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Sammanfattning 
 
Akademiska Hus äger och förvaltar universitetslokaler i de flesta universitetsorter i Sverige. 
Bilbergska huset i Örebro byggdes 2008 av Akademiska Hus och projekterades av White 
Arkitekter. Dagens byggnader skall uppfylla krav på tillgänglighet som Boverket har bestämt 
och som byggherren skall se till att de uppfylls. Boverkets krav är ofta vagt skrivna och 
tolkningsutrymmet är stort. 
 
Syftet med rapporten är att se hur stor del av de krav, som är ställda mot universitetet samt 
hyresvärden Akademiska Hus, verkligen uppnås. Detta görs genom att studera kraven som är 
ställda. Därefter inventeras tillgängligheten i huset. Eventuella brister åtgärdas så att god 
tillgänglighet i huset uppnås. Kunskap om bristerna i huset skall användas så att eventuella 
brister  inte  upprepas  vid  framtida  nybyggnationer.  Det  borde  resultera  i  att  onödiga  
merkostnader undviks samt att tillgängligheten i byggnaden förbättras. 
 
Slutsatsen av arbetet är att Bilbergska huset har ganska god tillgänglighet, fast en hel del finns 
kvar att förbättra innan det går att säga att huset är helt tillgängligt. De vanligaste bristerna 
som hittades är avsaknad av skyltning, ledstänger och kontrastmarkeringar. Huset är bättre 
anpassat för personer med rörelsehinder än för personer med nedsatt orienteringsförmåga 
samt nedsatt syn. Arkitekter bör inrikta sig mer på dessa typer av brister, och se till att dessa 
brister inte påträffas i framtida projekt. Alla funktionshinder skall ha lika stor vikt vid 
projekteringen av nya byggnader. 
 
För att förbättra tillgängligheten borde man förtydliga de allmänna råden med diverse 
typexempel så att det blir enklare att tolka råden och undvika misstag. Det borde underlätta 
för projektörer samt för sakkunniga kontrollanter som skall kontrollera tillgängligheten i nya 
byggnader. Regelverket efterlevs inte till fullo idag och skall det bli förbättring i detta 
avseende, måste det till bättre kontroller. Certifierade sakkunniga i tillgänglighet borde anlitas 
av byggherrar vid projektering och av byggnadsnämnder när tillgängligheten skall 
kontrolleras. 
 
Med bättre kontroller och ökad medvetenhet om tillgänglighet, kommer vi närmare det 
uppsatta målet – ett tillgängligt och användbart samhälle för alla medborgare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
Akademiska Hus owns and manages the university facilities in most university towns in 
Sweden. Bilbergska house in Örebro was built in 2008 by Akademiska Hus, and designed by 
White Architects. Today's buildings must meet accessibility requirements determined by 
Swedish  Board  of  Housing,  and  it  is  the  developer  who must  ensure  that  they  are  fulfilled.  
Swedish Board of Housing requirements are often vaguely written and interpretation space is 
large. 
 
This  report  aims  to  investigate  how  much  of  the  requirements  which  are  set  towards  the  
University  and  landlord  Akademiska  Hus  are  being  achieved.  This  is  done  by  studying  the  
requirements that are set. Next step is making inventory of accessibility for people with 
disabilities  in  the  house.  Any  deficiencies  will  be  repaired  which  will  hopefully  make  the  
building completely accessible. Knowledge of deficiencies in the house is to be used so that 
any deficiencies are not repeated in future constructions. This means that unnecessary costs 
can be avoided and also lead to an improvement in accessibility of the building. 
 
Conclusion is that the Bilbergska house has pretty good accessibility, although a lot remains 
to  be  improved  before  it  can  be  said  that  the  house  is  fully  accessible.  The  most  common  
deficiencies found in this building are lack of signage in premises, handrails and contrast 
markings. The house is better suited for people with motion disabilities than for people with 
impaired orientation capacity and impaired vision. Architects should focus more on these 
types  of  deficiencies  and  ensure  that  those  deficiencies  are  not  found  in  future  projects.  All  
disabilities must have equal importance when new buildings are designed. 
 
To improve accessibility we should clarify the general advices with various typical examples 
to make it easier to interpret the advices and avoid mistakes. That should make it easier for 
planers and expert controllers to check the accessibility in new buildings. 
Requirements are not fully complied today and in order to be improved we must have better 
controls. Developers should use certified experts in accessibility during the planning of 
buildings and local building committee when accessibility is controlled. 
 
With better controls and greater awareness of the availability brings us closer towards the goal 
– which is an accessible and usable community for all citizens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Förord 
 
Den här rapporten är ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng på 
Högskoleingenjörsutbildningen i Byggnadsteknik. Examensarbetet behandlar 
tillgänglighetsfrågor vid nyproduktion. Med det avslutar jag min utbildning till 
byggnadsingenjör. Jag vill tacka Mårten Johansson för att han ställde upp som examinator och 
för hans stöd under arbetets gång.  Dessutom vill jag tacka Akademiska Hus för de tillät mig 
ha flexibla arbetstider så att jag kunde slutföra examensarbetet samtidigt som jag jobbade. 
 
 
Linköping den 18 maj 2010 
 
 
Vladimir Nikolic  
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1 INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND 
 
Akademiska Hus äger och förvaltar universitetslokaler i de flesta universitetsorter i Sverige. 
Regionbolaget Akademiska Hus Öst AB äger bland annat fastigheten i Örebro som nyttjas av 
Örebro universitet. Nyaste byggnaden som har uppförts på universitetsområdet är Bilbergska 
huset som inrymmer Akademin för naturvetenskap och teknik, med inriktning mot biologi och 
kemi. Huset byggdes 2008 och ritades av Sven Gunnarson på White Arkitekter.  
 
Även om tillgänglighetsaspekten alltid har funnits i byggbranschen så är det just de sista tio 
åren som frågan har aktualiserats på nytt och fått mer uppmärksamhet. Dagens byggnader 
skall uppfylla krav på tillgängligheten som Boverket har bestämt och som byggherren skall se 
till att de uppfylls. Boverkets krav är ofta vagt skrivna och tolkningsutrymmet är stort.  
 
Universitet har i sin egenskap av myndighet, ännu högre tillgänglighetskrav och det som 
Handikappombudsmannen har bestämt skall följas. När huset projekteras är det extremt 
viktigt att båda parters krav kommer med så att byggnaden blir tillgänglig och funktionell. 
Båda parters allmänna åsikt är att tillgänglighetsanpassningar fördyrar projektet och att dessa 
frågor inte uppfattas som viktiga. Om tillgänglighetsaspekten tas med i början av projektet så 
behöver det inte alls innebära högre kostnader. Annars är det stor risk att byggnaden måste 
tillgänglighetsanpassas i efterhand och detta innebär merkostnader. 
 
Arkitekter skall vara uppdaterade i tillgänglighetsfrågor och se till att byggnaden blir estetisk 
utformad men även tillgänglig. Akademiska Hus vill se hur bra ett nybyggt hus uppfyller 
Boverkets regler som behandlar tillgänglighet för personer med olika funktionshinder.  

1.2 SYFTE 
 
Arbetets syfte är att se hur stor del av de krav som är ställda mot universitetet samt 
hyresvärden Akademiska Hus verkligen uppnås. Akademiska Hus vill tillgänglighetsinventera 
huset och åtgärda eventuella brister så att god tillgänglighet uppnås. Det skall i sin tur ge 
bättre kunskap så att eventuella brister inte upprepas vid framtida nybyggnationer. 
 

1.3 METODIK 
 
Det första steget var att samla fakta i ämnet, för att därefter bestämma omfattningen av 
inventeringen. Genom att granska planritningar av byggnaden var det möjligt att urskilja vilka 
typer av utrymmen i byggnaden kunde vara viktiga ur tillgänglighetssynpunkt. Arbetet börjar 
med en beskrivning av gällande regler som delas i två delar. Den första delen vänder sig till 
byggherren Akademiska Hus som är hyresvärd åt Örebro universitet, andra delen vänder sig 
till hyresgästen Örebro universitet som är en myndighet. Nästa del av arbetet beskriver olika 
typer av funktionsnedsättningar och hur kraven på tillgänglighet relateras till olika 
funktionsnedsättningar. Slutligen presenteras brister som hittades vid inventeringen och 
eventuella åtgärdsförslag. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Inventeringen kommer att omfatta yttre miljön runt byggnaden såsom gångvägar, 
angöringsplats och reserverade p-platser. Inne i byggnaden inventeras entréer, hissar, trappor, 
förflyttningsvägar, toaletter för rörelsehindrade, vilrum, lunchrum och uteplatser. 
 

1.5 MÅLGRUPP 
 
Denna rapport riktar sig främst till individer som är verksamma inom 
fastighetsförvaltningsbranschen, arkitektbranschen, Örebro universitet samt studenter som 
läser byggnadsteknikutbildningar. 
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2 TEORIBAKGRUND 

2.1 VILKA REGLER GÄLLER? 

2.1.1 INTERNATIONELLA DOKUMENT 
 
"Det finns internationella dokument som Sverige ska ta hänsyn till i genomförandet av 
handikappolitiken. De två viktigaste är FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet". 
 
"FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillhör de centrala 
konventionerna om mänskliga rättigheter. Syftet med reglerna är att undanröja hinder så att 
personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga och jämlika". 
 
"Delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i hela samhället. Det är 
grundtanken i FN:s standardregler. I 22 regler preciseras vilka förutsättningar som krävs för 
delaktighet och jämlikhet".1 
 

2.1.2 KRAV GENTEMOT FASTIGHETSÄGAREN 
 
Lagar i Sverige beslutas av Riksdagen som ska följas och gäller alltid. Följande lagar ställer 
krav inom tillgänglighetsområdet gentemot fastighetsägaren som Akademiska Hus: 

 BVL, Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
 PBL, Plan- och bygglag (1987:10) 

 
Förordningarna förtydligar det som skrivs i lagar, de beslutas av regeringen och ska följas. 
Följande förordningar ställer krav inom tillgänglighetsområdet gentemot fastighetsägaren som 
Akademiska Hus: 

 BVF, Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 
 PBF, Plan- och byggförordning (1987:383) 

 
Föreskrifter utges av berörda myndigheter t.ex. Boverket och ska följas, föreskrifterna 
förtydligas ofta i allmänna råd. Allmänna råd innehåller myndigheters generella 
rekommendationer om tillämpning av föreskrifterna och bör följas. Följande föreskrifter 
ställer krav inom tillgänglighetsområdet gentemot fastighetsägaren som Akademiska Hus: 

 BBR, Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. 
 BÄR, Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad. 
 HIN1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta 

hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. 
 ALM1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggnader. 

 
Enligt Boverkets information angående tillgänglighetskrav vid nybyggnationer så hänvisar 
man till BVF under ”Uppförande av byggnad” i paragraf 12 där det står: 

                                                
1 Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning (2008) Internationella dokument 
<http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage.aspx?id=1400> 
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"Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten 
har tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och 
lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga".2 

 
Texten ovan bestämmer tillgänglighetskraven på nyproduktion i det här fallet Bilbergska 
huset. Detta utvecklas vidare till största del i BBR i följande avsnitt: 

 avsnitt 3, Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen. 
 avsnitt 8, Säkerhet vid användning.  
 avsnitt 7, Bullerskydd. 

 
BBR 3.12 behandlar kortfattat främst entréer, kommunikationsutrymmen, hissar, dörrar och 
tomter. 

 
BÄR, Boverkets ändringsråd, gäller vid ändring av byggnader med undantag av tillbyggnader, 
tillbyggnad likställs med nybyggnad. 

 
HIN och ALM har kommit till för att påskynda tillgänglighetsanpassningar i befintliga 
byggnader och allmänna tomter. HIN som utgavs 2003 gäller retroaktivt och regeringens 
tanke var att alla enkelt avhjälpta hinder skall vara åtgärdade t.o.m. år 2010. 
 

2.1.3 KRAV GENTEMOT UNIVERSITET 
 
Staten skall vara föredöme när det gäller att uppfylla de handikappolitiska målen som Sverige 
har åtagit sig att följa internationellt, bland annat Förenta Nationernas standardregler. 
Eftersom regeringen tyckte att reformarbetet att göra samhället tillgängligt för alla gick för 
långsamt inom vissa områden, utfärdade regeringen en förordning den 14 juni 2001 (SFS 
2001:526). Den föreskriver hur de statliga myndigheterna skall arbeta för att uppfylla de 
handikappolitiska målen. Förordningen lägger stor vikt vid att myndigheterna skall verka för 
att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med 
funktionshinder. Dessutom skall myndigheter vara föredöme som arbetsgivare åt personer 
med funktionsnedsättningar. Universitet och högskolor är myndigheter och skall med hjälp av 
Handikappsombudsmannen (HO) se till att följa riktlinjerna för att förordningen skall vara 
uppfylld. HO är tillgänglighetsexpert och har utfärdat HO riktlinjerna.  
 
Viktiga propositioner, lagar, förordningar och föreskrifter i detta sammanhang är följande: 

 Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. 
Proposition 1999/2000:79. 

 Lag om lika behandling av studenter i högskolor. 
 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 

handikappolitiken. 
 Arbetsmiljölagen och föreskrifter om arbetsmiljö, t.ex. AFS 2000:42 som handlar om 

arbetsplatsens utformning. 
 Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning, utgiven av Handikappsombudsmannen. 

 

                                                
2 BVF § 12 
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2.1.4 KONTROLL AV KRAVEN 
 
En byggnad skall uppfylla BVL dvs. lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Det 
skall kontrolleras enligt PBL:s bestämmelser om tillsyn och kontroll i byggprocessen. Det är 
byggherren som skall se till att alla krav uppfylls, genom dokumenterad egenkontroll. Oftast 
använder sig byggherren av en kvalitetsansvarig som gör det jobbet åt byggherren. Om 
egenkontrollen inte är tillräcklig, skall kontrollen av tillgängligheten istället utföras av en 
fristående sakkunnig kontrollant. Sedan 2009 finns det även fristående sakkunniga som är 
certifierade enligt Boverkets föreskrifter. Det är viktigt att påpeka att sakkunniga utan 
certifiering kan fortsätta att utöva kontrollen. När byggnaden uppfyller alla krav enligt 
kontrollplan utfärdar byggnadsnämnden ett slutbevis som ger byggherren rätt att ta byggnaden 
i bruk. 
 

2.2 FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
 
Definition av funktionsnedsättning och funktionshinder som Socialstyrelsen använder är 
följande: 

 "Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 
tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, 
tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur".3 

 
 "Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är 
svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, 
i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska 
processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen".4 

 

2.2.1 NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA 
 
Gångsvårigheter kan, förutom skador eller sjukdomar som berör rörelseorganen, förorsakas av 
t.ex. balansrubbningar, nedsatt koordination, smärta eller nedsatt ork och uthållighet t.ex. på 
grund av hjärt-, kärl-, eller lungsjukdomar. Dessa personer kan ha lätt att snubbla och har ofta 
svårt att gå långa sträckor. De har särskilt svårt att gå i trappor och på halkigt, ojämnt eller 
lutande underlag. För den som använder rollator kan en hög tröskel eller en tung dörr vara ett 
oöverstigligt hinder. Personer som använder rullstol är beroende av rymliga och breda 
passager. Cirka 460 000 personer har ett rörelsehinder, dvs. man säger sig inte kunna springa 
en kortare sträcka samt inte kunna stiga på en buss obehindrat eller ta en kortare promenad. 5 
300 000 personer har ett svårt rörelsehinder, dvs. man behöver hjälp eller hjälpmedel för att 
förflytta sig.6 
 
 

                                                
3 Svensson E. (2008) s. 10 (www.socialstyrelsen.se/termbank) 
4 (Ibid.) 
5 Svensson E. (2008) s. 26 
6 (Ibid.) 
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2.2.2 NEDSATT SYN 
 
Att vara synskadad kan innebära att vara blind, dvs. helt sakna användbara synrester, att vara 
svårt synskadad, dvs. att endast ha ledsyn, eller att vara synsvag, dvs. att ha nedsatt synskärpa. 
Grön starr medför att det perifera synfältet först faller bort medan diabetes kan medföra 
fläckvis bortfall av synfältet. Vanlig åldersförändring är bortfall av det centrala synfältet 
medan grå starr gör att allt blir suddigt. Personer med nedsatt syn är mycket känsliga för 
bländning. 100 000 personer har nedsatt syn, dvs. att de inte kan läsa vanlig text i en 
dagstidning även om de har glasögon till hjälp.7 
 

2.2.3 NEDSATT HÖRSEL OCH DÖVBLINDHET 
 
Personer  med  nedsatt  hörsel  har  ofta  svårt  att  uppfatta  eller  urskilja  ljud  i  lokaler  som  har  
dålig akustik eller som är bullriga. Många personer med nedsatt hörsel måste avläsa läpparnas 
rörelser för att kunna uppfatta tal. Avläsningen försvåras om man ser den som talar i motljus, 
om belysningen är bländande eller ger skarpa skuggor samt om rummet är för mörkt. Personer 
som är döva är på motsvarande sätt beroende av att tydligt se den som använder teckenspråk. 
Cirka 1,3 miljoner svenskar hör dåligt  och är i  behov av god ljudmiljö,  cirka 30 procent av 
dessa använder hörapparat.8 Cirka 15 procent av befolkningen har tinnitus, varav cirka 100 
000 har svår tinnitus.9 15 000 personer behöver stöd av teckenspråk och skrivtolkning.10 
 

2.2.4 NEDSATT KOGNITIV FÖRMÅGA 
 
"Kognition kan man kortfattat beskriva som vår förmåga att kunna tillägna oss och använda 
kunskap om oss själva och vår omvärld. En komplex process där så gott som hela hjärnan är 
inblandad och en förutsättning för att vi ska kunna fungera på alla områden i livet".11 
Nedsatt kognitiv förmåga beror på skador i hjärnan som kan vara medfödda 
(utvecklingsstörning) eller orsakade av olyckshändelser eller sjukdomar (stroke, demens). 
Antal personer med demens uppskattas till 140 000, cirka 200 000 personer har någon form 
av förvärvad hjärnskada och 37 000 personer har utvecklingstörning.12  
 

2.2.5 ALLERGIER 
 
Allergier uppstår när kroppens försvarsmekanismer inte fungerar som det är tänkt. Några 
sjukdomssyndrom som allergier orsakar är astma, snuva, eksem, klåda, huvudvärk och 
blodtrycksfall. Allergier utvecklas genom upprepade kontakter med vissa ämnen. Bästa sättet 
att förebygga allergier är att undvika kontakt med ämnena som orsakar allergin. Exempel på 
allergiframkallande ämnen är pollen, nickel och krom genom hudkontakt, mögel, mat, parfym 
mm. Cirka 1,5 miljoner svenskar har en pågående allergisjukdom.13 
                                                
7 Svensson E. (2008) s. 30 
8 HRF - Hörselskadades Riksförbund (2009) årsrapporten s. 13 
 < http://www.hrf.se/upload/pdf/rapport09.pdf> 
9 (Ibid.) 
10 Svensson E. (2008) s. 21 
11 Hjälpmedelsinstitutet (2009) 
<http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition/Om-Kognition/> 
12 Svensson E. (2008) s. 24 
13 Astma och Allergi Förbundet (2007) 
<http://www.astmaoallergiforbundet.se/pressrum/dokument/Artikel_Dagens_medicin.pdf> 
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2.2.6 STOMI OCH INKONTINENS 
 
Personer med inkontinens, stomi eller med mag- och tarmsjukdom är beroende av att det finns 
gott om toaletter för allmänheten i offentlig miljö och att dessa har lång öppettid. Toaletterna 
bör utformas så att det går att byta stomibandage eller andra hjälpmedel bekvämt och 
hygieniskt. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som är stomiopererade.14 
 

2.2.7 PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 
För människor med funktionsnedsättning på grund av psykiska sjukdomar kan 
förutsättningarna för tillgänglighet variera mycket från individ till individ. Psykisk sjukdom 
kan även i vissa fall leda till nedsatt kognitiv förmåga. Det är särskilt viktigt att miljön är lugn 
och harmonisk, att störningsmoment, till exempel ljus- och ljudstörningar, minimeras och att 
det finns tillgång till vilrum och avskildhet vid behov. 
 

2.2.8 NEDSATT RÖST- OCH TALFUNKTION 
 
Personer med nedsatt röst- och talfunktion kan ha svårt att kommunicera, till exempel via 
telefon. Att kommunikationen är tillgänglig förutsätter därför att alternativa 
kommunikationssätt, såsom totalkonversation eller att lösningar som Taltjänst, TeleTal och 
texttelefon används. Vid utbildningsverksamhet är det viktigt att kunskapsprov utformas så att 
även dessa personer kan redovisa sina kunskaper. 
 

2.2.9 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 
 
För människor med funktionsnedsättning på grund av läs- och skrivsvårigheter är det ofta 
utformningen av informationen som innebär svårigheter. Information måste gå att få i 
alternativa format såsom talkassett och Daisy-talbok. Det bör också gå att få elektronisk 
information uppläst med hjälp av talsyntes. I utbildningssammanhang är det viktigt att 
kunskapsprov utformas så att alla får samma möjligheter att redovisa sina kunskaper. Det kan 
också vara viktigt att man kan få hjälp med att läsa in litteratur. 
 

2.2.10 ANDRA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 
 
Det finns personer med andra funktionsnedsättningar som kan leda till andra krav på lokaler, 
verksamhet och information än tidigare krav. Ett sådant exempel är personer som är extra 
känsliga för skador, till exempel orsakade av benskörhet, epilepsi eller blödarsjuka. Andra 
personer kan vara extra känsliga för kyla eller värme. Mellan 45 000 och 90 000 personer i 
Sverige har epilepsi.15 För människor som är elöverkänsliga är det viktigt att fysiska miljön 
där de vistas har låg nivå av elektriska och magnetiska fält. 200 000 uppger att de är känsliga, 
överkänsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält.16 

                                                
14 Svensson E. (2008) s. 24 (www.hi.se) 
15 Svensson E. (2008) s. 32 
16 Svensson E. (2008) s. 34 
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3 INVENTERING 
 
Till inventeringen har jag använt mig av Akademiska Hus inventeringsmall som man kan 
antigen använda till att inventera enligt HIN-krav eller HO-krav. Andra hjälpmedel som 
användes under inventeringen var digitalkamera och meterstock. 
 

3.1 GÅNGVÄG 
 
Gångvägar runt byggnaden har en bredd som varierar från minst 3 m till högst 7 m vilket är 
långt över BBR-kravet på 1,3 m bredd. Inga hinder i gångbanan förekommer och belysningen 
är god. Kännbara gränser mot andra ytor finns, t.ex. trottoarkant och kant mot planteringsytor. 
 

 
Bild 1. Pelaren saknar varningsmarkering. 

 
Följande brister har hittats: 

 Lutning högst 1:50 uppfylls inte. 
 Pelaren som bär upp gångbron till Forumhuset är placerad inom gångbanan och skall 

kontrastmarkeras. 
 Trappan som leder till uteplatsen är kontrastmarkerad i marknivå men inte på nedersta 

plansteg som det är föreskrivet. 
 Ledstänger är inte greppvänliga och inte kontrastmarkerade. 

 

 
Bild 2. Felaktigt utförd kontrastmarkering. 
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3.2 ANGÖRINGSPLATS 
 
Angöringsplats är ett ställe där t.ex. färdtjänst eller taxi kan stanna och släppa av passagerare 
som skall in till entrén. Avståndet från angöringsplats till entrén ska vara högst 25 m, men 
helst inte längre än 10 m. Någon riktig angöringsplats till Bilbergska huset finns inte. 
 
Följande brister har hittats: 

 Avstånd till taxiplats är 100 m.  
 Lutning högst 1:50 uppfylls inte. 
 Väderskyddad sittplats inom synhåll för taxi och färdtjänst saknas.  

 

3.3 RESERVERADE P-PLATSER 
 
Det finns två reserverade parkeringsplatser utanför västra entrén och dessa ligger inom 25 m 
från entrén och har måtten 3x5 m. Platserna är skyltade och har även eluttag för 
motorvärmare. 
 

 
Bild 3. Parkeringsplats med felaktiga mått. 

 
Följande brister har hittats: 

 En parkeringsplats med bredd större eller lika med 5 m saknas.  
 Övergången från trottoar till gatan skall ha 0-nivå, men kanten är runt 3 cm hög. 
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3.4 ENTRÉ 
 
Västra entrén 
 
Västra entrén angränsar till Gymnastikgatan och är enda entrén som man kan angöra med bil. 
Eftersom entrén finns närmast reserverade p-platser så är den mest lämpad att användas av 
personer med rörelsehinder. Inne i entrén möts man av en trappa samt en ramp som måste 
passeras för att komma fram till hissen.   
 

 
Bild 4. Västra entrén. 

 
Följande brister har hittats: 

 Kontrastmarkering av manöverdon för dörrautomatik är dålig. 
 Anvisad plats för rökare saknas. 
 Felplacerad armbågskontakt för dörrautomatik innanför entrédörren, skall vara 

placerad 1 m från dörrbladets framkant. 
 Utgångsknapp sitter på 1,3 m över golv. 
 Dörrens uppslagsyta skall markeras där dörrautomatik finns. 
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Östra entrén 
 
Entrén nås via en trappa eller en ramp. Rampen har ingen lutning men däremot saknas det 
ledstänger på båda sidor av rampen. En avgiftsfri parkering finns i närheten av entrén, 
gångvägen som förbinder dessa är en grusväg. Inne i entrén möts man av en fribärande trappa 
som saknar varningsmarkering och utgör fara för personer med nedsatt syn. 
 

 
Bild 5. Trappan saknar kontrastmarkering. 

 
Följande brister har hittats: 

 Kontrastmarkering av manöverdon för dörrautomatik är dålig. 
 Kontrastmarkering på översta och nedersta plansteg i varje trapplopp saknas. 
 Ledstänger vid rampen och trappan är inte greppvänliga samt inte kontrastmarkerade. 
 Anvisad plats för rökare saknas. 
 5,5 cm hög tröskel till entrén finns. 
 Utgångsknappen sitter 1,3 m över golv.  
 Dörrens uppslagsyta skall markeras där dörrautomatik finns. 
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Södra entrén 
 
Södra entrén är även huvudentré, i vindfånget finns det en roterdörr. Eftersom roterdörrar inte 
är bra för personer med nedsatt funktionsförmåga, har man kompletterat med en slagdörr. 
Huvudentrén skall ha skylt så att man ser vilken byggnad man har kommit till, tyvärr så finns 
det inget sådant. Första och enda skylten finns 20 m in i själva byggnaden. 
  

 
Bild 6. Södra entrén. 

 
Följande brister har hittats: 

 Kontrastmarkering av manöverdon för dörrautomatik är dålig. 
 Skyltning av verksamheten i huset borde finnas i entrén men ligger långt in i huset. 
 Ett glasparti i entrén är inte varningsmarkerat. 
 Anvisad plats för rökare saknas. 
 Utgångsknappen sitter 1,3 m över golv.  
 Dörrens uppslagsyta skall markeras där dörrautomatik finns. 
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3.5 HISS 
 
Hiss  H2 har  måtten  1,2x2,0  m och  hiss  H1 har  måtten  2,2x1,6  m vilket  uppfyller  HO-krav.  
Det finns akustisk signal som signalerar för synskadade att hissen kommit, optisk signal finns 
för hörselskadade. 
 

 
Bild 7. Hissdörren saknar kontrastmarkering. 

 
Följande brister har hittats: 

 Hissen är utförd i rostfritt stål, vilket anses som blankt material och uppfyller därmed 
inte kravet. Kravet förbjuder blanka material som ger upphov till besvärande reflexer. 
Hissdörren är inte kontrastmarkerad mot övriga hissen.  

 Manöverdon finns på höjden 1,0 m över golv vilket  är  långt över kravet på centrum, 
cirka 0,8 m över golv.  

 Skyltning av hissen saknas. 
 Skyltning för verksamheten saknas i hisskorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     14 

3.6 TRAPPOR 
 
Trappor  T14  och  T15 är  identiska  och  uppfyller  alla  ställda  krav.  Trappor  T1,T2  och  T3  är  
utrymningstrappor och skall inte användas i vanliga fall, men även de har kontrastmarkeringar 
på översta och nedersta plansteg i varje trapplopp. 
 

 
Bild 8. Bra kontrastmarkering av trappa. 

 
Inga brister hittades. 

3.7 FÖRFLYTTNINGSVÄGAR 
 
Stora glasytor i slutet av korridorer har avskärmningsmöjlighet med hjälp av 
mörkläggningsgardiner. Alla glaspartier är varningsmarkerade på ett bra sätt så att man kan 
förflytta sig utan risk för olycksfall. 
 

 
Bild 9. Fribärande trappa utan varningsmarkering. 
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Följande brister har hittats: 
 Dörrautomatik saknas in till tvärkorridorer som inhyser laborationslokaler och 

lärarrum. 
 Baksidan av trappa T15 utgör utstickande byggnadsdel och är varken 

kontrastmarkerad eller inbyggd så att personer med nedsatt syn kan undvika att gå in i 
den.  

 Ramp på plan 2 saknar ledstång på ena sidan. 
 Tre korta trappor saknar ledstänger på ena sidan. 

  

3.8 TOALETT FÖR RÖRELSEHINDRADE 
 
I byggnaden finns fyra toaletter för rörelsehindrade, en för varje våningsplan vilket är lägsta 
kravet enligt  HO. Det känns att  det  räcker väl,  eftersom huset är lagom stort.  Toaletterna är 
nåbara från neutralt utrymme och uppfyller krav på passage som är 0,84 m när dörren är 
uppställd i 90 grader. Dörrkarmarna är kontrastmarkerade, även golv mot väggar skiljer i 
kontrast, trösklar saknas, och alla toaletter utom en uppfyller minimikravet på rummet, som är 
2,2x2,2 m. Alla dörrar har engreppshandtag och draghandtag. Tvättställen är framdragna 0,2 
m från bakomliggande vägg. Alla larmknappar uppfyller krav på placering och har dessutom 
visuella och akustiska varningssignaler så att även döva och hörselskadade skall förvarnas i 
händelse av brand. 
 

 
Bild 10. Inredning i RWC. 

Följande brister har hittats: 
 Skyltning i korridor finns till andra toaletter men saknas helt till toaletter för 

rörelsehindrade.  
 Kontrastmarkering på vägg i ögonhöjd saknas. 
 Inredning är inte kontrastmarkerad mot väggar. 
 Engreppsblandare har kort spak vilket är fel, förlängd spak skall underlätta för 

personer som har nedsatt gripförmåga.  
 Spegelns  underkant  är  1,1  m  över  golv  vilket  är  fel,  rätt  höjd  skall  vara  0,9  m.  

Eftersom tvålautomat och pappershållare är integrerade i spegeln så blir de 
oanvändbara.  
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 Toalettpappershållare saknas på ena armstödet. 
 Avställningsyta, dvs. en hylla med måtten 30x40 cm saknas. 
 Toalett B502 på plan 5 har mått 2,1x2,2 m och uppfyller inte minimikravet. 
 Toalett D203 på plan 2 har dörrstängare som fyller ingen funktion. 

3.9 VILRUM 
 
Vilrummet var låst vid inventeringstidpunkten och kunde inte inventeras. 
 

3.10 LUNCHRUM 
 
Lunchrum eller pentry skall förutom de generella kraven på tillgänglighet även ha möblering 
som är placerad och anpassad för rullstolsburna personer. Det kan t.ex. handla om mikron och 
diskbänkar som är anpassade för personer som använder rullstol. 
 

 
Bild 11. Inredning i personalmatsal. 

 
Följande brister har hittats: 

 Inredningen i personalmatsal D403 och i studentmatsal D303 är inte anpassad för 
personer med rörelsehinder. 
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3.11 UTEPLATS 
 
Uteplatser ska kunna användas av personer med funktionshinder, om uteplatserna är placerade 
i anslutning till myndighetens lokaler. Sittgrupper skall även kunna användas av personer med 
funktionshinder. Allergiframkallande växter ska inte finnas i närheten av uteplatsen. 
 

 
Bild 12. Dörr till uteplats. 

 
Följande brister har hittats: 
 

 Sittgrupp placerad så att dörren inte kan öppnas fullt ut. 
 Dörrautomatik saknas. 
 Tröskel finns och är 3,5 cm hög. 
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4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
 
Gångväg 
 

 Markytan utanför västra entrén sluttar 2 m på en sträcka av 55 m vilket ger en lutning 
1:28.  Utanför  södra  entrén  sluttar  det  2,75  m  på  en  sträcka  av  70  m  vilket  ger  en  
lutning 1:25. Vid östra entrén finns det en ramp som tar upp nivåskillnaden vilket gör 
att lutningen blir acceptabel. Idag är det svårt att göra någon åtgärd eftersom 
nivåskillnaderna är så stora. Projektören borde ha tänkt på det under projekteringen 
och löst det på ett bättre sätt så att god tillgänglighet hade uppnåtts. 

 
 Pelaren skall varningsmarkeras, enklaste sättet är att måla pelarens fot svart från 

markytan och 20 cm upp. 
 

 Byggentreprenören har felaktigt kontrastmarkerat ytan i marknivå, det är istället första 
plansteget som skall kontrastmarkeras. Befintlig kontrastmarkering flyttas eller tas 
bort. 

 
 Trappan till uteplatsen kompletteras med kontrastmarkerade (svarta) runda ledstänger, 

liknande de som finns inomhus, fast i metall istället för trä. 
 
Angöringsplats 
 

 Avståndet till anvisad taxiplats som finns utanför Musikhögskolan är alldeles för långt 
bort. Taxiplatsen borde flyttas närmare till Bilbergska huset så att det är lika nära till 
taxi från båda husen. 

 
 Lutningen runt huset går inte att göra något åt, men om taxi kan släppa av passagerare 

närmare entrén så borde det uppfylla kravet. 
 

 En sittplats anordnas antigen i vindfånget vid västra entrén eller vid huvudentrén 
(södra entrén), alltså den entrén som är närmast den nytilltänkta angöringsplatsen. 

 
Reserverade p-platser 
 

 Befintliga parkeringsplatser breddas från 3 till 5 m så att HO-krav uppfylls. 
 

 Övergången avfasas så att rullstolsburna lätt kan ta sig fram till entrén. 
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Entréer 
 

 Armbågskontakten till dörrautomatiken byts ut till en motsvarande svart, eller 
kompletteras med svart klistermärke så att kontrastmarkeringen blir tillräckligt. 

 
 Befintliga  askkoppar  skall  flyttas  till  skyltad  anvisad  plats  för  rökare  i  samråd  med  

universitetsledningen. 
 

 Skrapgaller utanför tre entrédörrar med dörrautomatik målas med svart linje som visar 
dörrens uppslagsyta. 

 
 Utgångsknappar sänks och placeras mellan armbågskontakterna och kontrastmarkeras 

där det behövs. 
 

 Hög  tröskel  vid  östra  entrén  åtgärdas  så  att  nivåskillnaden  blir  högst  1,5  cm.  
Skrapgallret höjs upp så att nivåskillnaden minskar. 

 
 Rampen vid östra entrén kompletteras med kontrastmarkerade (svarta) runda 

ledstänger, liknande de som finns inomhus fast i metall istället för trä, på båda sidor 
om rampen. 

 
 Trappan vid östra entrén kontrastmarkeras på översta och nedersta plansteget med 

inlägg av klinker lika trappan till uteplatsen. 
 

 Trappan vid östra entrén kompletteras med kontrastmarkerade (svarta) runda 
ledstänger, liknande de som finns inomhus fast i metall istället för trä, på båda sidor 
om trappan. 

 
 Glaspartiet vid södra entrén är inte varningsmarkerad. Det kompletteras med 

markeringar lika resten av byggnadens glaspartier. 
 

 Universitetetsledning åtgärdar skyltningen av verksamheten i huvudentrén (södra 
entrén). 

 
 Armbågskontakt flyttas till väggen närmast entrédörren, höjd lika befintlig och i sidled 

1 m från dörrbladets framkant när dörren är uppställd 90 grader. 
 
Hiss 
 

 Hissens dörröppning markeras med svarta plastremsor med bredd 10 cm och därmed 
uppnås tillräcklig kontrastskillnad. 

 
 Manöverdon i hissen sänks till 0,8 m över golv. Arbetet utförs av hisstillverkare. 

 
 Universitetsledningen ser till att det kommer upp skyltning till hissen samt för 

verksamheten i huset. 
 
Förflyttningsvägar 
 

 Dörröppningsautomatik installeras in till tvärkorridorer. 
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 Baksidan av trappa T15 byggs in i samråd med arkitekten vilket är det dyra 
alternativet, alternativt avgränsar man undersidan av trappan med räcke så att man inte 
kan komma in under trappan och skada sig. 

 
 Rampen på plan 2, samt tre mindre trappor i korridorer saknar ledstänger. Dessa 

kompletteras med ledstänger lika befintligt utseende. 
 
Toalett för rörelsehindrade 
 

 Skyltar i korridorer sätts upp som visar var toaletter för rörelsehindrade finns. 
 
 Toalettens väggar kontrastmarkeras i ögonhöjd dvs. inom intervallet 1,4–1,6 m. 

 
 Toalettens inredning kontrastmarkeras så att ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NSC 

uppnås. 
 
 Blandarens korta spak byts ut mot förlängd spak. 

 
 Den befintliga spegeln demonteras och ersätts med ny. Spegeln placeras så att den kan 

användas både av sittande och stående personer, dvs. med underkant 0,9 m och 
överkant 1.8 m. Ny tvålautomat samt pappershållare monteras vid sidan av spegeln på 
höjden 0,9 m. 

 
 Armstödet kompletteras med ytterligare toapappershållare. 

 
 Ny hylla med mått 30x40 cm monteras på höjden 0,8 m över golv i anslutning till 

toastolen. 
 
 Toalett B502 uppfyller inte minimimått på toalettstorlek. Arkitekten borde inte ha 

minskat toalettens storlek genom att låta ett ledningsschakt ta upp en del av utrymmet. 
Det är ett allvarligt fel i en nyproducerad byggnad. Inga åtgärder vidtas. 

 
 Dörrstängare i toalett D203 demonteras. 

 
Lunchrum 
 

 Inredningen  görs  om  så  att  personer  i  rullstol  kan  nyttja  köket,  dvs.  mikro  finns  på  
lämplig höjd. Att det finns fritt utrymme under bord och diskbänk så att de kan 
komma intill med rullstol. 

 
Uteplats 
 

 Åtminstone en sittgrupp borde vara anpassad för rullstolsburen person. 
 
 Uteplatsdörren förses med dörrautomatik. 

 
 Hög tröskel vid uteplatsen åtgärdas så att nivåskillnaden blir högst 1,5 cm. 

Betongplattorna utanför dörren höjs upp så att nivåskillnaden försvinner, alternativt 
skruvar man fast en täckplåt som kommer att fungera som ramp. 
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5 SLUTSATS 
 

5.1 GENERELLA SLUTSATSER 
 
Slutsatsen är att byggnaden har ganska god tillgänglighet som kunde ha varit bättre. Önskan 
var att inte hitta några brister. Med rätt kunskap och framför allt vilja hos alla som är 
inblandade i projektet, skulle man kunna få byggnader utan brister. Akademiska Hus överlåter 
projekteringen av huset till arkitekten utan att på något sätt kontrollera att god tillgänglighet 
verkligen uppnås. Örebro Universitet skall se till att HO-kraven uppnås, och det uppnås bäst 
genom att inneha kunskap i ämnet. Därmed kan universitetet beställa lokaler av Akademiska 
Hus som uppfyller alla tillgänglighetskrav. Byggnadsnämnderna skall se till att lagen följs. 
Det görs genom att kontrollera att den färdiga byggnaden är uppförd enligt lagen. Den 
kontrollen finns inte idag. Om kontrollen fungerade så skulle det i sin tur leda till att 
byggherrar tog problemet på större allvar. 
 

5.2 VANLIGA TILLGÄNGLIGHETSBRISTER 
 
När examensarbetet påbörjades fanns det ett visst tvivel om att inte hitta några brister 
avseende tillgänglighet, som därmed skulle kunna försvåra genomförandet av examensarbetet. 
Vid inventeringen kom det fram att bristerna fanns i byggnaden trots allt. Bristerna som 
hittades var utspridda i hela byggnaden och även utomhus. T.ex. hade två trappor utomhus 
flera brister, medan trappor inomhus saknade brister. De vanligaste bristerna är avsaknad av 
skyltning, ledstänger och kontrastmarkeringar. Brister som hör ihop med rörelsehinder är 
enklare att åtgärda än brister som hör ihop med nedsatt orienteringsförmåga samt nedsatt syn. 
Arkitekter inriktar sig ofta enbart på rörelsehinder medan nedsatt orienteringsförmåga samt 
nedsatt syn ofta blir förbisedda. Alla funktionshinder skall ha lika stor vikt vid projekteringen 
av nya byggnader. 
 

5.3 HUR FÖRBÄTTRAR MAN TILLGÄNGLIGHETEN 
 
Nuvarande regelverk ställer olika höga krav på byggnadernas tillgänglighet beroende om det 
rör sig om nybyggnad, ombyggnad eller befintlig byggnad. Dessutom skiljer man även mellan 
publika och icke publika lokaler vilket gör det ännu mer förvirrande. Som det är idag kan en 
nyproducerad byggnad vara godkänd enligt BBR men inte enligt HIN. Det kan innebära att så 
fort byggnaden är färdigbyggd kan man bli tvingad att komplettera tillgängligheten så att 
HIN-krav uppfylls. De allmänna råden borde förtydligas med diverse typexempel så att det 
blir enklare att tolka råden och undvika misstag. Det är uppenbart att regelverket inte efterlevs 
till fullo idag och skall det bli någon ändring så måste det till bättre kontroller. Certifierade 
sakkunniga inom tillgänglighet borde anlitas av byggherren vid projekteringen alt. 
byggnadsnämnden när tillgängligheten skall kontrolleras. Med bättre kontroller och ökad 
medvetenhet för tillgänglighet kommer vi närmare det uppsatta målet – som är ett tillgängligt 
och användbart samhälle för alla. 
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6 ORDFÖRKLARINGAR 
 
Tillgänglighet Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-
  eller orienteringsförmåga. 
 
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av ett hundratal 

föreskrifter. 
 
Taltjänst  Kostnadsfri tolkservice för röst-, tal- och språkskadade. 
 
TeleTal  Tjänsten  innebär  att  en  tolk,  som kan  tolka  svårförstått  tal,  tolkar  
  eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller 
  anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalen rings med en 
  vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. 
 
Talsyntes Artificiellt tal som ska efterlikna människans röst skapat med 

datorer. 
 
Daisy-talbok Internationell standard för digitala talböcker. 
 
NCS  Natural Color System, är ett logiskt färgsystem som bygger på hur 
  människan ser färg. 
 
RWC  Toalett för rullstolsburna personer. 
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