöverknappar och nödtelefon placeras
enligt samma principer. En hissdörr bör förses med dörröppnare.

Figur 52. Hisskorgmått Figur 53. Placering av panel.
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3.3.4 Den egna lägenheten
Allmänt
I rummet skall finnas plats för en sovdel, en köksdel med matplats och tillräcklig utrymme för
förvaring. Det skall även finnas plats för en soffa, ett soffbord, en fåtölj, en byrå och en TV-
apparat. Vid gruppboende bör ett igenkännings tecken finnas på den privata entrédörren, t ex
en taktil skylt med en symbol, se avsnitt namnskylt. Princip på utformning av egna lägenhet,
se figur 54.

3.3.4.1 Entré

Regler
BBR 3:123.
Entréer skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
ha tillräckliga manövreringsutrymmen för rullstol. Transport med sjukbår skall kunna ske från
varje bostad.

Rekommendationer
Den egna entrén skall rymma ett högskåp, en låg förvaringsmöbel, en kapphylla, en stol eller
en uppställningsplats för rullstol. Figur 55 visar minsta utrymme som ger möjlighet att kunna
öppna och stänga dörr efter sig. Kapphyllan bör ha en längd på minst 0,60 m och vara ställbar
i höjdled.

Figur 54. Egen lägenhet
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3.3.4.2 Köksdel

Rekommendationer
Köksdelen i det "egna rummet" bör innehålla ett kompaktkök typ Trinettekök. I en "mindre
lägenhet" bör miniköket ha ett högskåp med plats för ugn och mikrovågsugn. Spis med
traditionella plattor bör användas för synskadade och spis med spishäll för rörelsehindrade,
vreden bör vara märkta. Diskbänk bör ha grunda hovar och en engreppsblandare med förlängd
spak. Vatten- och avloppsledningar bör vara flexibla. Kakel som sätts bör vara matt. Gärna
höj-och sänkbara skåp. Köksinredning utförs med synkontraster. Luckor bör vara smala, 0,3-
0,4 m eller skjutbara. Pentryenheten bör utföras med bänkskåp utan sockel, vilket medför
knäfrihet. Figur 56 visar exempel på utformning av ett kök.

Figur 55. Utrymme i hall

Figur 56. Utformning av kök
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3.3.4.3 Matdel

Rekommendationer
Vid matplats skall det finnas minst två sittplatser

3.3.4.4 Sovdel

Rekommendationer
Sovdel skall vara avskiljbar med plats för uppställning av rullstol. Sängen ska kunna placeras
både med lång- och kortsidan mot väggen och med plats för att kunna få hjälp från båda sidor.
Figur 57 visar minsta utrymme vid säng. Måttet 1,50 m vid säng medför att rullstol kan
vända. Figur 58 visar utrymmesbehov vid överflyttning med taklyft. Minst 0,60 m för
hjälpare ska kunna passera rullstol vid vägg. För sängliggande är det bra med en låg
fönsterbröstning ca 0,60 m över golv.

3.3.4.5 Förvaring

Rekommendationer
I bostaden bör det finnas två garderober och ett linneskåp, ett städskåp, värdefack och ett
låsbart medicinskåp. Det bör finnas tillgång till ett privat lägenhetsförråd och utrymme att
förvara skrymmande hjälpmedel. Det är viktigt att skåp förankras i bakkant. Bra om skåpen är
flyttbara, d v s ytskikt indraget under och bakom skåpen. Skåp placerade i hörn är svåra, men
med backar eller utdragbar klädställning kan det vara acceptabelt. Skåp och garderober är
lättåtkomliga för personer i rullstol om de är 0,80 m breda, utan sockel och botten och har två
dörrar som slutar ca 50 mm från golvet. Klädstång i skåp skall vara möjlig att placera på valfri
höjd. Det skall finnas möjlighet att ordna belysning som riktas rakt in i skåpen. Utrymme
framför högskåp enligt svensk standard, se figur 59.

Figur 57. Minsta utrymme vid säng. Figur 58. Utrymme bredvid säng
vid andvändning av taklyft.

Figur 59. Utrymme vid högskåp.
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Figur 60. Exempel på kakelsättning i hygienrum.

3.3.4.6 Hygienrum

Regler
BBR 3:21.
I bostaden skall det minst finnas ett rum med inredning och utrustning för personhygien.

Råd
BBR 6:235.
Hygienrum bör om möjligt ha öppningsbart fönster eller vädringslucka.

Rekommendationer
Allmänt
Hygienrummet skall vara inrett så att den boende kan klara sig själv så mycket som möjligt.
För att skapa mer yta bör man välja skjutdörr istället för slagdörr. Det bör finnas plats för av-
och påklädning inne i rummet. Fönster skall vara öppningsbart även från rullstol. Det får inte
finnas några utskjutande hörn eller vassa kanter i rummet. Golvet bör ha en plastmatta med
halkskydd. Väggarna bör vara helkaklade med matt kakel. Bårder i kakel sätts vid tak- och
väggvinklar och bakom tvättställ i kontrasterande färger, underlättar för de synsvaga.
Exempel på kakelsättning, se figur 60.

Tvättställ
Tvättställ bör vara höj- och sänkbar där spegel och belysning följer med. Alla rördragningar
skall vara indragna mot vägg, aldrig ned i golv. Tvättställ dras fram 0,2m från vägg, för att ge
tillräckligt utrymme för knän och rullstolens fotplattor. Vid fast tvättställ skall överkant vara
0,8 m över golv. Spegel bör vara från 0,9 -1,8 m över golv. Handdukshängare skall nås från
tvättställ. Engreppsblandare med lång spak i kontrasterande färg. Badrumsskåp bör vara höj
och sänkbart. Klädkrokar placeras på en höjd ca 1,0-1,2 m över golv och en krok ca 1,6 m,
även de i kontrasterande färg.

Toalett
Toalettstolen bör vara höj- och sänkbar. Handikapparmstödens överkant sätts till 0,8 m över
golv med c/c avstånd på 0,6 m. Stöden bör vara uppfällbara, låsbara och helst utan ben.
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Figur 62. Hygienrum i bostad, 2,2 x 2,2m.

Toalettpappershållare placeras på stödhandtag samt på vägg om wc-stol är placerad vid vägg.
Ett stödhandtag på väggen bör finnas i anslutning till wc-stol.

Dusch
I duschen bör det finnas en extra lång slang på minst 2,5 m, helst 3,0 m. Duschblandare skall
om möjligt placeras 0,7 m från hörn och 0,9 m över golv. Ett stödhandtag på väggen bör
finnas i anslutning till dusch.

Badkar
Placering av stödhandtag vid badkar, se figur 61.

Dörr
Draghandtag sättes snett eller rakt på dörr.

Utformning
Bilderna nedan visar förslag på olika hygienrum i bostäder. Figur 62 visar ett rum med
utrymme för två hjälpare och plats för rullstol på båda sidor.

Figur 61. Placering av stödhandtag vid badkar
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Figur 63 har en större duschplats och där finns även plats för en duschvagn (trångt).

Figur 64 visar ett rum med plats för en duschvagn.

Figur 63. Hygienrum i bostad, 2,2 x 2,4m.

Figur 64. Hygienrum i bostad, 2,4 x 2,7m.
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3.3.5 Detaljer

3.3.5.1 Dörr

Regler
BBR 3:125.
Dörrar och portar som skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga, utformas så att de medger passage med rullstol och tillräckligt utrymme
finns för att öppna och stänga dörr från rullstolen.

BBR 3:221.
Minst en entrédörr samt minst en dörr till varje rum inklusive köket, ett hygienrum och
balkong eller uteplats skall medge passage med rullstol. Tillräcklig plats skall finnas för att
öppna och stänga dörrarna från rullstol. Gäller inom våningsplan som skall vara tillgängligt
för person som sitter i rullstol.

BBR 8:313.
Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt med dem, skall
utformas så risken för personskador begränsas. Stora glasytor som kan förväxlas med dörrar
eller öppningar, skall vara tydligt markerade.

Råd
BBR 3:125.
Entrédörrar, hissdörrar och korridordörrar eller öppningar i förflyttningsvägar bör det fria
passagemåttet vara minst 0,80 m. Lämpliga mått på betjäningsareor vid dörrar i bostäder finns
i SS 91 42 21.

BBR 8:313.
Härdat eller laminerat glas bör användas i:
• korridorer, entréer och andra kommunikationsutrymmen, om avståndet från glasytan till

golvet är mindre än 1,5 m,
• dörrar i daghem, förskolor och skolor, om avståndet från glasytan till golvet är mindre än

1,5 m,
• dörrar i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder, om avståndet från glasytan till

golvet mindre än 0,8 m.

Rekommendationer
Allmänt
För att samtliga dörrar skall kunna nyttjas av de boende bör de ha en fri öppning på minst
1,00 m, för att uppnå det fria passagemåttet 0,80 m. Passagemåttet blir då vid 90° uppställd
dörr ca 0,84-0,86 m och vid 180° ca 0.90 m. För att minska olycksrisk för synskadade bör
man kunna öppna dörrar 180° i korridorer.
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Den fria ytan vid dörrens öppningssida bör vara minst 250 mm, se figur 65.

Figur 66 visar olika utrymmen som krävs framför en dörr.

Utformning
Utformning av innerdörr, se figur 67. Utformning av entrédörr se figur 68.

Figur 65. Yta vid en dörrs öppningssida.

Figur 67. Innerdörr. Figur 68. Entrédörr.

Figur 66. Yta framför dörr.
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Material
Dörrar bör vara massiva, försedda med laminat, ej blanka och med en färg som kontrasterar
mot väggen. Om inte laminat används, bör dörrarna ha olika mönsterprägling som urskiljning.
Färg på dörrfoder och dörrblad bör kontrastera mot väggarnas färg. Val av tätningslister skall
medföra att dörrar blir lätta att öppna och stänga.

Slagdörr
En slagdörr bör slås från mer trafikerande in i mindre trafikerande utrymmen. Undantag är
dörr i utrymningsväg som alltid slås upp i utrymmesriktning. Branddörrar i passagevägar ska
stå uppställda med magnet och detektor. Dörr till små utrymmen skall alltid göras utåtgående.
Dörrar som är tunga bör förses med motordriven dörröppnare. Motordrivna dörrars
uppslagsfält markeras i golv. Glasade dörrar skall markeras i ögonhöjd. Avståndet mellan
golv och glasparti skall vara minst 0,30 m. Dörrar som slår ut i korridor bör förses med glas
för utkik. Figur 69 visar en pardörr där ena dörren medger passage för rullstol, och när båda
dörrar öppnas medges passage för säng.

Figur 70 visar hur en rullstolburen person öppnar en slagdörr.

Skjutdörr
Skjutdörr används i trånga utrymmen eller om extra bred dörröppning behövs. Skjutdörrar ska
glida lätt och ha bra handtag. Infällda handtag är svåra att använda för många. Vid skjutdörr
bör man tänka på att dörren inte går att skjuta in helt i karmen, då man ska få plats med
handtag. Klämningsrisk bör beaktas. Automatiska skjutdörrar är den bästa lösningen.
Utanpåliggande skjutdörr inkräktar ca 0,10 m på rummet. Infällda skjutdörrar är bra till
hygienrum och klädkammare, gärna mitthängda dörrar. Figur 71 visar hur en rullstolburen
person öppnar en skjutdörr.

Figur 69. Pardörr

Figur 70. Teknik vid öppning av slagdörr.
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Vriddörr
En vriddörr öppnas genom en lätt tryckning, en tredjedel av dörrbladet glider in i rummet och
två tredjedelar blir kvar utanför. Dörren stängs sedan genom en lätt tryckning på den tredjedel
av dörrblad som skjuter in i rummet. Dörren kan användas i trånga utrymmen. Figur 72 visar
hur en rullstolburen person öppnar en vriddörr.

Tryckdörr
En tryckdörr bör förses med handtag som man kan ta tag och hålla i. Detta med tanke på
personer som använder rollator eller käpp.

Entrédörr
Vid avslutning av ramp framför dörr bör ytan vara enligt figur 73-75, med max lutning 1:50.

Figur 74. Yta framför dörr, vid ramp
(automatisk öppnad dörr).

Figur 73. Yta framför dörr, vid ramp
(0,95m på öppningssida).

Figur 71. Teknik vid öppning av skjutdörr.

Figur 72. Teknik vid öppning av vriddörr.
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 Vid avslutning av trappa framför entrédörr bör ytan vara enligt figur 76 med max lutning
1:50.

3.3.5.2 Handtag och reglage

Regler
BBR 3:125.
Handtag, manöverdon och lås skall vara placerade och utformade så att de kan användas av
personer med funktionshinder.

Rekommendationer
Allmänt
Olika typer av handtag och reglage bör användas logiskt och konsekvent så synskadad förstår
vilken dörr den handskas med, t.ex. bör specifika rumsdörrar urskiljs med olika typer av
dörrhandtag. Kranar, handtag, vred och övrig detaljutrustning, skall vara av enkel och
lättfattlig modell i kontrasterande färg. Material i greppytor bör inte ge upphov till
kontaktallergi t ex innehålla nickel.

Handtag
Handtag och lås skall utformas på sådant sätt att man kan öppna med en hand. Mellan handtag
och dörr eller vägg behövs ca 40 mm fritt avstånd. Ett draghandtag gör det lättare att dra igen
dörren efter sig på t ex hygienrum. Helst skall handtaget löpa längst hela dörren, se figur 77.

Figur 75. Yta framför dörr, vid ramp
(trappa framför dörr).

Figur 76. Yta framför dörr, vid nedåtgående trappa
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Dörrlås till hygienutrymmen bör utformas så att dörren är låst då handtaget vrids uppåt.
Handtag på skjutdörrar kan utformas som ett stort bygelhandtag. Handtag placeras så att
klämningsrisk undviks. Utformning av draghandtag, se figur 78.

Reglage
Dörröppnare skall vara i rullstolshöjd, alternativt automatisk dörröppning. Manöverorgan får
inte placeras närmre hörn än 0,40 m. Manöverorgan för automatiska dörröppnare bör placeras
minst 1 m från dörren för att förhindra att man får dörren på sig då den öppnas, se figur 79.
Porttelefon och portkodspanel skall kunna nås från rullstol och ha en väl utformad panel.

Övrigt
Dörr klocka bör ha reglerbar volym och vara monterad på icke bärande vägg (stomljud).

3.3.5.3 Namnskylt
Rekommendationer
Utformning av taktila namnskyltar, se figur 80. Olika varianter av namnskyltar, se figur 81.

Figur 78. Utformning av draghandtag.

Figur 77. Placering av draghandtag på dörr

Figur 79. Placering av reglage.
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Figur 80. Utformning av taktil namnskylt. Figur 81. Olika namnskyltar.
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4 Ordförklaringar
BBR – Boverkets Byggregler. Föreskrifter och allmänna råd.
BVF – Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
Byggherre - Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra tex.
byggnadsarbete eller anläggningsarbete.
PBL – Plan- och bygglagen

5 Resultat
Examensarbete har skrivits samtidigt som jag har arbetat på Arkitektgruppen GKAK och
projekterat bostäder med handikappanpassning. Jag har därför fått en inblick i vad man frågar
efter i projekteringsstadiet och vad som bör vara med i manualen.

Resultatet av manual har blivit en bra grund för företaget, där de kan komplettera och
utveckla arbetet vidare. Arbetet bör t ex beakta brand- och ljudkrav, och bl a kompletteras
med taklyft.

Målet är att manualen skall uppdateras med jämna mellanrum när behov finns.
Rapporten har varit lärorik och kommer kunna användas som hjälpmedel i mitt arbete på
företaget.
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7 Figurförteckning
Allmän tillgänglighet         .
Figur 1. Vändradie för utomhusrullstol. Sida 6
Figur 2. Vändradie för inomhusrullstol. Sida 6
Figur 3. Inomhusrullstol. Sida 6
Figur 4. Utomhusrullstol. Sida 6
Utemiljö         .
Figur 5. Utrymme vid gångbana. Sida 8
Figur 6. Markbeläggning. Sida 9
Figur 7. Avskärmad belysningsstolpe. Sida 9
Figur 8. Ramp. Sida 10
Figur 9. Trappa. Sida 11
Figur 10. Parkeringsplats. Sida 12
Bostadskomplement           .
Figur 11. Balkongräcke. Sida 13
Figur 12. Tröskel vid balkongdörr. Sida 13
Figur 13. Upphöjda rabatter. Sida 14
Figur 14. Vändning i förråd. Sida 14
Allmänt            .
Figur 15. Gruppboende med gemensamma rum och egna rum Sida 15
Figur 16. Gruppboende med gemensamma rum och egna lägenheter. Sida 15
Figur 17. Vändning 180° med manuell rullstol. Sida 16
Figur 18. Möte mellan två rullstolar. Sida 16
Figur 19. Yta för vändning 90° vid olika dörröppningar. Sida 17
Figur 20. Utrymme för en rullvagn. Sida 17
Figur 21. Utrymme för en duschvagn. Sida 17
Figur 22.  Räckvidd från rullstol. Sida 18
Figur 23. Uppvikt plastsockel. Sida 19
Figur 24.  Hörnlist. Sida 19
Figur 25. Skugglist. Sida 20
Figur 26. Rum som förtydligas med hjälp av färg. Sida 21
Figur 27. Markering av en dörrs läge. Sida 21
Figur 28. Strömbrytare. Sida 21
Gemensamma utrymmen            .
Figur 29. Vindfång Sida 22
Figur 30. Skåplucka. Sida 23
Figur 31. Skåp i hörn. Sida 23
Figur 32. Utrymme under bänk. Sida 24
Figur 33. Utrymme framför kyl/frys Sida 24
Figur 34. Utrymme vid matplats Sida 25
Figur 35. Handledare och avbärarlist Sida 26
Figur 36. Placering av dörr i korridor. Sida 26
Figur 37. Exempel på kakelsättning i hygienrum. Sida 27
Figur 38. Tvättställ. Sida 28
Figur 39. Förslag på uppställning i RWC Sida 28
Figur 40. WC, 2,20 x 2,20m Sida 29
Figur 41. WC, med utdragen toalett. Sida 29



Manual om tillgänglighet och användbarhet i gruppbostad

52(52)

Figur 42. WC för handikappade barn. Sida 29
Figur 43. Utrymme framför tvättmaskin/torktumlare. Sida 30
Kommunikationsutrymmen            .
Figur 44. Utformning av trapplan. Sida 31
Figur 45. Skylt Sida 31
Figur 46. Markering av vägg i trapphus. Sida 31
Figur 47. Trappa Sida 33
Figur 48. Utformning av ledstång i trapphus Sida 33
Figur 49. Yta framför dörr, vid nedåtgående trappa Sida 34
Figur 50. Placering av trappa vid korridor. Sida 34
Figur 51. Trappor att undvika. Sida 34
Figur 52. Hisskorgmått Sida 35
Figur 53. Placering av panel. Sida 35
Egna lägenheten            .
Figur 54. Egen lägenhet Sida 36
Figur 55. Utrymme i hall Sida 37
Figur 56. Utformning av kök Sida 37
Figur 57. Minsta utrymme vid säng. Sida 38
Figur 58. Utrymme bredvid säng vid andvändning av taklyft.. Sida 38
Figur 59. Utrymme vid högskåp. Sida 38
Figur 60. Exempel på kakelsättning i hygienrum. Sida 39
Figur 61. Placering av stödhandtag vid badkar Sida 40
Figur 62. Hygienrum i bostad, 2,2 x 2,2m. Sida 40
Figur 63. Hygienrum i bostad, 2,2 x 2,4m. Sida 41
Figur 64. Hygienrum i bostad, 2,4 x 2,7m. Sida 41
Detaljer                      .
Figur 65. Yta vid en dörrs öppningssida. Sida 43
Figur 66. Yta framför dörr. Sida 43
Figur 67. Innerdörr. Sida 43
Figur 68. Entrédörr. Sida 43
Figur 69. Pardörr Sida 44
Figur 70. Teknik vid öppning av slagdörr. Sida 44
Figur 71. Teknik vid öppning av skjutdörr. Sida 45.
Figur 72. Teknik vid öppning av vriddörr. Sida 45.
Figur 73. Yta framför dörr, vid ramp (0,95m på öppningssida). Sida 45.
Figur 74. Yta framför dörr, vid ramp (automatisk öppnad dörr). Sida 45.
Figur 75. Yta framför dörr, vid ramp (trappa framför dörr). Sida 46.
Figur 76. Yta framför dörr, vid nedåtgående trappa Sida 46.
Figur 77. Placering av draghandtag på dörr. Sida 47.
Figur 78. Utformning av draghandtag. Sida 47.
Figur 79. Placering av reglage. Sida 47.
Figur 80. Utformning av taktil namnskylt. Sida 48.
Figur 81. Olika namnskyltar. Sida 48.
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