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Abstract 

In Jönköping the elderly population is currently increasing, and is expected to 
continue to increase. For this reason has our co-partner, Bostads AB VätterHem, 
provided us with a mandate to investigate the accessibility in a residential district 
from 1950s, located at Österängen in Jönköping. The mandate is also to make 
proposals on possible measures to improve the accessibility. The report is based 
on the following questions: What level of measure is needed to be done to 
improve the accessibility in the residential district? What restrictions and demands 
are needed to be followed? How will the design of the building be affected?   

The study is divided into three main parts: apartments, building supplement and 
outdoor environment. The study has been done at the housing area in different 
stages where the accessibility has been investigated and compared with the 
building regulations and accessibility requirements that are needed to be followed 
today. The building is not supplied with an elevator and for that reason different 
reference objects in Västervik and Jönköping have been studied to get a better 
knowledge in different methods to solve the problems with installing an elevator 
in an existing building. 

Literature has been studied in order to get knowledge about buildings from 1950s 
and to get knowledge about different solutions that could improve accessibility for 
disabled persons. To get a deeper knowledge in different laws and rules, a building 
inspector at the municipality was contacted. To get quotation of prices, different 
suppliers and craftsmen were contacted. 

The investigation results in a program, that has been used as basis to give 
proposals of making the residential area more accessible for persons with some 
kind of disability. The proposal is, like the investigation, divided into three parts. 
The proposal for the apartments is divided in two levels. 

Level 1 is based on less operations that´s not affecting the floor plan, but still 
improves better accessibility. Level 2 is based on larger operations, such as moving 
or demolishing walls within the apartments to obtain bigger spaces and better 
accessibility. 

The proposal on measures for the building supplement and outdoor environment 
includes, among others, installation of an elevator with addition of a new stairwell 
and complements in the outdoor environment to improve the accessibility. 

By calculations are the approximated investment costs (2010), for the installation 
of the elevator and the addition of the stairwell, being set to 1,3 million SEK. The 
cost of the two levels of operations in one of the apartment with two rooms and 
kitchen is approximately calculated to 76 000 SEK in level 1, and 90 000 SEK in 
level 2. 
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Sammanfattning 

Den äldre befolkningen i Jönköping ökar just nu, och väntas fortsätta öka. Med 
detta i åtanke har uppdragsgivaren Bostads AB VätterHem försett oss med en 
uppgift att utreda tillgängligheten i ett bostadsområde från 1950-talet på 
Österängen, Jönköping, samt ge ett förslag på möjliga åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten. Frågeställningar som rapporten grundar sig på är: Vilken nivå på 
åtgärder krävs för att områdets tillgänglighet ska förbättras? Vilka lagar och regler 
måste beaktas? Hur påverkas fastighetens utformning? 

Utredningen är uppdelad i tre huvuddelar: lägenheter, bostadskomplement och 
utemiljö. I utredningen som har skett på plats i olika etapper, har områdets 
tillgänglighet utretts efter de byggregler och tillgänglighetskrav som idag ställs vid 
nybyggnad. 

Då bostadshuset saknar hiss, har olika referensobjekt studerats på plats i Västervik 
och i Jönköping med avsikt att få en inblick i olika metoder att lösa problematiken 
med att installera hiss i ett befintligt flerbostadshus. 

Litteraturstudier har utförts för att få kunskap om flerbostadshusen från 1950- 
talet samt studier av lösningar i olika nivåer som förbättrar tillgängligheten för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. För att få klarhet i lagar 
och regler kontaktades en byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret, 
Jönköpings Kommun. Vid prisförfrågningar kontaktades leverantörer och 
hantverkare. 

Utredningen resulterar i en förteckning med de brister som framkommit, vilket 
används som underlag för att ge förslag på åtgärder för att bostadsområdet ska bli 
bättre tillgängligt. Förslaget är uppdelat, likt utredningen, i tre huvuddelar, men där 
åtgärderna i lägenheterna presenteras i två nivåer.  

Nivå 1 bygger på att mindre ingrepp genomförs i bostaden som inte påverkar 
lägenhetens planlösning avsevärt men ändå förbättrar tillgängligheten. I nivå 2 är 
ingreppen av större art där exempelvis väggar rivs eller flyttas inom lägenheten för 
att erhålla större utrymmen och därigenom nå utökad tillgänglighet. 

Förslaget på åtgärder för bostadskomplement och utemiljö innefattar bl.a. en 
hissinstallation och tillbyggnad av det befintliga trapphuset samt kompletteringar i 
utemiljön för att förbättra tillgängligheten. 

Genom kalkyler har investeringskostnad (2010) för installation av hiss och 
tillbyggnad av trapphus beräknats uppgå till ca 1,3 miljoner kr. Kostnaden för de 
ingrepps som utförs i en lägenhet på 2 rum och kök beräknas uppgå till ca 76 000 
kr i nivå 1 respektive ca 90 000 kr i nivå 2. 
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1 Inledning 

I Jönköping ökar just nu den äldre befolkningen vilket medför större behov av 
bostäder som uppfyller de tillgänglighetskrav som idag ställs vid nybyggnad. Från 
vår uppdragsgivare Bostads AB VätterHem, som är ett kommunalt 
bostadsföretag, har vi fått i uppgift att utreda tillgängligheten i ett bostadsområde 
från 1950-talet, samt ge förslag på förbättrande åtgärder för de delar av området 
som visar sig vara bristfälliga. 

Examensarbetet är utfört under våren 2010 vid Jönköpings Tekniska Högskola, 
som en del av Byggingenjörsprogrammet och omfattar 15 hp.  

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige och likaså i Jönköpings kommun ökar just nu den äldre befolkningen, 65 
år och äldre, och beräknas fortsätta öka de kommande åren.1 När människor blir 
äldre börjar många få allt sämre rörelse- och orienteringsförmåga vilket ställer krav 
på tillgängligheten i de bostäder vi ska bo i.  

Bostadsbeståndet från 1950-talets epok uppfyller inte de krav på tillgänglighet som 
vi idag ställer vid nybyggnad. Kök och badrum är oftast små och dörröppningarna 
för smala för att tillåta passage med rullstol. Hiss saknas ofta vilket är en 
förutsättning för att bostäderna ska vara tillgängliga. Avståndet till olika 
bostadskomplement och vägen dit är ofta lång och inte tillgänglig. 

Bostads AB VätterHem, är Jönköpings största kommunala bostadsföretag och har 
idag 138 anställda. Företaget bildades 1942 och ingår i koncernen Jönköpings 
Rådhus AB. VätterHem äger och förvaltar ca 150 fastigheter i Jönköpings 
kommun, fördelade på ca 8 000 lägenheter och ca 500 affärs- och kontorslokaler, 
serviceanläggningar och förskolor m.m.2 Av de 8 000 lägenheterna kan mer än 
hälften av dessa ses ha dålig eller sämre tillgänglighet i den mening att hiss saknas 
eller invändiga mått i bostaden är för små.3  

För närvarande bor det ca 17 000 personer i VätterHems fastigheter. Detta 
motsvarar var sjunde invånare i Jönköpings kommun. VätterHem har fastigheter i 
centrala Jönköping, Österängen, Öxnehaga, Råslätt, Tenhult och Ödestugu.  

I området Österängen finns 23 % av lägenhetsbeståndet.4 Vidöstern 6, är en av 
fastigheterna i området och används som studieobjekt i detta examensarbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att utreda brister i tillgängligheten i ett 
bostadsområde byggt på 1950-talet. Området är placerat på Österängen i 
Jönköping och inkluderar bostäder, bostadskomplement och utemiljö.  

                                                 
1
 SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning 2009-2060. 

2
 Bostads AB Vätterhem, Årsredovisning 2009, Jönköping, 2009. 

3
 Henrik Möller, Byggchef VätterHem, personlig kommunikation 2010-06-02. 

4
 Bostads AB Vätterhem, Årsredovisning 2009, Jönköping, 2009. 
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På 1950-talet fanns inte samma byggregler med krav på tillgänglighet som det 
finns idag. Därför utreds bostadsområdet med dagens byggregler som underlag för 
att identifiera vilka delar som inte uppfyller kraven. Frågeställningar i rapporten är: 
Vilken nivå på åtgärder krävs för att områdets tillgänglighet ska förbättras? Vilka 
lagar och regler måste beaktas? Vad får ingreppen för konsekvenser? Hur påverkas 
fastighetens utformning? Hur stor ekonomisk insats krävs?  

Utredningen är en förutsättning för att uppnå målet med rapporten, vilket är att 
presentera förslag på åtgärder för att bostadsområdet ska bli bättre tillgängligt. 

 

1.3 Avgränsningar  

Rapporten har avgränsats till att endast utreda den västra delen av 
flerbostadshuset på Vidöstern 6 med två tillhörande trapphus, nummer 6 och 7. 
Huset innehåller 57 bostäder i fyra olika utföranden, benämnda som typlägenhet- 
1,2,3 och 4 . Dessa fyra typlägenheter återfinns i den valda delen och har använts 
som studieobjekt i utredningen och förslaget. Rapporten omfattar endast de 
bostadskomplement som hör till bostäderna i den västra delen och utemiljön 
utgörs endast av gångvägar, parkering etc. med direkt anslutning till trapphus 
nummer 6 och 7. Vindsvåningen, med lägenhetsförråd, har inte beaktats i 
rapporten. 

I förslagen har inga konstruktionsberäkningar utförts, men föreslagna åtgärder är 
granskade för att lösningarna ska vara genomförbara. Vissa handikapp såsom 
allergier, överkänslighet eller psykisk ohälsa har inte beaktats.  

En övergripande ekonomisk kalkyl har endast gjorts för renoveringen av 
trapphuset samt av typlägenhet 2, nivå 1 och 2. 

 

1.4 Disposition 

I kapitlet Metod preciseras hur arbetet är upplagt, vilket tillvägagångssätt som 
använts, hur prisuppgifter och teknisk information tagits fram och vilka 
programvaror som använts. 

I kapitlet Generella förutsättningar beskrivs vilka olika förutsättningar som är 
gemensamma för arbetet, som den ökande äldre befolkningen, vilka lagar och 
regler som gäller med avseende på tillgänglighet samt en beskrivning av det 
aktuella området Österängen och studieobjektet Vidöstern 6. 

I kapitlet Tillgänglighetsutredning – Vidöstern 6 finns den omfattande utredningen av 
bristerna i tillgängligheten i bostadsområdet. I utredningen finns delarna: 
lägenheter, bostadskomplement och utemiljö. 

I kapitlet Åtgärdsförslag – Vidöstern 6 redovisas olika utformningsförslag för att 
förbättra tillgängligheten utifrån uppkomna brister i utredningen.   

I kapitlet Ekonomi redogörs vilken ekonomisk insats som krävs för att genomföra 
föreslagna åtgärder, (Trapphus, Typlägenhet 2). 
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I kapitlet Diskussion och slutsatser besvaras frågorna i syftet och egna tankar och 
funderingar kring arbetet redovisas här. 

 

1.5 Metod 

För att få en inblick i femtiotalets byggande har litteraturstudier utförts. Byggregler 
och lagar har granskats samt studier av olika lösningar för att kunna 
tillgänglighetsanpassa områdets alla delar. VätterHem tillhandahöll 
ritningsunderlag och information om fastigheten och möten med vår 
kontaktperson, Henrik Möller, har genomförts kontinuerligt under arbetets gång 
för att ge möjlighet att bolla idéer och få synpunkter på arbetet. 

För att kunna genomföra projektet krävdes en omfattande inventering av området 
och fastigheten besöktes ett flertal gånger. Som underlag till utredningen användes 
BBR (BFS 1993:57) och Svensk Standard, SS 91 42  21:2006(normalnivå) och SS 
91 42 22:2006, för att kunna jämföra fastigheten med de krav som ställs på 
tillgänglighet idag.  

Studiebesök har utförts i Jönköping och Västervik för att kunna granska olika 
varianter av hissinstallationer i befintliga flerbostadshus. 

För att kunna ge ett förslag på en ny utformning av bostadsområdet träffades en 
byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret, Jönköpings Kommun, för att få 
klarhet i vilka regler som gäller för ändring och tillbyggnad av befintlig byggnad.  

Visionen av den nya utformningen framställdes med hjälp av programmet 
ArchiCAD 12 samt Adobe Photoshop CS3.  

Prisuppgifter och teknisk information om tillbyggnaden av trapphuset togs fram 
med hjälp av leverantörer och hantverkare. Övriga produktionskostnader togs 
fram genom LexconBidcon.
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2 Generella förutsättningar 

2.1 Ökande befolkning 

2.1.1 Befolkningen i Sverige 

Befolkningstillväxten är stark i Sverige. I slutet av 1960-talet uppgick 
invånarantalet till åtta miljoner och passerade nio miljoner under år 2004. 
Tillväxten varierar från år till år och beror bland annat på invandring som senaste 
åren varit stor från Polen och Irak. Vi beräknas passera 10 miljoner invånare år 
2024 och prognosen nedan visar även invånarantal fram till 2060.5  
 

 
 
 

2.1.2 Allt fler äldre 

Medellivslängden ökar, vilket medför att fler kommer bli äldre. Den äldre 
befolkningen, 65 år och äldre, uppgick under 1960 talet till en miljon. Under 1980-
talet till 1,5 miljoner och beräknas vara uppe i två miljoner år 2018. Det är den 
yngre pensionärsgruppen som kommer öka snabbast de närmaste åren, se figur 2. 
Denna grupp klarar sig i regel bra och har god hälsa, men efter 75 års ålder stiger 
behovet av personlig hjälp varje år. Antalet 80 år och äldre kommer inte att stiga 
avsevärt förrän den stora kullen 40-talister når den åldern. Sett över de senaste 50 
åren har denna grupp likt de yngre pensionärerna stigit. Ökningen beror främst på 
lägre andel döda av de som insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar 6 
 
 

                                                 
5
 SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning 2009-2060. 

(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf) 
6
 SCB, Demografiska rapporter 2009:1, Sveriges framtida befolkning 2009-2060. 

Figur 1: Diagram som visar befolkningsutveckling 1900-2008 samt 
prognos 2009-2060 i miljoner, (Statistiska centralbyrån, 2010). 
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2.1.3 Fler äldre i Jönköpings kommun 

I Jönköping har antalet yngre pensionärer (65-79 år) sjunkit under 1990-talet, men 
beräknas, likt prognosen för hela Sverige, att öka. Gruppen kommer då öka med 
1960 personer från 2008 till 2012 och då vara uppe i 17140 personer, se figur 3. 
Ökningen beror på det stora antal 40-talister som börjat, och beräknas gå i 
pension de närmaste åren. Däremot kommer inte de äldre pensionärerna (80 år 
och äldre) att öka lika kraftigt under de närmaste åren som de gjort under 1990-
talet. Från år 1990 till 2008 ökade denna grupp med 2000 personer men beräknas 
endast öka med 120 personer till 2012, se figur 3.7 
 

 
 
 

 

2.2 Handikapp 

Begreppet handikapp betyder att en person som är handikappad har ett varaktigt 
funktionshinder och möter betydande svårigheter som en följd av 
funktionshindret och miljöns utformning, bemötande eller samhällsförhållande. 

                                                 
7 Stadskontorets utredningsenhet, Folkmängdsprognos 2009-2012 med utblick mot 2018, 
http://www.jonkoping.se/download/18.2b4859e01219ab2411e80007443/Folkm%C3%A4ngds
prognos+2009-2012+med+utblick+mot+2018.pdf, Acc. 2010-02-17. 

Figur 3: Diagrammet visar folkmängdsutvecklingen, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 
80+ år, (Stadskontorets utredningsenhet, 2010).3 

Figur 2: Diagram som visar antal äldre 65-70 år och 80 och äldre under 1960-
2008 samt prognos 2009-2060 i tusental, (Statistiska centralbyrån, 2010).  

 

http://www.jonkoping.se/download/18.2b4859e01219ab2411e80007443/Folkm%C3%A4ngdsprognos+2009-2012+med+utblick+mot+2018.pdf
http://www.jonkoping.se/download/18.2b4859e01219ab2411e80007443/Folkm%C3%A4ngdsprognos+2009-2012+med+utblick+mot+2018.pdf
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Detta betyder att ju mer tillgänglig och användbar miljön är, desto färre personer 
är handikappade.8 

2.2.1 Nedsatt rörelseförmåga 

Nedsatt rörelseförmåga kan ge gångsvårigheter. Även balansrubbningar eller 
nedsatt ork på grund av hjärt-, kärl-, eller lungsjukdomar kan ge upphov till 
gångsvårigheter. Personer med gångsvårigheter har bland annat svårt att gå i 
trappor och gå långa sträckor. Hala, ojämna och lutande underlag utgör också 
svårigheter. Andra hinder är trösklar och kanter som kan innebära snubbelrisk. 
Personer med gångsvårigheter som använder hjälpmedel är ofta funktionellt 
enhänta, det betyder att den ena handen måste hålla i hjälpmedlet t.ex. en käpp 
eller en rullator. Därför kan det vara svårt för personer med gånghjälpmedel att 
öppna tunga dörrar. 

2.2.2 Nedsatt orienteringsförmåga 

Nedsatt orienteringsförmåga är ett begrepp som ofta förbises när man talar om 
handikapp. Nedsatt orienteringsförmåga innebär begränsningar i att veta var man 
befinner sig, att hitta dit man ska, att förstå när man är framme och att kunna 
uppfatta rum. Det är synen som ger mest information om omgivningen, men även 
känseln och muskelsinnet ger information.  

2.2.3 Syn och hörselskador  

Synskadade och hörselskadade har svårt att orientera sig på grund av att de inte får 
tillräckligt med information från omgivningen. 1 287 000 personer i Sverige har 
nedsatt hörsel och 367 000 personer har så pass nedsatt hörsel att de behöver 
hörapparat. En siffra som enligt Hörselskadades Riksförbund bör vara betydligt 
fler. Nästan dubbelt så många skulle ha nytta av hörapparat enligt en uppskattning 
gjord av Hörselskadades riksförbund utifrån beräkningar av Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU nr 164:2003).9 Det finns minst 120 000 synskadade i 
Sverige. Ca 85 % av dessa är äldre och har användbara synrester, det betyder att de 
t.ex. kan läsa texter om texten är tillräckligt stor.10 Även rullstolsburna kan ha svårt 
att orientera sig i vissa miljöer på grund av den låga ögonhöjden.  

En stor del av den svenska befolkningen lider av någon typ av funktionshinder. 
Det hör även till det normala åldrandet att människans funktionsförmåga 
försämras. Det finns även tillfälliga handikapp som drabbar människor. Det kan 

                                                 
8 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 
9 Hörselskadades riksförbund, 2009, Rapport om hörselskadade och hörselvården i Sverige, 
http://www.hrf.se/upload/pdf/rapport09.pdf, Acc. 2010-03-02. 
10 Synskadades Riksförbund, Vem är synskadad, http://www.srfriks.org/Om-
synskador/Ogonsjukdomar/Vem-ar-synskadad/, Acc. 2010-03-06. 

http://www.hrf.se/upload/pdf/rapport09.pdf
http://www.srfriks.org/Om-synskador/Ogonsjukdomar/Vem-ar-synskadad/
http://www.srfriks.org/Om-synskador/Ogonsjukdomar/Vem-ar-synskadad/
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handla om t.ex. ryggskott, benbrott, en stukad fot eller en långt framskriden 
graviditet. En tillgänglig miljö är därför viktig för alla.11 

 

2.3 Bakgrund till tillgänglighetskrav 

I denna rapport kommer förslag att presenteras som bygger på olika krav och 
regler gällande tillgänglighet. Nedan följer en redogörelse av bakgrunden och 
innebörden av de regelsamlingar som använts.  

2.3.1 Boverket 

Inom handikappolitiken har man som största mål att förbättra tillgängligheten. 
Boverket och 13 andra sektorsmyndigheter arbetar för att föra arbetet framåt. 
Under de senaste åren har arbetet med tillgänglighetsfrågorna blivit allt viktigare. 
Man vill att tillgänglighetsfrågan skall bli en större del i planering och byggande- 
faserna. Förändringar inom den redan byggda miljön sker för långsamt för att 
tillgodose de krav vi ställer idag.12  

2.3.2 Boverkets byggregler, BFS 1993:57 

Boverkets byggregler, BBR, innehåller tekniska krav för byggande med allt ifrån 
utformning till energihushållning. I denna rapport har främst kap 3, som handlar 
om tillgänglighet, använts. Reglerna omfattar byggnader och tomter, som kan bli 
möjliga att bebygga. Dessa regler gäller vid nybyggnad, ombyggnad (gäller då för 
den tillbyggda delen) och rivnings- eller markarbeten.13 

De krav som ges ut av riksdag, regering och myndigheter i lagar, förordningar och 
föreskrifter är tvingande regler medan allmänna råd utgivet av myndigheter endast 
är hänvisningar hur man kan göra för att uppfylla en tvingande regel.  

Det är den person (byggherren) som låter uppföra ett byggnadsverk, bebygga 
tomter, utför mark- eller rivningsarbeten som ansvarar för att byggregler följs. 
Byggnadsnämnden i varje kommun har sedan i uppgift att övervaka att regler i 
Plan- och bygglagen, PBL, Byggnadsverkslagen, BVL, 
Byggnadsverksförordningen, BVF och Boverkets byggregler, BBR, följs. Reglerna 
gäller inte för ändring av byggnad. Istället har Boverket sammanställt allmänna 
råd, BÄR.14,15 

                                                 
11 Byggforskningsrådet, Med hiss bor vi bättre, Stockholm, 1986. 
12 Boverket, Handikappolitiken, http://www.boverket.se/Tillganglighet/Handikappolitiken/, Acc. 
2010-03-10. 
13

 Boverkets byggregler, BBR 2008, (BFS1993:57) 
14

 Boverkets byggregler, BBR 2008, (BFS1993:57) 
15

 Boverket, Allmänt om BBR, http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-
konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler/Allmant-om-BBR-/, Acc. 2010-03-10. 

http://www.boverket.se/Tillganglighet/Handikappolitiken/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler/Allmant-om-BBR-/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Boverkets-byggregler/Allmant-om-BBR-/
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2.3.3 Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR  

”BÄR” behandlar byggnader som berörs av annan ändring än tillbyggnad. När 
ändringar sker ska de tekniska egenskapskraven uppfyllas, men i olika stor 
omfattning beroende på ändringens storlek och förutsättningarna för byggnaden. 
Detta medför att det alltid måste ske en avvägning i det enskilda fallet, vilket är 
upp till kommunen att avgöra. Textsamlingen är avsedd att dels upplysa om 
varsamhetskravet, att ändringar ska genomföras varsamt för att behålla värdefulla 
aspekter av byggnaden, och de tekniska egenskapskrav som ställs på byggnaden, 
samt att göra det enklare att förstå hur man skall agera i situationer då ändringar 
ska göras.16 

2.3.4 Svensk Standard 

Swedish Standards Institute, SIS, är ett bolag som arbetar med att ta fram 
standarder inom olika områden.17 Dessa standarder är frivilliga att åberopa i avtal 
mellan t.ex. beställare och entreprenör.  

I rapporten har två standarder använts som underlag för att utreda brister i 
tillgänglighen i de befintliga lägenheterna i bostadsområdet på Österängen. Den 
ena standard som tillämpats är ”Byggnadsutformning – Bostäder - 
Funktionsplanering”, SS 91 42 22:2006. Standarden anger mängden av utrustning 
som ska finnas i var bostad baserat på lägenhetens area och antal personer. I 
standarden omfattas enbart bostadslägenheten och inte kompletterande ytor som 
utemiljö, trapphus och gemensamhetslokaler. Dock innefattas lägenhetsförråd. 

Den andra standard som använts är ”Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga 
mått”, SS 91 42 21:2006 (normalnivå), vilken innehåller måttsättningar på 
bostadens utrustning och funktioner. Standarden anger även passage- och 
betjäningsareor som är minsta mått eller yta för att bostadens utrustning ska vara 
tillgänglig och användbar.18, 19 Dessa standarder är även tillämpade i förslaget. 

2.3.5 Bättre för alla 

Jönköpings Kommun gav år 2006 ut ett program för att skapa tillgängliga och 
användbara bostäder. Programmet innehåller en lista med krav och 
rekommendationer för nyproduktion av bostäder inom kommunen och skärper 
kraven på tillgänglighet ytterligare jämfört med BBR. Syftet med programmet är 
att öka tillgängligheten för personer som drabbats av nedsänkt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och att underlätta kvarboende. En bostad utformad efter 
”Bättre för alla” underlättar även för vårdpersonal att arbeta i hemmet. 

                                                 
16 Boverket, Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_
av_byggnad_BAR.pdf, Acc. 2010-03-11. 
17 Svensk Standard, Om SIS, http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItem 
ID=9204, Acc. 2010-03-15. 
18 Swedish Standard Inistitute, Svensk Standard SS 914222:2006, tredje utgåvan, 2007. 
19

 Swedish Standard Inistitute, Svensk Standard SS 914221:2006, femte utgåvan, 2006. 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BAR.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/allmanna_rad_om_andring_av_byggnad_BAR.pdf
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItem%20ID=9204
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItem%20ID=9204
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Kommunalfullmäktige i Jönköping har beslutat att detta program gäller vid 
nybyggnation på kommunal mark.20 Programmet är utvecklat från Lunds ”Bättre 
för alla.”21 

”Bättre för alla” har tillämpats i delar av förslagen vilket finns angivet i texten. 

 

2.4 1950 – talet  

2.4.1 Folkhemmet 

Under början av 1900-talet var Sverige ett land med hög trångboddhet och höga 
hyror därför var det viktigt att höja bostadsstandarden, se utveckling trångboddhet 
figur 4.22 Under 1920- och 30-talet slog funktionalismen igenom och bidrog till 
idéer om att utveckla Sverige till ett välfärdssamhälle. Femtiotalets byggande 
tillhör en egen epok och är inte en fortsättning på 30-talets funktionalism. Efter 
andra världskriget kunde fokus läggas på planering och nybyggnad av nya 
samhällen och bostäder som inspirerades av tanken på ett rationellt samhälle och 
högre levnadsstandard. Det var under femtiotalet som den svenska välfärden fick 
sitt genombrott och detta innebar att kraven och standarden på det svenska 
folkhemmet höjdes. Folket flyttade från byarna in till tätorterna, städerna växte 
och bilismen ökade kraftigt. Bostadsstandarden höjdes och människor fick 
folkpension och barnbidrag vilket bl.a. ledde till att vissa bostadstyper förändrades 
något. Den vanligaste bostadstypen ”två rum och kök”, för genomsnittsfamiljen 
med två vuxna och två barn, utökades till tre rum och kök. Denna bostadskategori 
stod för 33 % av nyproduktionen av bostäder i början av 50-talet och var i slutet 
av decenniet uppe i 50 %.23  
 

 
 

                                                 
20 Jönköpings Kommun, Bättre för alla, Jönköping, 2006.  
21

 Intervju med byggnadsinspektör Bengt Ramde, Jönköpings Kommun, Stadsbyggnadskontoret, 
2010-04-14. 
22 Eva Rudberg, Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden, 1992. 
23

 Eva Rudberg, Åke Livstedt, Nils-Ole Lund mfl, Femtiotalet, Arkitekturmuseets årsbok 1995, 1995. 

Figur 4: Diagrammet visar 
minskningen av andelen 
trångbodda i Sverige efter 50 
talet mellan åren 1960-1990 
enligt norm 2, vilket t.ex. 
innebar att en tvåbarnsfamilj 
var tvungen att bo i minst en 
trerumslägenhetskulle för att 
inte vara klassad som 
trångbodd, (SCB, folk och 
bostadsberäkningar 2010). 
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Figur 5: 
Områdeskarta över 
Österängen. Den röda 
ringen visar 
studieobjektet, 
fastigheten Vidöstern 6, 
ej skalenlig 
(VätterHem, 2010). 

2.4.2 Bostäderna 

År 1948 trädde byggnadslagen och byggnadsstadgan i kraft och gjorde det möjligt 
för kommunerna att bestämma var, när och hur ny bebyggelse skulle uppföras. 
Under 1950-talet byggdes många skolor och även flera fritidsanläggningar.  De 
flerfamiljshus som byggdes dominerades av trevåningshuset samtidigt som allt fler 
höghus började byggas. I förhållande till landareal och i jämförelse med andra 
länder i Europa byggdes relativt få enbostadshus i Sverige under dessa år. De 
enbostadshus som karaktäriserar denna tid är kedjehus och radhus. 24 
Flerbostadshusen är oftast platsbyggda lamellhus i tre eller fyra våningar. De har 
en generell bredd på 10-11 meter och de är ofta byggda parallellt eller i 
gårdsformationer. Balkongerna är utanpåliggande och har en front av korrugerad 
målad plåt. Lägenheterna är välplanerade och ytsnåla med enkla och generösa 
rumssamband, god axialitet och bra ljusföring. Rummen är ofta kvadratiska och 
därmed enkla att möblera. Både kök och badrum är mindre än vad dagens 
standardkrav tillåter och de är inte anpassade för personer med nedsatt rörlighet. 
Lägenheterna är utrustade med material av god kvalitet, såsom gedigna 
köksfönster och dörrsnickerier. I köksinredningen är det vanligt att överskåpen 
går ända upp till tak. Takhöjden är även högre än vad som byggts under senare 
decennier.  
Ett generellt problem i dagens läge för lamellhusen från 1950-talet är att 
trapphusen ofta saknar hiss.25 

Några andra vanliga typer av flerbostadshushus från 50-talet är 8-11 vånings 
punkthus eller stjärnhus. 
 

2.5 Österängen 

 

                                                 
24

 Eva Rudberg, Åke Livstedt, Nils-Ole Lund mfl, Femtiotalet, Arkitekturmuseets årsbok 1995, 1995. 
25 Svenska Bostäder, Hustyper, http://www.svenskabostader.se/upload/dokument/pdf/ 

Bilaga_hustyper.pdf, Acc. 2010-03-02. 

http://www.svenskabostader.se/upload/dokument/pdf/
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Området Österängen ligger fem kilometer öster om Jönköpings centrum. 
Stiftelsen Bostadshus utlyste år 1947 en arkitekttävling om utformning av 
Österängen. Tävlingen vanns av HSB:s Riksförbunds arkitektkontor i Stockholm 
som också fick uppdrag att projektera området. Byggnadsetapperna utfördes av 
byggfirmorna E Åhsberg, Skånska Cementgjuteriet och Bygg-Sjögren.26 Den nya 
detaljplanen innehöll en helt ny typ av bebyggelse och biltrafiken i hela området 
försågs med utifrånmatning, vilket betyder att inga gator fick korsa området. 
Byggnaderna placerades med hänsyn till topografin istället för 1930-talets 
placering i parallella mönster. Byggnaderna försågs ursprungligen med ljusputsade 
fasader, vilket var helt i enlighet med idealen från funktionalismen. Området stod 
helt klart 1964 med totalt 1800 lägenheter. I slutet på 1970-talet fick 
energihushållning ett genomslag i hela landet och man ville spara energi i befintlig 
bebyggelse. På Österängen tilläggsisolerades i stort sett hela byggnadsbeståndet 
och kläddes med gult, brunt och rött tegel. Vid renoveringarna försågs även 
entréerna med nya portar. I och med detta tappade området sin tidstypiska 
karaktär vad gäller både material och kulörer.27 Idag bor det ca 3000 personer på 
Österängen och en stor del av dessa är födda i utlandet. Andelen personer i 
åldrarna 20-44 år samt 80 år och äldre är större än genomsnittet i kommunen 
medan andelen personer i åldern mellan 45-79 år är färre.28 

 

 

På grund av sin storlek blev området Österängen först i Jönköping att anses som 
en självförsörjande stadsdel. I Österängens norra del finns ett affärscentra med 

                                                 
26

 Maria Ridderberg, A6 och Ryhov, Ljungarum, Rosenlund, Vättersnäs, Österängen samt Ekhagen i 
Jönköping: kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram, 1989. 
27

 Ingemar Thorsén, Bebyggelse i Jönköpings Kommun, Stadsbyggnadskontoret ,1998. 
28

 Jönköpings kommun, 
http://www.jonkoping.se/download/18.576052701250699506a80007720/116+%C3%96ster%C
3%A4ngen.pdf 

Figur 6: Vy över 
VätterHems 
fastighetsbestånd på 
Österängen, pil visar 
fastigheten Vidöstern 6 
(Hitta.se, Acc. 2010-
05-15). 
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Figur 7: Sektion genom byggnaden, 
(VätterHem, 1951). 

lågprisaffären Willys, matställen, bibliotek, café och frisör. På Österängen är det 
nära till utställningsområdet Elmia, Rosenlundsbadet, Racketcentrum, Kinnarps 
Arena, Curling och bowlinghall samt Tipshallen vilket gynnar de bofasta. Det är 
även närhet till strövområden som naturreservatet Bondberget och Sandbankarna 
vid Vätterstranden.29 

2.5.1 Vidöstern 6 

Vidöstern 6 är en fastighet på Österängen som 
ritades och projekterades liksom de andra husen 
på Österängen av HSB:s Riksförbunds 
Arkitektkontor. Byggnaden är lätt vågformad för 
att följa den närbelägna Birgerjarlsgatans smått 
böljande form och är placerad i områdets södra 
del, se figur 5. Byggnaden projekterades och 
uppfördes i början på 1950-talet. Huset med 
adress Duvgatan 10-22 uppfördes samtidigt som 
resterande byggnader i området men är ett av få 
som inte har tilläggsisolerats. Flerbostadshuset 
är i tre våningar plus källare och vindsvåning med 
sju tillhörande trapphus.  

Utformningen andas klassisk 50-tals stil med fasad av rödfärgat tegel och sadeltak 
belagt med tegelpannor. Den norra fasaden ger ett enklare uttryck medan den 
södra är mer varierad med indragna balkonger och utstickande burspråk som 
representerar 50-talets strävan av variation i fasaden. Burspråken är putsade i en 
rosa kulör och bidrar till en spännande skiftning mot det röda teglet. Byggnaden 
skärmar av området från vägen och skapar en lugn innergård. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Vätterhem, Österängen, http://www.vatterhem.se/Vara-omraden/Osterangen/, Acc. 2010-05-
12. 

Figur 8: Till vänster syns den norra fasaden och till höger syns den södra fasaden, (eget foto, 2010). 
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Figur 9: Tabellen visar kortfakta om Vidöstern 
6, Duvgatan 10-22, (Statistisk årsbok 2009, 
Jönköpings Kommun). 

Figur 10: Balkong i elegant smide och korrugerad 
plåt, (eget foto, 2010). 

Byggt, år  1952      
Antal lägenheter, st 57  
1 RoK  14  
2 RoK  30  
3 RoK  11  
4 RoK  2 
Yta lägenheter, m2 3 156  
Yta lokaler, m2 735  
Parkering  54 platser    
 

Byggnaden rymmer totalt 57 stycken  
lägenheter i fyra olika utföranden från 1  
RoK till 4 RoK med övervägande 1:or  
och 2:or. När huset byggdes fanns inga  
tre- eller fyra-rummare. Dessa har 
uppstått genom att man slagit samman 
en ”etta” och en ”tvåa” eller två ”ettor” 
med en ”tvåa”. Källarplanet rymmer 
tvättstuga, lägenhetsförråd, privata 
hobbyrum, cykelförråd, skyddsrum och 

uthyrningslokaler. I uthyrningslokalerna 
huserar just nu Sandå måleri. På 
vindsvåningen finns lägenhetsförråd. 

På södersidan av huset har varje lägenhet 
tillgång till balkong eller fransk balkong. 
Balkongerna är av ett smitt ramverk med 
sinuskorrugerad plåt, målad i vit kulör, i 
ett vackert utförande. De större 
lägenheterna har god axialitet med fönster 
i två vädersträck som skapar bra 
ljusförhållande och trevliga rum i 
bostaden. Gemensamt för alla 
lägenhetstyperna är att kök och badrum 
är små i förhållande till dagens krav på 
utrymme. På innergården finns en 
mindre närlek, gräsytor, soprum och 
cykelförråd som gränsar till en större 
parkering placerad en bit ifrån 
byggnaden. Husets bärning utgörs av en tegelstomme som är putsad invändigt och 
bjälklagen är av platsgjuten betong. Vidöstern 6 är en av få fastigheter i området 
som förvaltaren Vätterhem inte har utfört några större renoveringsarbeten på. 
Flera av de intilliggande byggnaderna har tilläggsisolerats och fått en ny 
fasadbeklädnad. Dock gjordes stambyte för ca tio år sedan. Vid stambytet, som 
sågs som en ren underhållsåtgärd, gjordes ingenting för att öka tillgängligheten till 
eller i hygienutrymmena och inte heller något för att förbättra tillgängligheten i 
bostadens övriga delar. 
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Figur 11: Plan över typlägenhet 
1med rödmarkerade brister, (egen 
illustration, 2010). 

3 Tillgänglighetsutredning – Vidöstern 6 

3.1 Fyra typlägenheter 

Nedan följer en sammanfattning av den utredning som gjorts av de fyra 
typlägenheterna. Lägenheterna är jämförda med de krav som ställs i Svensk 
Standard, SS 91 42 21:2006 (normalnivå) och SS 91 42 22:2006, och benämns i 
texten som ”standard”.  Standarderna nyttjas i denna utredning för att kunna 
identifiera vilka delar av bostaden som inte uppfyller dessa krav och därmed inte 
är tillgängliga. Lägenhetsförråd omfattas i utredning bostadskomplement. 

Genom utredningen, och förslagen i efterkommande kapitel, kommer mått på 
utrustning ibland nämnas med enheten ”M”, där 1M  motsvarar 100 millimeter.  

När det i texten nämns att en enhet inte är tillgänglig eller användbar menas att 
enhetens storlek eller betjäningsarea inte uppfyller kraven. Även dörrar har 
betjäningsareor. Betjäningsarean är den ytan som behövs vid sidan av ett objekt 
för att kunna bruka objektet. Det finns t.ex. betjäningsareor vid en matplats för att 
man skall kunna dra ut och in stolen. Olika betjäningsareor kan överlappa 
varandra. Genom dörrar och mellan möbler ska passagerna vara tillräckligt breda 
för att kunna passera med rullstol. Utredningen innehåller planer över 
typlägenheterna med röda markeringar som symboliserar att kraven inte uppfylls. 
De streckade cirklarna visar hur stor area en rullstolsburen person behöver för att 
kunna manövrera och vända med en inomhusrullstol. Diametern för en vändplats 
med inomhusrullstol är 1,3 meter.  

3.1.1 Typlägenhet 1  

Typlägenhet 1 är på 1 RoK, 36 kvm och avsedd för en 
person. 

Entré 

Entrédörrens öppningsmått uppfyller krav och medger 
passage med rullstol. Det finns tillräckligt med utrymme  
både innanför och utanför ytterdörren för att den ska  
vara tillgänglig och användbar. Vändplats ryms inte i 
entrén utan att inkräkta på befintlig inredning. För att 
kunna vända med rullstol krävs då att personen måste  
ta sig till vardagsrummet vilket inte är godkänt enligt  
standard.  

Kombinerat Sov/Samvaro 

Innerdörren till kombinerat sov- /vardagsrum uppfyller 
kravet för fri passage men det finns inte utrymme i 
rummet för en ”stor” arbetsplats eller två extra platser 
vid matbordet vilket standard kräver. Enligt standard 
kan bäddsoffa användas som sängplats för att då 
kombinera sittplatser med sängplatsen, men i 
utredningen har istället valts att använda en ”vanlig” 
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Figur 12: Brister i köket i typlägenhet 1, 
(egen illustration, 2010). 

 

 

säng eftersom en rullstolsburen har svårigheter att nyttja en bäddsoffa. Genom 
detta val finns inte utrymme för hjälpare intill sängen och den utrustning som 
standard kräver ryms ej i rummet. Balkong eller uteplats bör enligt kraven finnas 
men i bostaden finns endast en fransk balkong. 

Kök 

Matplats ryms inte i köket utan placeras i 
det kombinerade sov/vardagsrummet. 
Innerdörren till köket uppfyller inte det 
fria passagemåttet och dörren är även 
placerad för nära den gränsande 
innerväggen för att dörrens 
betjäningsarea i köket ska uppfyllas. 
Avståndet mellan köksinredning och 
motstående väggar är tillräckligt men 
andelen köksenheter, i form av bänkskåp 
och väggskåp, är för få. I köket ska även 
rymmas ett  tillkommande skåp eller 
apparat (6M) vilket det inte gör utan att 
inkräkta på andra delar av köksinredningen. 

Hygienrum 

Passagen genom dörren till badrummet är för smal för att en person i rullstol ska 
kunna passera och det finns inte tillräckligt med fri golvarea varken utanför eller 
innanför dörren för att uppfylla betjäningsareorna. Arean på badrummet är för 
liten för att badkaret ska kunna bytas ut mot en tillgänglig duschplats då wc-stol 
och tvättställ inkräktar på betjäningsarean. Dessa är dessutom placerade för tätt 
intill varandra för kraven i standard ska uppfyllas.  

Tvätt  

Plats för egen tvättutrustning ryms inte i bostaden. Gemensam tvättsuga finns i 
källarplanet, men går inte att nå med rullstol eftersom man måste passera genom 
trappor för att nå våningen. Därför är tvättstugan inte tillgänglig, se även 
utredning bostadskomplement. (Samma brister uppkommer i typlägenhet 2, 3 och 4). 

Förvaring 

Tillräcklig klädförvaring ryms inte i lägenheten utan att inkräkta på andra 
utrustningars utrymmeskrav dock är städskåpet i entrén tillräcklig stort för att 
uppfylla krav.  

Övrigt  

I bostaden finns trösklar i alla dörröppningar som försvårar rörelse med rullstol. 
Enligt standard ska trösklar vara ”låglutande övergångströsklar”, men befintliga 
trösklar uppfyller inte detta. 
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Figur 14: Plan över typlägenhet 2 med 
rödmarkerade brister, (egen illustration, 2010).  

Figur 13: Brister i entrén i typlägenhet 
2, (egen illustration, 2010). 

3.1.2 Typlägenhet 2 

Typlägenhet 2 är på 2 RoK, 55 kvm och är 
avsedd för en person. 

Entré 

Passagen genom entrédörren uppfyller kraven 
för att en person i rullstol ska kunna passera. 
Utanför entrédörren är avståndet mellan dörr 
och trappa för litet för att uppfylla dörrens 
betjäningsarea. Vändplats för rullstol ryms i 
den andra delen av hallen, men inte direkt 
innanför ytterdörren. Dörröppningen till 
klädkammaren är för smal för att kunna ta sig 
in med rullstol och utrymmet i kammaren är 
för litet för att förvaringen ska bli tillgänglig. 

Sovrum  

I sovrummet ryms utrustningen som krävs, 
men innerdörren är placerad för nära 
hygienrummet för att dörrens betjäningsarean 
utanför sovrummet ska uppfyllas.  

Kök  

Innerdörrens passagemått är för litet och köksinredningen inkräktar på dörrens  
betjäningsarea. Köket rymmer inte heller en matplats för fyra personer och 
passager mellan matplats och köksinredning blir för smala. Även avståndet mellan 
bänkinredningen är för smalt för att köksutrustningen ska bli tillgänglig.  

Hygienrum 

Hygienrummet i bostaden är inte 
tillgängligt. Passagen i dörröppningen är 
inte tillräckligt bred för att tillåta 
passage med rullstol och utrustningen i 
rummet inkräktar på det utrymme man 
behöver för att kunna manövrera med 
rullstolen. Utrustningen (wc-stol, 
tvättställ och badkar) blir inte heller 
tillgängliga då utrustningens 
betjäningsareor inte uppfylls. 
Badrummets area är heller inte 
tillräcklig för att kunna ersätta badkaret 
mot en tillgänglig duschplats.  

Tvätt  

Samma brister som typlägenhet 1. 
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Figur 15: Plan över typlägenhet 3 med 
rödmarkerade brister, (egen illustration, 
2010). 

  

Samvaro/Uteplats 

Vardagsrummet rymmer den utrustning och uppfyller de utrymmeskrav som ställs 
i standarden. Däremot är inte balkongen tillgänglig eftersom balkongdörrens 
öppningsmått är för litet. Balkongen rymmer matplats för en person men 
sittplatsen är inte tillgänglig för en person i rullstol.  

Förvaring  

I bostaden finns tillräckligt med förvaringsutrymme, men klädkammaren intill 
entrén är inte tillgänglig och kraven för förvaring uppfylls då inte.  

Övrigt  

I bostaden finns trösklar i alla dörröppningar som försvårar rörelse med rullstol. 
Enligt standard ska trösklar vara ”låglutande övergångströsklar” men befintliga 
trösklar uppfyller inte detta. I dörröppningen till balkongen är dessutom tröskeln 
50 millimeter hög, mätt från golv i vardagsrum till överkant på tröskeln, och 
balkongplattan är dessutom placerad 80 millimeter nedanför golvnivå i 
vardagsrummet. Höjdskillnaden blir då 130 millimeter från tröskelns högsta punkt 
och balkongplattans nivå vilket inte uppfyller standardens krav på tröskelhöjd.  
(Samma brister uppkommer i typlägenhet 3 och 4). 

3.1.3 Typlägenhet 3 

Typlägenhet 3 är på 3 RoK, 78 kvm och är avsedd för tre personer. Lägenheten är 
sammanslagen av två tidigare lägenheter, en tvåa och en etta. 

Entré 

Entrédörrens öppningsmått uppfyller krav, 
men innerväggen till köket är placerad för 
nära dörren för att dess betjäningsarea ska 
uppfyllas. Passagen genom entrén uppfylls, 
men är inte tillräckligt bred för att 
kapphyllan ska bli tillgänglig och användbar. 
Det finns inte heller plats för vändning 
direkt innanför entrédörren, men utrymme 
finns längre in i den andra delen av hallen.   

Sovrum 

Sovrum ”S2” uppfyller kravet i standarden 
om att minst en säng ska vara tillgänglig för 
en person i rullstol och att plats ska finnas 
för hjälpare på andra sidan av sängen. I 
sovrum ”S1” uppfylls inte passagemåttet i 
dörröppningen vilket då medför att 
förvaringsskåpen inte går att nå med rullstol.  

Samvaro/Uteplats 

I vardagsrummet uppfylls alla krav, men balkongen är ej tillgänglig då 
balkongdörrens passage inte är tillräckligt bred. Enligt standard bör matplats för 3 
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Figur 16: Brister på balkongen i typlägenhet 3, (egen 
illustration, 2010). 

 

personer rymmas på balkongen, men detta uppfylls ej. Däremot ryms matplats för 
en person som också kan brukas av en person i rullstol. (Samma brister uppkommer i 
typlägenhet 4). 

Kök 

Innanför dörren till köket är utrymmet 
mellan dörren och köksinredningen för 
litet för att dörrens betjäningsarea ska 
uppfyllas. Även passagen genom 
innerdörren är för smal. Likaså är måttet 
mellan köksinredning för litet för att 
inredningen ska bli tillgänglig. Köket ska 
rymma en matplats för 5 personer, men 
det uppfylls ej. Det saknas enheter av 
väggskåp för att uppfylla kraven i 
standard. 

Hygienrum 

I bostaden finns två hygienrum. Standard kräver att minst ett hygienrum ska vara 
tillgängligt, men inget av rummen uppfyller kraven. Badrummet (PH1) är för litet 
för att den utrustningen som krävs ska kunna vara tillgänglig och utrustningen 
inkräktar på varandras betjäningsareor vilket medför att utrustningen inte 
uppfyller standard. Det finns inte utrymme för att kunna byta ut badkaret mot en 
tillgänglig duschplats och dörrens öppningsmått motsvarar inte kraven.  
(Samma brister uppkommer i typlägenhet 4.) 

Tvätt  

Samma brister som i typlägenhet 1. 

Förvaring  

Bostaden rymmer mer än tillräckligt med förvaringsutrymme, dock blir 
klädförvaringen i sovrum ”S1” inte användbar eftersom passagen genom 
innerdörren inte uppfyller kraven. Klädkammaren i hallen blir inte heller 
användbar då öppningsmått och utrymmeskrav inte uppfylls. Betjäningsareorna till 
städskåpet i köket och garderoberna intill det mindre hygienrummet uppfylls ej. 

Övrigt  

Samma brister som typlägenhet 2. 

3.1.4 Typlägenhet 4 

Typlägenhet 4 är på 4 RoK, 102,5 kvm och är avsedd för fyra personer. 
Lägenheten är sammanslagen av tre tidigare lägenheter, två stycken ettor och en 
tvåa.  
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Figur 17: Plan över typlägenhet 4 med rödmarkerade 
brister, (egen illustration, 2010). 

  

Figur 18: Brister i köket i typlägenhet 4, (egen 
illustration, 2010). 

Entré 

Entrédörrens öppningsmått medger 
passage med rullstol, men dörrens 
betjäningsarea i entrén uppfylls ej. 
Passagen genom entrén uppfyller 
kraven, men det finns inte 
tillräckligt med utrymme för att 
kunna vända med rullstol direkt 
innanför entrédörren. Däremot 
ryms en vändplats längre in i hallen. 
Klädkammaren i entrén rymmer 
tillräckligt med förvaringsutrymme, 
men den är inte tillgänglig då 
passagen genom dörren är för smal.  

Sovrum  

I sovrum ”S1” är passagen genom 
innerdörren för smal och 
förvaringsskåpen i rummet blir då 
inte användbara. Innerdörren i 
sovrum ”S3” uppfyller inte krav  
eftersom garderoberna inkräktar i  
dörrens betjäningsarea.  

Kök 

Innerdörrens passagemått är för litet 
och köksinredningen inkräktar i 
dörrens betjäningsarea. Köket ska 
rymma en matplats för 6 personer, 
men varken matplatsens eller 
köksutrustningens betjäningsareor kan 
då uppfyllas. Avståndet mellan 
bänklängderna är för kort för att 
utrustningen ska bli användbar. Det 

saknas enheter av väggskåp för att uppfylla 
kraven i standard. 

Hygienrum 

Det finns tre hygienrum i bostaden men inget av dessa uppfyller kraven i standard. 
Badrummet (PH1) är för litet för att den utrustningen som krävs ska kunna vara  
tillgänglig. Utrustningen inkräktar på varandras betjäningsareor vilket medför  
att utrustningen inte uppfyller standard. Det finns inte utrymme för att kunna  
byta ut badkaret mot en tillgänglig duschplats och dörrens öppningsmått 
motsvarar inte kraven.  

Tvätt  

Samma brister som i typlägenhet 1. 
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Samvaro/ Uteplats  

Samma brister som i typlägenhet 3. 

Förvaring 

Samma brister som i typlägenhet 3. 

Övrigt  

Samma brister som i typlägenhet 3. 

 

- Sammanfattning, brister i samtliga typlägenheter: 
 
Typlägenheternas största brister finns i kök och badrum vilka är bostadens 
viktigaste funktioner. Köken är för små för att rymma de matplatser som standard 
kräver och avståndet mellan köksinredningen är för smalt för att utrustningen ska 
vara tillgänglig samt saknas även delar av inredningen för att uppfylla standard. I 
badrummen är utrustningarna placerade för nära varandra för att uppfylla 
betjäningsareorna och samtliga badrum, förutom badrummet i typlägenhet 1, är 
för små för att utrustningen ska kunna flyttas och standard uppnås. 
Innerdörrarna i bostäderna har för smala passager och trösklar finns i alla 
lägenheterna som försvårar rörelse med rullstol mellan rummen. Nivåskillnaden 
och den smala passagen ut till balkongen, i typlägenhet 2, 3 och 4, gör det omöjligt 
för en person i rullstol att nyttja balkongen. 

 

3.2 Bostadskomplement 

Tillhörande bostadskomplement har utretts efter dagens nybyggnadskrav där 
Svensk Standard, SS 91 42  21:2006(normalnivå) och SS 91 42 22:2006, samt BBR 
(BFS 1993:57) använts som underlag för utredningen. Lägenhetsförråd, ”plats för 
övrig förvaring”, har jämförts med kraven, i SS 91 42 22:2006. 

3.2.1 Entré / Trapphus 

Entréplattan utanför entrédörren är utförd med en ljus plattsättning som utgör en 
kontrastmarkering mot övriga delar av gångvägen och förtydligar entrén. Det 
utstickande taket och dess bärande pelare framhäver entréns placering på ett 
tydligt sätt, men god belysning saknas och utgörs endast av den mindre lampan 
med portnumreringen. Manövreringsdon för att öppna entrédörren saknas, men 
utrymme för manövrering med rullstol är tillräckligt både i och utanför entré. 
Portnumreringen är svår att upptäckta eftersom den är utförd med små siffror och 
placerade högt upp intill entrédörrens överkant och skuggas dagtid av det 
väderskyddande taket som sticker ut över entrén, se figur 19. Dock är 
portnumreringen upplyst under kvällstid vilket gör den enklare att upptäcka, men 
självlysande portnumrering kan ge upphov till bländning.30 
 

                                                 
30

 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 
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Figur 19: Entrén framifrån, (eget foto, 2010). Figur 20: Befintligt trapplöp, kontrastmarkeringar 
saknas, (eget foto, 2010). 

 

  

 

Trapphuset saknar hiss, vilket är ett krav för att bostäderna ska kunna vara 
användbara och tillgängliga. Vidare saknas tydliga kontrastmarkeringar i 
trapploppen och det finns inga fasta sittmöjligheter i anslutning till entrén eller i 
trapphuset. Belysningen i trapphuset är bristfällig med endast en lampa per 
våningsplan. I huvudentrén till trapphuset finns en informationstavla med 
namnskyltar över de boende och information för hyresgästerna. Tavlan är 
placerad i huvudhöjd på en stående person samt utförda i liten textstorlek vilket 
gör det svårt för en person i rullstol att kunna läsa på tavlan. Även namnskyltar på 
ytterdörrarna till lägenheterna är utförda i liten textstorlek. 

3.2.2 Tvättstuga / Lägenhets förråd 

Gemensam tvättstuga och lägenhetsförråd är placerade i källarplanet. För att nå 
källarplanet är man tvungen att passera genom trappan i trapphuset, eller via de 
utvändiga trapporna vilket inte är möjligt för en person i rullstol. Avståndet till 
tvättstugan från entrén i tapphus nummer sju är 60 meter och enligt 
nybyggnadsstandard bör tvättstugan kunna nås inom 25 meter från entrén. 
Korridoren genom källarplanet är endast 1200 millimeter bred och utrymme för 
att kunna vända med rullstol finns endast på två platser på vägen till tvättstugan. 
Belysningen är bristfällig genom hela korridoren och passagerna genom dörrarna 
till tvättstugan och torkrummen är för smala för att en person i rullstol ska kunna 
bruka dessa utrymmen. 

 

 

 

I utredningen inspekterades samtliga lägenhetsförråd från trapphus 7, i den västra 
delen av byggnaden, till tvättstugan, men endast de förråd som tillhör lägenheterna 

Figur 21: Plan över den västra delen av källaren, den röda linjen visar avståndet till tvättstugan från 
trapphus 7. Den gröna färgen tydliggör lägenhetsförråden och den gula gemensam tvättstuga och torkrum, 
(egen illustration, 2010). 
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Figur 22: Smala passager i förrådsutrymmen och korridor samt tröskel i förråd, (eget foto, 2010). 

 

till trapphus 6 och 7, den första grönmarkerade förrådsenheten från vänster  i 
figur 21, har jämförts med kraven på förrådsstorlek. Denna förrådsenhet 
behandlas senare i förslaget på åtgärder. Till de större lägenheterna krävs större 
förrådsutrymme, men befintliga förråd uppfyller ej standard. Brister finns i 
samtliga förrådsenheter. Dörrarna till förrådsavdelningarna uppfyller ej tillräcklig 
passagebredd och de mindre korridorpassagerna mellan förråden är aldrig bredare 
än 1000 millimeter, vilket inte är tillräckligt för att kunna manövrera med rullstol. I 
dörröppningarna till förråden finns även en 20 millimeter hög tröskel som i sig är 
en del av konstruktionen i förrådet. Tröskeln försvårar brukandet av förrådet för 
en person i rullstol och förvaringen blir ej tillgänglig.   
 

3.2.3 Avfallshantering  

Strax utanför entrén till trapphus nummer sju är ett soprum placerat för 
omhändertagande av hushållsavfall. Detta soprum tjänar fyra av de totalt sju 
trapphus i byggnaden med tillhörande lägenheter. Enligt BBR (BFS.1993:57) bör 
inte avståndet mellan entrén och soprummet överstiga 50 meter.3 Totalt finns två 
soprum som tjänar hela byggnaden och inget avstånd från någon av de sju 
huvudentréerna överstiger 50 meter. Däremot är skyltarna på soprummen, med 
bild och textbeskrivning av avfallstypen, i dåligt skick. Bilderna är gamla och slitna 
och kan vara mycket svåra att tyda för en person med nedsatt 
orienteringsförmåga. Skyltarna är placerade i huvudhöjd på en stående person och 
textstorleken är liten vilket gör det svårt för en person i rullstol att läsa texten om 
den inte är tydlig, se figur 23. Sopinkastet är placerat 1400 millimeter över marken, 
vilket gör att det kan vara svårt för personer i rullstol att kunna kasta sina sopor. 

 

Figur 23: Soprum till trapphus  
4,5,6 och 7, (eget foto, 2010).  

 



Tillgänglighetsutredning – Vidöstern 6 

28 

3.3 Utemiljö 

I utemiljön har gångvägar, parkeringsplatser och rörelsemöjligheter mellan 
tillhörande bostadskomplement granskats och jämförts med dagens krav på 
tillgänglighet enligt BBR (BFS 1993:57). 

3.3.1 Gångvägar 

Enligt BBR (BFS.1993:57) ska ”tillgängliga och användbara gångvägar vara lätta att 
följa och kunna användas som sammanhängande taktila och visuella gångstråk”. 
Detta krav uppfylls inte eftersom det på flertal platser saknas kontrastmarkering 
mellan gångväg och omgivande gräsytor vilket kan göra det svårt för en person 
med nedsatt orienteringsförmåga att följa gångvägen. Belysning finns längs med 
gångvägarna men bör kompletteras på vissa platser där gångvägen ändrar 
riktning.31 Markbeläggningen är av asfalt vilket uppfyller kravet på en jämn och 
fast yta. Det  bör finnas sittplatser med arm- och ryggstöd i anslutning till 
gångvägarna för att göra dem mer tillgängliga, men sittplatser saknas och de enda 
existerande är placerade i en närlek med sandbotten intill gångvägen utanför 
bostadshuset.  

 

3.3.2 Parkering 

Enligt kraven skall det finnas en angöringsplats inom 25 meter från entrén, vilket 
uppfylls om vägen intill huset tillåts att nyttjas av exempelvis färdtjänst vilket 
medför att avståndet till entrén blir minimalt. Det skall också enligt kraven finnas 
en parkeringsplats för rörelsehindrade inom 25 meter från entrén, men ingen av 
de befintliga parkeringsplatserna är utformad för rörelsehindrade och avståndet till 
närmaste parkeringsplats är 40 meter, se figur 25. Vidare är belysningen på vissa 
delar av parkeringen begränsad, vilket gör det svårt för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga att orientera sig. 
 

                                                 
31

 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 

Figur 24: Bilden visar att 
det är dålig kontrast mellan 
gångväg och gräsyta, (eget 
foto, 2010). 
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Figur 25: Vy över trapphus 6 och 7, de röda 
pilarna visar närmaste avstånd till  
parkering, (Hitta.se, Acc. 2010-05-19). 
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Figur 26: Planer på trapphuset före och efter 
hissinstallation, (egen illustration, 2010). 

 

4 Referensobjekt 

4.1 Undersökning av trapphus- och hisslösningar 

En installation av hiss i ett befintligt bostadshus kan utföras på flera olika sätt. 
Därför kontaktades hissföretaget Motala Hissar AB som specialiserat sig på att 
utforma utrymmeseffektiva hissar och har bred erfarenhet av att utföra 
hissinstallationer i befintliga byggnader.  

En av säljarna på företaget berättade att de utfört två typer av hissinstallationer i 
Västervik, där den ena installationen är utförd i ett trapphus som är identiskt med 
det trapphus som studerats i den här rapporten. Den andra installationen var 
utförd i ett trapphus placerat i mitten av byggnaden. 

För att kunna granska metoderna på plats genomfördes ett studiebesök i Västervik 
den 31 Mars 2010. En annan typ av hisslösning har även granskats i Jönköping, 
där en hiss har installerats i ett befintligt trapphus i Vätterhems fastighet på 
Kanalgatan 34. Detta besök genomfördes den 3 mars 2010.  

4.1.1 Hissinstallation i befintligt trapphus, Johannesbergsvägen 3-11, 
Västervik. 

Beskrivning 

Flerbostadshus i tre våningar med källarplan och oisolerad råvind, som förvaltas 
av det kommunägda Bostadsbolaget Västervik. Trapphuset är placerat i fasad med 
en rak tvåloppstrappa. Trappan är 1200 mm bred och trapphuset har 
dimensionerna 5000 x 2500 mm. Utanför huset finns utrymme för att bygga ut 
trapphuset och därtill få plats med hiss. Detta har utförts på fyra av fem trapphus 
med entré mot innergården. 

Metod 

Här valdes att ta bort det ena 
trapploppet men behålla både 
stannplan och vilplan. Detta 
skapar ett schakt på 1200 x 2050 
millimeter där den nya hissen 
kunde installeras. För att kunna 
bygga ut trapphuset har delar av 
fasaden rivits och utanför har man 
byggt ett nytt sexkantsformat 
trapphus i anslutning till det 
gamla. I den nya delen av 
trapphuset har en prefabricerad 
rundtrappa i betong installerats. 
Trappan löper från entréplanet 
upp till resterande våningar och 
möter där de befintliga viloplanen. Den nya delen av vilplanen som möter 
spiraltrappan och även den gamla delen av vilplanet stadgas upp underifrån med 
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Figur 28: Vy över de nybyggda trapphusen på 
Johannesbergsvägen 3-11, Västervik, (eget foto, 2010). 

 

Figur 27: Trapphuset inifrån, ljust och 
luftigt, (eget foto, 2010). 

en stålbalk som löper vågrätt mellan långsidorna i det nya trapphuset.  
Utbyggnaden sticker ut 4,4 meter från fasaden och är klädd i ett gulfärgat 
skivmaterial i ett försök att likna den befintliga fasaden. 

Tillgänglighet  

Efter att det nya trapphuset byggts nås alla våningar och även källarplanet via 
hissen som kan öppnas på båda kortsidorna. Hissens innermått är 900 x 1900 
millimeter och fri passagebredd i dörren är 850 millimeter. Hissen uppfyller inte 
kraven som ställs i BBR, men är tillräckligt stor för att få plats med en rullstol och 
medhjälpare eller en sittbår. Stora ytor för rörelse finns på vilplanen mellan 
spiraltrappa och den gamla trappan medan stannplanet har begränsade 
rörelsemöjligheter. Det finns ledstänger på båda sidor av rundtrappan och även i 
de befintliga trapplöpen. Marknivån framför den nya entrén har jämnats ut och 
dörren har försetts med automatisk dörröppning. Den glasade delen av 
utbyggnaden bidrar till ett ljust trapphus och lampor finns placerade på ett flertal 
platser och bidrar till god belysning, se figur 28, dock är inte ljuskällan skymd 
vilket kan ge upphov till bländning32. 
 

  
 
 
 

4.1.2 Hissinstallation, Allén 4, Västervik. 

Beskrivning 

Bostadshuset är ett femvånings tegelhus med källare och vind. På bottenplanet i 
byggnaden finns butiker. Trapphuset har dimensionerna 7000 x 2780 millimeter 
och är placerat mitt i huset. De befintliga trapporna är platsgjutna raka 
enloppstrappor med ett trapplopp till varje våningsplan. I entrén leder tre 
trappsteg upp till det första våningsplanet.  

Metod 

Eftersom trapphuset ligger mitt i huset är det komplicerat att bygga ut och placera 
ett nytt trapphus i fasad. Metoden som valts är därför att lägga hissen mitt i 
trapphuset. För att få plats med hissen har man sågat hål i både bjälklag och 
trappa. De befintliga trapplöpen har bredden 1150 millimeter och vid uppsågat 

                                                 
32

 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 
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Figur 30: Pågående hissinstallation i 
trapphuset, (eget foto, 2010).  

 

 

Figur 31: Installation av hiss inuti 
befintligt trapphus, Allén 4, Västervik, 
(eget foto, 2010). 

schakt är bredden 780 millimeter. Avståndet mellan väggen och schakthålet i 
bjälklaget blir även det 780 millimeter. Trapploppen stadgas upp med stålbalkar 
under trapplöpen, se figur 31, för att kompensera bärigheten som förloras när 
delar av trappan och stannplanen sågas bort. Hissen går inte ända ner i källaren 
utan en del av källarplanet används till schaktgrop. Däremot går hissen upp till 
vindsplanet, där det även finns två lägenheter. På vindsplanet är det endast 2300 
millimeter i takhöjd, och för att få plats med hissen, som kräver höjden 2500 
millimeter har därför ett hål sågats upp i taket.  

 

 
 

Tillgänglighet  

Efter hissinstallationen kan samtliga våningsplan, förutom källarplanet, nås med 
hissen. Dock begränsas tillgängligheten av de tre trappstegen upp till första 
våningsplanet i entrén. Hisstypen är densamma som på Johannesbergsvägen och 
uppfyller inte heller kraven i BBR, men rymmer en rullstol och medhjälpare eller 
en sittbår. Hissens placering möjliggör ej genomgång på kortsidorna vilket 
begränsar tillgängligheten och gör att en person i rullstol måste backa ur hissen 
vilket försvårar rörelse med rullstol. På grund av att man sågar i bjälklaget och 
trappan blir trappbredden för smal för att personer ska kunna mötas i trappan och 
passagen på stannplanet mellan vägg och hiss blir även den lika smal. Eftersom 
trapphuset inte är placerat i fasad så kommer inte något dagsljus in i trapphuset. 
Under tiden som arbetet med att såga upp schakt har fortgått har de boende 
kunnat bo kvar i sina lägenheter, vilket är en fördel med denna metod. 
 

  

 

Figur 29: Planer på 
trapphuset före och efter 
hissinstallation, Allén 4, 
Västervik, (egen illustration, 
2010). 
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Figur 32: Planer på trapphuset före och efter 
hissinstallation, Kanalgatan 34, Jönköping, (eget foto, 
2010). 

 

4.1.3 Hissinstallation i befintligt trapphus, Kanalgatan 34, Jönköping. 

Beskrivning 

Bostadshus är i fyra våningar med källare. Trapphus är placerat i fasad med en rak 
tvåloppstrappa med en halvtrappa upp till första våningsplanet. Före 
hissinstallation var trappbredden 1200 millimeter.  

Metod 

Precis utanför trapphuset går 
Kanalgatan med trottoar vilket 
medfört att det inte funnits 
möjlighet att placera ett nytt 
trapphus utanför. Här valdes att 
ta bort delar av de befintliga 
trapporna och placera en smalhiss 
intill ena väggen i trapphuset, se 
figur 33. Nya trapplopp har satts 
in med en kraftigt reducerad 
trappbredd till endast 750 mm. 
De nya trapploppen stadgas upp 
underifrån med vågräta stålbalkar 
fästa i trapphusets långsidor och 
trapploppens undersidor. Hissen har genomgång vilket medger entré till alla 
våningsplan utom källarplanet som nås genom en halvtrappa ner från entréplanet.  

Tillgänglighet 

Eftersom inte hissen går ända ner till källaren begränsas tillgängligheten av den 
halvtrappan som leder ner till källarplanet. Till följd av hissinstallationen blir 
trapploppen mycket smala och det går inte att mötas i löpen. Även hissen blir 
mycket smal och är den smalaste av de undersökta hissarna bland 
referensobjekten. Bredden i hissen är ca 700 millimeter gör det svårt och näst intill 
omöjligt för någon med rullstol att nyttja den. Bakom hissen, på vilplanen bildas 
ett outnyttjat område som eventuellt skulle kunna användas för mindre förvaring. 
På stannplanen begränsas rörelsemöjligheterna mellan hiss och lägenheter då både 
hissdörr och närliggande lägenhetsytterdörr slår i samma yta. Den nya hissen gör 
att våningsplanen kan nås utan att använda trapporna, men den skymmer en stor 
del av det infallande dagsljuset som gör att trapphuset upplevs som dunkelt. 

  

Figur 33: Smala trappor efter installation av 
smalhiss, (eget foto, 2010). 

 

Figur 34: Vy över Kanalgatan 34, Jönköping, 
(eget foto, 2010). 
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5 Åtgärdsförslag – Vidöstern 6 

Med utredningen som underlag följer i detta kapitel förslag på åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten i bostadsområdet.  

Åtgärdsförslaget för de fyra typlägenheterna är uppdelade i två nivåer för att visa 
hur tillgängligheten kan förbättras genom mindre respektive större ingrepp.  

I nivå 1 utförs ”Mindre ingrepp” som har valts att definieras som ingrepp där t.ex. 
utrustning byts ut mot annat, flyttas inom bostaden eller att dörröppningar 
breddas. Alltså grundar sig förslaget på att planlösningen inte ändras.  
I nivå 2 tillåts ”Större ingrepp” vilket innebär att planlösningen ändras genom att 
icke bärande väggar i bostaden rivs, flyttas, eller sätts upp. 

I båda nivåerna är målet att uppnå de tillgänglighetskrav som ställs i Svensk 
Standard, SS 91 42  21:2006 (normalnivå) och SS 91 42 22:2006, men endast i nivå 
2, då större ingrepp tillåts, kan målet uppnås för bostadens alla delar. I texten 
nämns ibland ”standard” vilket då syftar på ovan nämnda standarder. 

I förslagen på åtgärder för bostadskomplement har entrén utformats för att möta 
de krav som ställs i ”Bättre för alla” och för resterande bostadskomplement har 
BBR (BFS 1993:57) och ovan nämnda standarder använts som underlag.   
 

5.1 Lägenheter 

Som nämnts tidigare utförs förslaget för typlägenheterna i två nivåer och inleds 
med en text om generella ingrepp som ingår i förslagen. Nivå 2 är en fortsättning 
på ingreppen som föreslås i nivå 1. 

5.1.1 Generella ingrepp 

Breddning av dörrar och borttagning av trösklar 

De flesta innerdörrarna i typlägenheterna har för smala passager för att en person i 
rullstol skall kunna passera. I förslaget breddas innerdörrar till minst fritt 
passagemått 760 millimeter med dörr uppställd i 90 grader och 800 millimeter för 
dörrar till hygienrum och balkong. Trösklarna är också ett generellt problem i 
typlägenheterna och för att komma till rätta med det tas samtliga trösklar bort eller 
förses utan tröskel när dörren breddas och ny dörr tillkommer. När tröskel till 
innerdörrar tas bort ersätts den gamla tröskeln av en täckplåt, se figur 35, och i 
hygienrummen ersätts den gamla tröskeln av en luftfylld gummitröskel. 
Balkongdörrarna breddas och samtidigt tas den 50 millimeter höga tröskeln bort 
och ersätts av en lägre aluminiumtröskel, se figur 35. Balkongdörren vänds så att 
den öppnas utåt istället för inåt som den gör idag. Att den skall öppnas utåt är för 
att man riskerar att få fuktproblem med balkongdörrar som öppnas inåt. 
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Figur 36: Till vänster visas nivåskillnad 
på balkongen, (eget foto, 2010).  
 

Figur 37: Till höger visas hur nivåskillnaden kan utjämnas 
med hjälp av trätrall och låglutande övergångströskel. 
(Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, 2010). 

  
 

 

 
Nivåskillnad på balkongerna 

Balkonger i typlägenheterna 2,3 och 4 har en nivåskillnad på 100 millimeter från 
innergolv ner till balkongplattan, se figur 36. Detta ihop med dörrens smala bredd 
gör det omöjligt för en person i rullstol att kunna ta sig ut på balkongen. För att 
lösa detta problem och göra balkongen tillgänglig för en rullstolsburen person 
breddas dörröppningen och trätrall läggs på balkongplattan. Därigenom blir det 
ingen nivåskillnad och balkongen blir tillgänglig, se figur 37. 
 

  

 
När trätrall läggs på balkongplattan medför det att höjden till balkongräcket blir 
lägre. Räcket måste då höjas så att minst 1,1 meter erhålls från trätrall till högsta 
punkt på räcket. Detta kan åstadkommas genom att höja räcket eller byta ut räcket 
mot ett nytt.  

Köksinredningen 

Bänkarna i köket i samtliga lägenheter har höjden 850 millimeter. Höjden justeras 
till standardhöjden 900 millimeter genom att antingen lägga dit en tjockare 
bänkskiva, höja bänkinredningen eller ersätta den med ny inredning.   

Hygienrum 

I ”Nivå 1” är hygienrummen i samtliga typlägenheter, förutom typlägenhet 1, för 
små för att wc-stol, tvättställ och en tillgänglig duschplats ska rymmas samt att 
dess betjäningsareor ska uppfyllas. Därför föreslås att enheterna byter plats eller 
flyttas i rummen för att på så sätt bli enklare att använda trots att standard inte 
uppfylls. I samtliga typlägenheter föreslås även att badkar ersätts av duschplats 
med stödhandtag och att rördragningen till tvättstället dras intill väggen för att 

Figur 35: Till vänster visas hur den befintliga tröskeln mellan kök och hall ser ut i typlägenhet 2. Till höger 
visas ett exempel på hur resultatet kan bli när tröskeln tagits bort ersatts av en täckpåt, (eget foto, 2010). 
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Figur 37: Plan över typlägenhet 1. De streckade gröna 
partierna visar betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

 

skapa utrymme under handfatet samt att tröskeln byts ut mot en luftfylld 
gummitröskel som är lätt att köra över med rullstol. Det föreslås även att dörrarna 
breddas och förses med låsbara vridhandtag samt kompletteras med en släplist på 
den nya dörren för att hålla väta kvar i rummet. 

5.1.2 Åtgärder i bostaden, Nivå 1 

I detta förslag föreslås olika sorters mindre ingrepp i typlägenheterna för att bli 
bättre tillgängliga. ”Mindre ingrepp” har valts att definieras som ingrepp där t.ex. 
utrustning byts ut mot annat, flyttas inom bostaden eller att dörröppningar 
breddas. Alltså grundar sig förslaget på att planlösningen inte ändras.  
Ingreppen betraktas som underhållsarbete och medför inte att berörda delar av 
bostaden måste uppfylla nybyggnadskrav. 33, 34  
Till varje lägenhet följer en beskrivande text som beskriver genomförda ingrepp i 
de delar av bostaden som ändrats. I planerna visas betjäningsareor med 
svartstreckade linjer och ytorna är även grönfärgade för att tydligare kunna se 
dem. Streckade cirklar symboliserar vändplats för inomhusrullstol (1,3 meter).  

I hygienrummen är inte utrustningens 
betjäningsareor redovisade för de vars area 
är för liten för att Svensk Standard ska 
kunna uppfyllas. Dock visar ingreppen hur 
utrustningen kan bli bättre tillgänglig. 
Gröna pilar symboliserar breddad passage 
och röda pilar visar avstånd som är för 
korta för att uppfylla standard. 

 

Typlägenhet 1  

Entré 

I entrén har en garderob (6M) och ett 
städskåp (5M) tagits bort. Dessa har ersatts 
av två högskåp (10M). Kapphyllan som 
tidigare satt på väggen till badrummet har 
istället placerats intill högskåpet och byts ut 
mot en mindre (6M), vilket är minsta 
tillåtna mått enligt standard. Genom dessa 
ingrepp uppfylls nu betjäningsareorna i 
entrén. Dörren mellan hall och vardagsrum 
har tagits bort för att underlätta rörelse 
med rullstol genom bostaden. 

 

                                                 
33 Intervju med byggnadsinspektör Bengt Ramde, Jönköpings Kommun, Stadsbyggnadskontoret, 
2010-04-14. 
34

 Boverket, Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. 
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Kombinerat Sovrum/Samvaro 

I vardagsrummet placeras förvaringsskåp på båda sidor om matplatsen och uppnår 
då krav på förvaring. Dock är städskåpet 100 millimeter för litet och passagen 
mellan garderoberna och matplatsen blir för smal. Det finns fortfarande inte plats 
för hjälpare till sängplatsen.  

Kök 

Spisen och kyl-/frysen byter plats och spisen placeras 100 millimeter från väggen. 
Disklådan ersätts av en ny (6M) med två lådor och flyttas närmare kylen för att bli 
enklare att använda. Ett nytt väggskåp placeras ovanför fläkten. 

                     

 

 

Köksutrustningen blir nu enklare att använda och 6M väggskåp tillkommer, men 
fortfarande ryms inte den utrustningen som standarden kräver. Avställningsytan 
intill kylen blir mindre, men disklådan mer användbar. Kylens betjäningsarea 
uppfylls nu, men avståndet mellan spis och disklådor är inte tillräckligt. Matplats 
för fyra personer är placerad i vardagsrummet. Efter  att dörren tagits bort och 
öppningen breddats erhålls utrymme för vändplats.  

Hygienrum 

Badkaret tas bort och ersätts av en duschplats med duschstång på väggen mot 
hallen. Wc-stolen placeras 1100 millimeter från väggen mot hallen och tvättstället 
ordnas 450 millimeter från väggen mot vardagsrummet. Genom omplaceringen av 
badrummets utrustning uppfylls nu kraven i standard, och en person i rullstol kan 
nu komma in i badrummet och enklare nyttja utrustningen. 

 

Figur 39: Plan över köket i typlägenhet 1, med förslag på 
förändringar, (egen illustration, 2010). 

 

Figur 38: Plan över b köksuppställning i 
typlägenhet 1, (egen illustration, 2010). 

 

Figur 40: Plan över befintligt badrum i 
typlägenhet 1, (egen illustration, 2010). 

 

Figur 41: Plan över badrum i typlägenhet 1, med 
förslag på förändringar, (egen illustration, 2010). 
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Figur 44: Plan över köket i typlägenhet 2, med 
förslag på förändringar, (egen illustration, 2010). 

 

Figur 43: Plan över befintlig köksuppställning i 
typlägenhet 2, (egen illustration, 2010). 

 

Typlägenhet 2 

Entré 

I entrén sätts dörren till 
klädkammaren igen och ersätts av en 
ny dörröppning från vardagsrummet. 
Då nås klädkammaren från den 
”breda” sidan och större del av 
förvaringen blir då enklare att nyttja 
av en person i rullstol.  
Den gamla förvaringsutrustningen 
bestod av hyllplan som nu ersatts av 
stånglängder (16M) och ett städskåp 
(6M). Ett högskåp (6M) placeras i 
hallen och dörröppningen mellan 
entrén och den andra delen av hallen 
breddas från vägg till vägg för att 
erhålla större friyta. Den befintliga 
kapphyllan byts ut mot en mindre 
(6M). Genom dessa åtgärder finns 
nu utrymme för vändplats direkt 
innanför ytterdörren och 
klädförvaringen blir enklare att nå. 

Kök 

Städskåp, bänkskåp, väggskåp och kombinerad kyl/frys tas bort för att skapa 
tillräckligt utrymme för att köksinredningen ska bli användbar. Städskåpet ordnas i 
klädkammaren, se figur 42. Kyl/frys placeras där skafferiet tidigare stod men 
flyttas ut 180 mm från väggen för att inte radiatorn och köksskåpet ska inkräkta i 
betjäningsarean. Till följd av detta byts bänkskåpet intill spisen ut mot ett 200 mm 
bänkskåp. Nya väggskåp placeras ovanför fläkten. 

                 

Figur 42: Plan över 
typlägenhet 2. De 
streckade gröna partierna 
visar betjäningsareor, (egen 
illustration, 2010). 
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Efter genomförda åtgärder finns nu tillräckligt med utrymme framför 
köksinredningen för att all utrustning ska bli tillgänglig och köksinredningen 
rymmer den utrustning som standard kräver. Dock ryms fortfarande inte en 
matplats för 4 personer och det finns inte plats för ett tillkommande skåp (6M), 
men matplatsen går nu att bruka av en person i rullstol, se figur 44.   

Hygienrum 

Badkaret tas bort och en duschplats med duschstång ordnas där wc-stol tidigare 
stod. Wc-stol och tvättställ placeras intill varandra 500 respektive 450 millimeter 
från väggen som gränsar mot sovrummet, se figur 46.  

 

 
 

En rullstolsburen person kan nu utan problem komma in i badrummet och 
utrymme för att vända finns innanför dörren. Dörren som kompletteras med ett 
låsbart vridhandtag gör att en rullstolsburen person lätt kan låsa badrumsdörren. 
Personen kan nu enklare bruka duschen men utrustningens betjäningsareor 
uppfylls fortfarande inte.  

Typlägenhet 3 

Entré  

I entrén tas dörren till klädkammaren bort och dörröppningen breddas. Tidigare 
fanns hyllplan och stånglängder i kammaren, men rymmer nu istället ett städskåp 
(6M) samt ett mindre förvaringsskåp (3M). För att skåpens betjäningsarea ska 
uppfyllas breddas även dörröppningen mellan de båda delarna av hallen. Eftersom 
planlösningen inte har ändrats finns det fortfarande för lite utrymme i entrén för 
att kapphyllan och ytterdörrens betjäningsarea och ska uppfyllas. 
(Samma ingrepp föreslås i typlägenhet 4). 

Sovrum 

Efter att dörrarna breddats medges passage med rullstol till de båda sovrummen. 
Skåpen utanför ”S2” har byts ut till smalare skåp för att dörrens betjäningsarea ska 
uppfyllas. 

 

 

 

Figur 45: Plan över befintligt badrum i 
typlägenhet 2, (egen illustration, 2010). 

 

Figur 46: Plan över badrum i typlägenhet 2, med 
förslag på förändringar, (egen illustration, 2010). 
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Figur 49: Plan över köket i typlägenhet 3 
och 4, med förslag på förändringar, (egen 
illustration, 2010). 

 

Figur 48: Plan över befintlig köksuppställning i 
typlägenhet 3 och 4, (egen illustration, 2010). 

Figur 47: Plan över typlägenhet 3. De streckade gröna partierna 
visar betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

 

Kök  

Följande förslag på åtgärder i köket 
gäller för både typlägenhet 3 och 4, 
då dessa kök är identiska. 

Städskåpet som tidigare var placerat i 
köket flyttas till klädkammaren för 
att erhålla mer friyta i köket, se 
placering i figur 47. I en bostad för 
3-4 personer är en fristående kyl och 
frys önskvärt och därför placeras en 
kyl där skafferiet tidigare stod och en 
frys där städskåpet stod. Enligt 
kraven i standard ska bostaden 
rymma kyl/frys om minst 300 liter 
(varav 200 liter kyl) vilket även skulle 
kunna uppnås med en kombinerad 
kyl/frys som då skulle kunna 
placeras där städskåpet tidigare stod 
och istället behålla skafferiet. 
Bänkskåpen och  väggskåpen 
mittemot diskbänken tas bort och 
ett nytt parti väggskåp sätts upp 
ovanför fläkten och blir en 
förlängning på de redan befintliga 
väggskåpen . Ett nytt bänkskåp (3M) eller en skiva ut från väggen ordnas intill 
frysen för att fungera som avställningsyta. Alternativt flyttas frysen 200 millimeter 
från väggen och avställningsytan tas bort för att frysen ska bli bättre tillgänglig. 

 

                        

 

 
 

Genom dessa ingrepp rymmer nu köket en matgrupp för fyra personer med en 
sittplats som är tillgänglig för rullstol. Dock kräver typlägenhet 3 en matplats för 5 
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personer och typlägenhet 4 en matplats för 6 personer. Bänk- och vägglängden är 
tillräcklig för att inredningen ska rymmas. Dörren har tagits bort och öppningen 
breddats för att medge fri passage med rullstol. Det finns utrymme för vändplats 
intill matplatsen men betjäningsareor för utrustningen i köket och passager mellan 
inredningen blir för smala för att uppfylla krav. Det skall även finnas plats för ett 
tillkommande skåp (6M), men det ryms inte utan att inkräkta på matplatsens 
betjäningsarea. Framför kylen finns fast inredning i form av en radiator och en 
fönsterbräda, vilka inte får ta upp utrymme av kylens betjäningsarea. Radiatorn 
byts då ut mot en smalare och fönsterbrädan kapas. (Samma ingrepp föreslås i 
typlägenhet 4). 

Hygienrum 

Följande förslag på mindre ingrepp i badrummet gäller för både typlägenhet 3 och 
4 då dessa är identiska.  

WC-stol och tvättställ byter plats och placeras 500 respektive 450 millimeter från 
gränsande väggar. Badkaret ersätts av en duschplats. 

 

 

 

Nu finns möjlighet att manövrera med rullstol i badrummet och utrustningen blir 
enklare att använda. Dock är badrummet fortfarande för litet för att nå kraven på 
betjäningsareor för WC-stol, tvättställ och dusch. 

Tvätt 

I både typlägenhet 3 och 4 kan ett av de mindre hygienrummen, ”PH2” respektive 
”PH3”, istället användas för att få plats med egen tvättmaskin och torktumlare i 
bostaden. Detta kräver att dörröppningen breddas och att tvättställ samt wc-stol 
tas bort för att ge plats för en tvättmaskin och torktumlare (12M) placerade intill 
varandra. Dock inkräktar förvaringsmöbeln, intill tvättutrustningen, i 
betjäningsarean vilket inte är godkänt. 

Övrigt 

I sovrum ”S1” är en del av de befintliga förvaringsskåpen ersatta av skåp med 
mindre djup för att skapa mer utrymme i rummet. Likaså utanför sovrum ”S2” har 
garderoberna ersatts av smalare skåp. Garderober och städskåp är placerade 200 
mm ut från väggen vid hörn, förutom i hallen där skåpen är försedda med 
utdragbara lådor. All förvaringsutrustningen är nu tillgänglig och uppfyller kraven 

Figur 51: Plan över badrum i typlägenhet 3, 
med förslag på förändringar, (egen illustration, 
2010). 

 

Figur 50: Plan över befintligt badrum i 
typlägenhet 3, (egen illustration, 2010). 
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Figur 52: Plan över typlägenhet 4. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

enligt standard. 
 

Typlägenhet 4 

Entré 

Samma ingrepp som i 
typlägenhet 3. 

Kök 

Samma ingrepp som i 
typlägenhet 3. 

Hygienrum 

Samma ingrepp som i 
typlägenhet 3. 

Sovrum 

Garderoberna utanför ”S2” 
och ”S3” byts ut till smalare  
skåp (6M respektive 4,5 M)  
för att dörrarnas och 
skåpens betjäningsareor ska 
uppfyllas. Dessa sovrum 
uppfyller nu standard och 
kan användas av en person 
i rullstol.   

Tvätt 

Då bostaden är försedd med tre hygienrum kan ett av dessa (”PH3”) istället 
användas för att få plats med egen tvättutrustning i bostaden. Detta kräver att 
tvättställ och wc-stol tas bort och dörröppningen breddas för att tvättutrustningen 
ska bli användbar. Utrustningen består av en tvättbänk (12M) med en tvättmaskin 
och torktumlare placerade intill varandra under tvättbänken. 

Övrigt 

Förvaringsutrusningen är nu tillgänglig genom hela bostaden. Förvaringsskåpen är 
placerade 200 mm ut från vägg, förutom i hallen där skåpen är försedda med 
utdragbara lådor. I sovrum ”S1” har en del av högskåpen ersatts av smalare, men 
längre skåp och all förvaringsutrustning uppfyller nu kraven enligt standard. En av 
bokhyllarna från vardagsrummet ordnas i ”S3” för att ge mer utrymme för rörelse.  

5.1.3 Åtgärder i bostaden, Nivå 2 

Nivå 2 är en fortsättning på de ingrepp som utförts i nivå 1, men större frihet har 
tagits i utformningen av lägenheterna. I nivå 2 tillåts att planlösningen ändras 
genom att icke bärande väggar i bostaden rivs, flyttas, eller sätts upp. För att få 
genomföra dessa ändringar krävs att de delar av bostaden som berörs av 
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Figur 53: Plan över typlägenhet 1 efter ingrepp, 
nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

 

 ändringarna uppfyller nybyggnadsstandard. I förslagen uppkommer mindre 
avvikelser från standarden där det är upp till kommunen att avgöra om ingreppen 
är tillåtna beroende på ändringarnas omfattning och bostadens förutsättningar 
.35,36  För att bevara byggnadens karaktär har inga förslag på utbyggnad av 
balkongerna utförts. På planerna syns förslaget till den nya trapphuslösningen som 
presenteras i efterkommande kapitel. Planerna är redovisade med samma metod 
som i nivå 1, dock är betjäningsareorna redovisade för samtliga delar av 
typlägenheter. 

Typlägenhet 1 

Största bristerna i bostaden var tidigare att 
köket var alldeles för litet och badrummet 
var svårt att använda för en person i 
rullstol. Innerväggen till köket har nu 
flyttats närmare matplatsen och en större 
öppning till köket medger nu enkel 
passage och rörelse mellan kök och 
vardagsrum. Köket rymmer den 
utrustning som krävs förutom plats för ett 
tillkommande skåp (6M). Badrummet och 
resterande delar av bostaden uppfyller nu 
standard förutom följande: 

- Sängplats går ej att ordna så att 
plats för hjälpare uppfylls utan att 
inkräkta på annan utrustning i 
bostaden.  

- Bostaden rymmer ej en ”stor 
arbetsplats”. 

- Soffbord ryms ej utan att inkräkta 
på bokhyllans betjäningsarea. 

- 6M städskåp ryms ej (4M). 

Även om ovan nämnda brister inte 
uppfylls uppnås ändå en fullgod standard i 
bostaden och de viktigaste funktionerna, 
kök och badrum, blir enkla att bruka för 
en person i rullstol.   
 

 

 

                                                 
35

 Intervju med byggnadsinspektör Bengt Ramde, Jönköpings Kommun, Stadsbyggnadskontoret, 
2010-04-14. 
36

 Boverket, Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. 
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Typlägenhet 2 

I bostaden har vissa större ingrepp genomförts. Väggen mellan kök och sovrum 
har flyttats 600 millimeter närmare sovrummet för att ge plats för en matplats för 
fyra personer där även en plats är brukbar av en person i rullstol. 
Förvaringsutrymmet som tidigare fanns i sovrummet nås istället genom hallen där 
väggen öppnats för att mer utrymme ska frigöras i hallen. Sovrummet har därmed 
blivit mindre och bokhyllan har flyttats till vardagsrummet för att resterande 
utrustning i sovrummet ska uppfylla standard. Innervägen mellan badrum och 
vardagsrum har flyttats 170 millimeter mot vardagsrummet och därmed erhålls ett 
badrum enligt standard. Vardagsrummet rymmer fortfarande den utrustning som 
krävs. När badrumsväggen flyttades revs även väggen mellan hallen och 
vardagsrummet för att uppnå enklare rörelse mellan de båda rummen samt för att 
kunna placera dörren till klädkammaren där väggen tidigare stod. 

Efter dessa ingrepp uppfyller bostaden kraven i standard förutom: 

- Utrustningens betjäningsareor i klädkammaren uppfylls ej. 

- Innerväggen till köket inkräktar 100 millimeter i ytterdörrens 
betjäningsarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 54: Plan över typlägenhet 2 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 
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Typlägenhet 3 och 4:  

I typlägenheterna 3 och 4 har samma ingrepp genomförts i kök, hall och badrum. 
Klädkammaren i hallen har tagits bort och väggen mellan kök och sovrum flyttats 
620 millimeter mot sovrummet. Köket rymmer nu en matplats för 4 personer och 
även den utrustning som standard kräver. Eftersom köket blivit större har 
sovrummets yta minskats, men rymmer fortfarande den utrustning som krävs. 
Klädkammaren i hallen har ersatts av ett fristående högskåp som är enkelt att nå. 
Badrumsväggen har flyttats 400 millimeter mot vardagsrummet för att erhålla ett 
badrum som uppfyller standard samt ett vardagsrum som fortfarande tillgodoser 
standard.  

Typlägenhet 3 och 4 uppfyller nu standard förutom följande: 

- Innerväggen till köket inkräktar 100 millimeter på entrédörrens 
betjäningsarea. 

- Utrustningens betjäningsareor i badrummet uppfylls inte fullt ut eftersom 
väggen till hallen inkräktar 50 millimeter i betjäningsareorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 55: Plan över typlägenhet 3 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna 
partierna visar betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 
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5.2 Bostadskomplement 

I förslagen på bostadskomplement har BBR (BFS 1993:57) och Svensk Standard, 
SS 91 42  21:2006 (normalnivå) och SS 91 42 22:2006, använts som underlag. I 
utformningen av entrén har även kraven i ”Bättre för alla” följts. 

5.2.1 Trapphus / Hiss 

Trapphus 

För att bostäderna i byggnaden ska bli till gängliga krävs att trapphuset förses med 
hiss. Nedan följer ett förslag på hur en hiss kan installeras i det befintliga 
trapphuset samtidigt som större delar av trapplopp och vilplan bevaras. Metoden 
är liknande den lösning som studerats på Johannesbergsvägen i Västervik. Genom 
denna lösning kommer samtliga våningsplan förutom vindsvåningen att kunna nås 

Figur 56: Plan över typlägenhet 4 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 
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Figur 58: Plan över det nya, 
tillbyggda trapphuset. Den 
grönmarkerade ytan visar utfyllnaden 
av vilplanen,(egen illustration, 2010).  

 

Figur 57: Plan över det befintliga 
trapphuset. De delar som sågas bort 
är rödmarkerade, (egen illustration, 
2010). 

via hissen och i förslaget presenteras även åtgärder för att de befintliga delarna av 
trapphuset ska bli bättre tillgängliga.  

För att få plats med hiss i trapphuset sågas det ena 
trapploppet bort för att ge utrymme för hisschaktet.  
Det krävs totalt att fyra trapplöp sågas bort samt en 100 
millimeter djup schaktgrop i grunden till källarplanet. 
Schaktmåttet för den tänkta hissen har dimensionerna 
1230 x 1900 millimeter och bredden på de befintliga 
trapplöpen är 1200 millimeter. För att hissen ska 
rymmas krävs då att 30 millimeter naggas bort av det 
sparade löpet. Ytterväggen i trapphuset sågas bort i kant 
med innerväggarna.  

Trapphuset kompletteras med en utbyggnad för att 
rymma en prefabricerad rund enloppstrappa i 
stegelement av betong med bärande spindel. För att 
kunna nå vilplanen från spiraltrappan gjuts en utfyllnad 
av planet. Den nya utfyllnaden ansluts till det befintliga 
och fästs genom att man antingen borrar hål eller 
fräser upp planet för att ansluta armeringen. 
Armeringen i vilplanet ansluts även till spindeln och 
utfyllnaden stagas upp underifrån av en horisontell 
stålbalk som fästs i den nya stålstommen, se sektion 
figur 59. En utfyllnad krävs även mellan hissen och 
stannplanet som utförs på samma sätt, men utan att 
stagas upp av en underliggande balk. 

Den nya spiraltrappans stegbredd är 1200 millimeter. 
Steghöjden är densamma som på de befintliga 
trapploppen, men stegdjupet skiljer sig ca 15 
millimeter i spiraltrappan på det andra våningsplanet 
för att kompensera den varierande höjden, se bilaga 5.  
Trappans beläggning är av terazzo i en färg som 
kontrasterar mot ytbeläggningen på golvet trapphuset. 
Terazzo är en slitstark beläggning av betong där man 
blandar ballast av slipbart naturstensmaterial med 
cement som därefter slipas.37 Dessutom är första och 
sista trappsteget märkta med en färg som kontrasterar i 
ljushet vilket är bra för synskadade personer.38 Trappans 
handledare, som finns på bägge sidor av trappan, är 
stabila, greppvänliga och målade i kontrasterande färg. På 
varje vilplan är de även framdragna 300 millimeter för att 

                                                 
37

 Betongvaruindustrin, Ytbeläggning, http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-
prefab/?Chapter=112, Acc. 2010-05-09 
38

 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 

http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=112
http://www.betongvaruindustrin.se/sv/Bygga-med-prefab/?Chapter=112
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Figur 59: Sektion genom byggnaden och det tillbyggda trapphuset. Den gröna markeringen visar hissen, 
(egen illustration, 2010).  

kunna ge stöd även när man skall ta sista steget.39 

 

 

 
Den nya delen av trapphuset, innehållande spiraltrappan, är uppbyggd av en 
stålstomme som förankras i ytterväggen och står på en gjuten betongsula. I 
fasaden som vetter mot gården har större fönster placerats för att få in mycket ljus 
i trapphuset. Trapphusets fasad har klätts med mineritskivor, som är en tunn skiva 
av fibercement. Skivorna fästs med skruv eller nit på plåtprofiler i stålstommen, 
som sedan målas i en svart och ljusgrå kulör. Taket utförs i plåt och blir en 
fortsättning på det befintliga taket, men med en mindre lutning,  7°.  

De befintliga trapploppen kompletteras med kontrastmarkeringar på första och 
sista steget för att tydliggöra trappan för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga.40  Under spiraltrappan i entrén finns även plats för två 
rullatorer, vilka är tillåtna att förvaras där enligt MSB.41 

                                                 
39

 Jönköpings Kommun (2006), Bättre för alla, Jönköping 
40 BBR: 8:232 (2008) 
41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskydd i trapphus, 
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-olika-objekt/Trapphus/, Acc. 
2010-05-10 

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-olika-objekt/Trapphus/
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Figur 60: Den nya hissen är en 
Motala 6000, (Motala Hissar AB, 
2010).  

 

Belysningen var tidigare bristfällig och kompletteras därför på varje plan med en 
extra ljuskälla. Lamporna, som är bländfria, sätts upp på väggen intill den nya 
spiraltrappan som ansluts till den redan befintliga rörelsestyrda belysningen. 

På varje våningsplan placeras skyltar med siffra i relief som förklarar vilket 
våningsplan man befinner sig på.42 Större och tydligare namnskyltar sätts upp intill 
lägenhetsdörrarna. 

Hiss 

Enligt kraven i BBR ska hissen ha ett minsta korgmått 
på 1100 x 1600 millimeter. Detta mått skall medge 
transport för en person i rullstol samt en medhjälpare. 
Kravet på korgmåttet kommer inte att tillgodoses i 
detta förslag då korgmåttet på den nya hissen är 1000 x 
1750 millimeter.  

Hissen har en självbärande stomme med fasta dörrar. 
Hisskorgens egna dörrar är gjorda av lameller och 
gömmer sig längs hissens långsidor. Detta gör att med 
en korgbredd på 1000 millimeter blir dörrens fria 
passage 950 millimeter. Hissen har genomgång på 
bägge sidor, vilket betyder att en person i rullstol inte 
behöver backa in eller ut ur hissen. En automatisk 
dörröppnare i trapphuset gör att hissdörren lätt kan 
öppnas av en rullstolsburen person. Hissens djup gör 
att det finns gott om plats för både en person i rullstol 
och en medhjälpare. Hissen medger också transport 
med bår. Hissen kommer att gå ner i källarplan, det betyder att källarplanet där 
både tvättstuga och lägenhetsförråd finns kommer att bli tillgängligt för personer i 
rullstol. Hissen kommer dock inte att gå upp till vindsplanet.  

Hissen har ett drivsystem av kuggremsdrift med frekvensstyrning. Detta 
drivsystem gör att hissen kan köras i 0,6 m/s. Drivsystemet medger också en tyst 
och mjuk gång utan vibrationer. Inuti hissen finns en ledstång av rostfritt stål intill 
manöverpanelen som även är försedd med knappar med blindskrift vilket 
underlättar för synskadade.  

Hissen kommer från tillverkaren Motala Hissar AB. Företaget har specialiserat sig 
på att tillverka hissar för befintliga bostäder och deras slogan är ”Störst på insidan 
– minst på utsidan”. Hissarna är extremt utrymmeseffektiva och fordrar 
begränsade ingrepp i fastigheten. Man behöver tack vare hissens 
utrymmeseffektivitet och självbärande schakt inte göra intrång på de befintliga 
lägenheterna och dess planlösningar. Hissen har kort installationstid vilket betyder 

                                                 
42

 Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutet,2003, Bygg Ikapp Handikapp, Tredje utgåvan, andra 
tryckningen, Stockholm, Sweden. 
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att hyresgästerna inte behöver vara borta ifrån sina lägenheter mer än 10 

arbetsdagar43. 

5.2.2 Tvättstuga / Lägenhetsförråd 

Planen nedan visar ett förslag på källarplanets utformning för att bli bättre 
tillgänglig. Utrymmet där gemensam tvättstuga och torkrum nu är placerat i 
utrymmen som tidigare användes för uthyrning och förvaring. De streckade 
cirklarna på planen nedan symboliserar vändplatser för rullstol, 1,30 meter i 
diameter för de mindre cirklarna och 1,50 meter där dubbla cirklarna syns. I 
planen över bottenvåningen syns även det nya förslaget på hisslösningen i 
trapphuset. 
 

 

 

Via hissen går nu källarplanet att nå för en person i rullstol. I källarplanet i 
trapphus nummer sju fanns tidigare ett mindre hygienrum som istället tagits bort 
för att ge plats för hissen och fritt utrymme utanför. Trapphuset är en egen 
brandcell och för att inte bryta den placeras en ny dörr, i anslutning till väggen 
intill el-centralen, se figur 61. Intill trapphus nummer sex har dörren och väggen, 
mellan förråd och trapphus, tagits bort för att ge utrymme för vändplats. Dörrarna 
till förråd och tvättstuga samt torkrum har breddats medger fri passage enligt 
standard. Enheten med lägenhetsförråd mellan trapphusen är de som tillhör 
bostäderna i trapphus nummer sex och sju vilka nu förändrats för att uppnå 
standard. Förråden har placerats på ett annat sätt än tidigare för erhålla fri bredd 
1.3 meter mellan förråden och rymmer det förvaringsutrymme som tillhörande 
lägenheter kräver enligt standard. Dock ryms alla förråd utom ett som istället får 
placeras i nästa förrådsavdelning. Korridoren har även kompletterats med bättre 
belysning för lättare kunna orientera sig genom källarplanet. 

                                                 
43 Motala Hissar AB, Motala 6000 – fördelar, 
http://www.motalahissar.se/ANEWWEBBS/NYASIDORS/M6000/6000fordelar.html, Acc. 
2010-05-10 

Figur 61: Plan över visar källaren. Pilarna visar avståndet till tvättstugan från trapphus 7. Den gröna färgen 
tydliggör lägenhetsförråden och den gula gemensam tvättstuga och torkrum, (egen illustration 2010). 

 

http://www.motalahissar.se/ANEWWEBBS/NYASIDORS/M6000/6000fordelar.html
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Figur 62: Vy över de nya trapphusen sett från innergården, (egen illustration 2010). 

 

Genom dessa förändringar nås förråd och tvättstuga inom 25 meter från entrén i 
trapphus sex och sju, men fortfarande är korridoren för smal för att uppfylla 
standard, men förråden är nu enklare att bruka och utrymmen för vändplats finns, 
se figur 61. 
 

5.3 Utemiljö 

5.3.1 Entré 

De nya trapphusen markerar tydligt var entrén är placerad och skivbeklädnaden 
runt entrédörren är målad i en ljusgrå färg som tydliggör dörrens placering. 
Framför dörren finns en ljusare plattsatt yta på 5,6 x 3,2 meter som utgör en 
kontrast mot den mörkare asfalten på gångvägen. På den plattsatta ytan finns två 
fasta vilobänkar med rygg och armstöd, för personer som t.ex. väntar på 
färdtjänst. En ljuskälla placeras under det utstickande taket över entrédörren som 
ger god belysning över entrén och portnumreringen vid sidan av dörren. 
Portnumrering finns även på motsatt sida av trapphuset för att enkelt kunna 
avläsa portnummer från båda sidor och den är även i upphöjd relief. Den nya 
entrédörren har försetts utan tröskel och med automatisk dörröppning, där 
manöverreglaget är placerat 800 millimeter från dörren och 700 millimeter från 
marken för att vara tillgänglig. Dörrens slagyta är markerad på plattsättningen. 
Marknivån utanför dörren sluttar minimalt för att göra passagen enkel för en 
person i rullstol, men lutningen är tillräcklig för att regnvatten ska rinna bort från 
entrén.   
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5.3.2 Gångvägar 

Gångvägarna utanför huset har fått en tydligare kontrastmarkering i form av 
ljusare kantsten som skiljer asfalten från de öppna gräsytorna, se figur 62. Detta 
gör att gångvägen blir lättare att följa och blir till ett sammanhängande ledstråk. I 
förslaget föreslås att belysningen kompletteras med nya ljuskällor där 
gångvägarnas riktning förändras.  

5.3.3 Parkering 

En parkeringsplats har anordnats precis i anslutning till port sju (gatunummer 22). 
Parkeringen är avsedd endast för rörelsehindrade och eftersom parkeringsfickan är 
placerad utmed gångvägen medger den in- och urstigning för person i rullstol. 
Ingen nivåskillnad eller trottoarkant finns, dock är hela parkeringen belagd med 
kontrasterande plattor för att personer med nedsatt syn skall kunna urskilja 
parkeringen. Stolpar har satts upp för att förhindra att någon kör in i byggnaden 
eller trapphuset. Parkeringen är även utrustad med skylt så att det framgår att 
parkeringen är en handikappsparkering. Ett problem med att ha parkeringsplats så 
nära entrén är att man får in biltrafik på gångvägen.  

 

 

 

Figur 63: Vy över trapphusen och handikappsparkeringen, (egen illustration 2010). 
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6 Ekonomi 

För att göra projektet relevant så har kostnadsfrågan varit en stor del i projektet i 
den meningen att föreslagna åtgärder ska kunna utföras på ett kostnadseffektivt 
sätt. Bostäderna är hyresrätter vilket gör att det är hyresgästerna som kommer att 
få betala för förändringarna i form av högre hyra. Tidigare fanns ett hissbidrag 
som fastighetsägare kunde söka hos kommunen, men detta hissbidrag togs bort på 
1980-talet.  

I kalkylerna har typlägenhet 2 i båda nivåerna samt hiss- och trapphuslösningen 
beräknats. 

Typlägenhet 2 

För att kunna förbättra tillgängligheten i lägenheterna, men samtidigt göra 
förändringar som ska kunna vara ekonomiskt genomförbara har åtgärdsförslagen 
delats in i två nivåer. Kalkylerna för dessa förslag är gjorda i programmet 
LexconBidcon och prisuppgifter på wc-stol, tvättställ och dusch har hämtats från 
respektive tillverkare.  

Saker som flyttats inom lägenheten har inte tagits med i kalkylen, inte heller 
kostnader för att husera de boende under byggtiden eller eventuella hyresavdrag. I 
köket har ny bänkinredning satts in för att höja bänkhöjden till 900 mm. Räcket på 
balkongen är räknat som nytt för att erhålla den önskade höjden 1100 mm. Ny 
badrumsutrustning med wc-stol, tvättställ, dusch, kakel och klinker har satts in i 
badrummet. 

- Direkta byggkostnader för nivå 1 uppgår till ca 76 000 kr inkl. moms, se 
bilaga 7. 

- Direkta byggkostnader för nivå 2 uppgår till ca 90 600 kr inkl. moms, se 
bilaga 8. 
 

Hiss och trapphus 

I förslaget med hissinstallation och utbyggnad av trapphus har även här 
LexconBidcon använts och kompletterats med prisuppgifter från leverantörer och 
hantverkare. Patrick Malmqvist, VD på Betong Håltagarna, bistod med teknisk 
information och prisuppgifter för bortsågning av befintliga delar av trapphuset. 
Marcus Andersson, säljare Motala Hissar, beskrev hisslösning och prisuppgift för 
vald hiss. Stefan Abrahamsson, säljare Strängbetong, kontaktades för pris och 
teknisk lösning på rundtrappa.  

El till hiss och trapphus har inte tagits med i kalkylen, inte ommålning av befintligt 
trapphus och inte heller kostnader för att husera de boende eller ev. hyresavdrag 
under tiden för själva hissinstallationen.  

- Direkta byggkostnader för att installera hiss och bygga ett nytt trapphus 
uppgår till ca 1 325 600 kr inklusive moms, se bilaga 6. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna rapport var att utreda vilka brister i tillgängligheten som fanns i 
bostadsområdet på Österängen. Det visade sig att brister fanns i samtliga utredda 
delar av bostadsområdet t.ex. var kök och badrum i typlägenheterna för små för 
att kunna uppfylla kraven och passager i dörröppningar var för smala i både 
lägenheter och bostadskomplement.  

Målet var att ta fram ett åtgärdsförslag som skulle förbättra tillgängligheten. 
Genom föreslagna åtgärder uppnås dagens tillgänglighetskrav för större delar av 
bostadsområdet medan andra delar inte kan uppfyllas utan att få för stora 
konsekvenser. För typlägenheterna i nivå 1 uppnås en klart förbättrad 
tillgänglighet och i nivå 2 uppnås näst intill de tillgänglighetskrav som idag ställs 
vid nybyggnation. När trapphuset förses med hiss blir samtliga bostäder 
tillgängliga och även om inte korgmåttet uppfyller kraven i BBR uppfyller hissen 
funktionskraven. 

 

Vilken nivå på åtgärder krävs för att områdets tillgänglighet ska förbättras?  

Det är svårt att göra en bostad tillgänglig för alla, eftersom olika handikapp har 
olika behov. I åtgärdsförslaget har dagens tillgänglighetskrav försökts att tillämpas 
för att göra bostadsområdet bättre tillgängligt för personer med någon typ av 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Åtgärderna i lägenheterna underlättar 
även för t.ex. barnfamiljer som är i behov av stora utrymmen i kök och badrum. 

En installation av hiss i trapphuset måste ses som en prioritet. Om inte byggnaden 
förses med hiss blir inte någon av bostäderna tillgängliga och detta resulterar i att 
äldre personer med nedsatt rörelseförmåga kommer vara tvungna att flytta från 
sina lägenheter när de känner att de inte längre klarar av att gå i trapporna. 

Vid en hissinstallation förbättras tillgängligheten avsevärt för de boende. En 
hissinstallation är inte endast bra för personer i rullstol, utan underlättar även för 
barnfamiljer, någon som brutit benet, folk som storhandlat eller kanske skall flytta. 
Hissen gör att samtliga våningsplan förutom vindsvåningen går att nå med rullstol. 

Genomförda ingrepp i utemiljön är egentligen väldigt små och är inte särskilt 
kostsamma för fastighetsägaren, men underlättar väldigt mycket för de äldre som 
drabbats av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

Vad får ingreppen för konsekvenser? 

Ingreppen medför att större delen av bostadsområdet kan uppfylla 
nybyggnadskraven och därmed erhålla god tillgänglighet. Däremot finns delar av 
bostadsområdet som inte kan uppfylla alla tillgänglighetskrav utan att få för stora 
konsekvenser som då skulle vara i form av större tillbyggnader eller större ingrepp 
i planlösningar. Vilket då inte skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart.  
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I vissa av de föreslagna åtgärderna blir lägenheternas möblerbarhet lidande då vi 
gjort en avvägning mellan funktion och nybyggnadskrav på tillgänglighet och då 
prioriterat att bostaden skall rymma den utrustning som Svensk Standard44,45 
kräver. Detta syns tydligt i åtgärdsförslaget för Typlägenhet 1, i nivå 1. Bostaden 
rymmer den förvaringsutrustning och antal matplatser som krävs, men rörlighet 
kring matplatsen och rummets funktion försämras. Ett annat exempel är i 
Typlägenhet 2, i nivå 1, där den nya placeringen av dörren till klädkammaren 
försämrar vardagsrummets möblerbarhet.   

Hur påverkas fastighetens utformning? 

Byggnaden som vi studerat är en av få fastigheter på Österängen som är kvar i sitt 
ursprungliga skick, därför är vår tanke att inte förändra dess utseende mer än vad 
som är absolut nödvändigt, med avseende på tillgängligheten. En hissinstallation 
är ett stort ingrepp i byggnaden, hur man än utför den. I vårt förslag föreslås en 
tillbyggnad av trapphuset som gör att byggnadens karaktär kommer att ändras. 
Det nya trapphuset har fått ett lite modernare uttryck med en fasad i svart kulör 
och många fönster, vilket vi anser är bättre för utformningen än att försöka likna 
den befintliga byggnaden från 1950-talet, som man hade gjort i ett av 
referensobjekten i Västervik. Balkongerna har valts att inte byggas ut för att bevara 
det något speciella uttrycket som byggnadens södra fasad innehar. 

Vilka lagar och regler måste beaktas? 

I utredningen och förslaget har vi använt dagens tillgänglighetskrav i form av 
standarder och byggregler vilka vi sedan tidigare fått god kunskap om hur dessa 
ska tillämpas. Svårigheterna har framför allt varit att på förhand veta vilka regler 
som gäller för ändring och tillbyggnad av en befintlig byggnad eftersom vi tidigare 
aldrig har behövt att använda oss av ”BÄR” . Föreskrifter och råd har varit något 
svårtolkade och kontakt med Stadsbyggnadskontoret har varit nödvändigt 
eftersom det är upp till kommunen att avgöra omfattningen av ändringarna. 

Hur stor ekonomisk insats krävs?  

Kostnaden för att få ett tillgängligt trapphus med hiss uppgår till ca 1 325 600 kr 
inklusive moms. Det är svårt för oss att avgöra om det är billigt eller dyrt, 
eftersom arbetet inte innefattar någon investeringskalkyl. Det står dock klart att 
utan hiss blir ingen av lägenheterna i byggnaden tillgänglig. En installation av hiss 
ökar inte bara värdet på bostaden, det gör även att äldre kan bo kvar längre i sina 
hem vilket sparar samhället pengar.  

Kostnaden för lägenhetsingreppen i nivå 2 skiljer sig inte så mycket från nivå 1 i 
relation till den tillgänglighet som erhålls. I nivå 2 får man t.ex. ett badrum som 
erhåller nybyggnadsstandard och ett kök där det finns matplatser för fyra personer 
vilket därför kan vara en bättre investering. 

 

 

 

                                                 
44

 Swedish Standard Inistitute, Svensk Standard SS 914221:2006, femte utgåvan, 2006. 
45

 Swedish Standard Inistitute, Svensk Standard SS 914222:2006, tredje utgåvan, 2007. 
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Reflektion 

Eftersom andelen äldre väntas öka så kraftigt är ett bra alternativ till nybyggnad att 
istället förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet.    

Att bygga tillgängliga bostäder och ändra befintliga byggnader för att människor 
ska kunna bo kvar längre i sin bostad är ett bra sätt för kommunen att spara 
pengar. Det finns många som skulle vilja att de kunde bo kvar i sin bostad även 
när man börjar bli äldre istället för att bli tvungen att flytta till en ny bostad eller 
seniorboende/äldreboende. Troligtvis finns det även de som kommer känna 
ensamhet om man väljer att bo kvar i sin bostad då man kanske hellre skulle vilja 
bo tillsammans med andra. Ett alternativ är då att fastighetsägaren får ett större 
ansvar att ordna gemensamhetslokaler och möten för de äldre, men det finns 
säkert svårigheter i att samla alla de äldre människorna och skapa en god 
gemenskap. 

 

7.1 Fortsatt arbete 

Några punkter som bör beaktas för ett fortsatt arbete för VätterHem med 
tillgängligheten är: 

 Installation av hiss och utbyggnad av trapphus bör ske i etapper, med mål 
att alla sju trapphus ska få en hiss. 

 Vid underhållsarbeten bör man rutinmässigt se över tillgängligheten och 
vidta åtgärder för förbättringar. 

 För att göra bostaden ännu mer attraktiv för äldre föreslås att satsa på att 
skapa platser för sociala möten som gemensamma hobbyrum eller en 
bouleplan på innergården.  
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8.4 Figurförteckning 

Figur 1: Diagram som visar befolkningsutveckling 1900-2008 samt prognos 2009-2060 i 
miljoner, (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Figur 2: Diagram som visar antal äldre 65-70 år och 80 och äldre under 1960-2008 samt prognos 
2009-2060 i tusental, (Statistiska centralbyrån, 2010).  

Figur 3: Diagrammet visar folkmängdsutvecklingen, prognos och utblick för åldrarna 65-79 och 
80+ år, (Stadskontorets utredningsenhet, 2010). 

Figur 4: Diagrammet visar minskningen av andelen trångbodda i Sverige efter 50 talet mellan 
åren 1960-1990 enligt norm 2 (vilket t.ex. innebar att en tvåbarnsfamilj var tvungen att bo i minst 
en trerumslägenhetskulle för att inte vara klassad som trångbodd), (SCB, folk och 
bostadsberäkningar 2010). 

Figur 5: Områdeskarta över Österängen. Den röda ringen visar fastigheten Vidöstern 6, 
(VätterHem, 2010). 

Figur 6: Vy över VätterHems fastighetsbestånd på Österängen, pil visar fastigheten Vidöstern 6, 
(Hitta.se, Acc. 2010-05-15). 

Figur 7: Sektion genom byggnaden, (VätterHem, 1951). 

Figur 8: Till vänster syns den norra fasaden och till höger syns den södra fasaden, (eget foto, 
2010). 

Figur 9: Tabellen visar kortfakta om Vidöstern 6, Duvgatan 10-22, (Statistisk årsbok 2009, 
Jönköpings Kommun) 

Figur 10: Balkong i elegant smide och korrugerad plåt, (eget foto, 2010). 

Figur 11: Plan över typlägenhet 1med rödmarkerade brister, (egen illustration, 2010). 

Figur 12: Brister i köket i typlägenhet 1, (egen illustration, 2010). 

Figur 13: Brister i entrén i typlägenhet 2, (egen illustration, 2010). 

Figur 14: Plan över typlägenhet 2 med rödmarkerade brister, (egen illustration, 2010). 

Figur 15: Plan över typlägenhet 3 med rödmarkerade brister, (egen illustration, 2010). 

Figur 16: Brister på balkongen i typlägenhet 3, (egen illustration, 2010). 

Figur 17: Plan över typlägenhet 4 med rödmarkerade brister, (egen illustration, 2010). 

Figur 18: Brister i köket i typlägenhet 4, (egen illustration, 2010). 

Figur 19: Entrén framifrån, (eget foto, 2010). 

Figur 20: Befintligt trapplöp, kontrastmarkeringar saknas, (eget foto, 2010). 

Figur 21: Plan över källaren, den röda linjen visar avståndet till tvättstugan från trapphus 7. Den 
gröna färgen tydliggör lägenhetsförråden och den gula gemensam tvättstuga och torkrum, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 22: Smala passager i förrådsutrymmen och korridor samt tröskel i förråd, (eget foto, 2010). 

Figur 23: Soprum till trapphus 4,5,6 och 7, (eget foto, 2010).  

Figur 24: Bilden visar att det är dålig kontrast mellan gångväg och gräsyta, (eget foto, 2010). 

Figur 25: By över trapphus 6 och 7, de röda pilarna visar närmaste avstånd till parkering, (eget 
foto, 2010). 

Figur 26: Planer på trapphuset före och efter hissinstallation, Johannesbergsvägen 3-11, 
Västervik, (egen illustration, 2010). 

Figur 27: Trapphuset inifrån, ljust och luftigt, (eget foto, 2010). 
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Figur 28: Vy över de nybyggda trapphusen på Johannesbergsvägen 3-11, Västervik, (eget foto, 
2010). 

Figur 29: Planer på trapphuset före och efter hissinstallation, Allén 4, Västervik, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 30: Pågående hissinstallation inne i trapphuset, (eget foto, 2010). 

Figur31: Installation av hiss inuti befintligt trapphus, Allén 4, Västervik, (eget foto, 2010). 

Figur 32: Planer på trapphuset före och efter hissinstallation, Kanalgatan 34, Jönköping, (eget 
foto, 2010). 

Figur 33: Smala trappor efter installation av smalhiss, (eget foto, 2010). 

Figur 34: Vy över Kanalgatan 34, Jönköping, (eget foto, 2010). 

Figur 35: Till vänster visas hur den befintliga tröskeln mellan kök och hall ser ut i typlägenhet 2. 
Till höger visas ett exempel på hur resultatet kan bli när tröskeln tagits bort ersatts av en täckpåt, 
(eget foto, 2010). 

Figur 36: Bilden visar balkong, typlägenhet (eget foto, 2010).  

Figur 37: Till höger visas hur nivåskillnaden kan utjämnas med hjälp av trätrall och låglutande 
övergångströskel. (Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, 2010).  

Figur 37: Plan över typlägenhet 1. De streckade gröna partierna visar betjäningsareor, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 38: Plan över befintlig köksuppställning i typlägenhet 1, (egen illustration, 2010). 

Figur 39: Plan över köket i typlägenhet 1, med förslag på förändringar, (egen illustration, 2010). 

Figur 40: Plan över befintligt badrum i typlägenhet 1, (egen illustration, 2010). 

Figur 41: Plan över badrum i typlägenhet 1, med förslag på förändringar, (egen illustration, 
2010). 

Figur 42: Plan över typlägenhet 2. De streckade gröna partierna visar betjäningsareor, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 43: Plan över befintlig köksuppställning i typlägenhet 2, (egen illustration, 2010). 

Figur 44: Plan över köket i typlägenhet 2, med förslag på förändringar, (egen illustration, 2010). 

Figur 45: Plan över befintligt badrum i typlägenhet 2, (egen illustration, 2010). 

Figur 46: Plan över badrum i typlägenhet 2, med förslag på förändringar, (egen illustration, 
2010). 

Figur 47: Plan över typlägenhet 3. De streckade gröna partierna visar betjäningsareor, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 48: Plan över befintlig köksuppställning i typlägenhet 3 och 4, (egen illustration, 2010). 

Figur 49: Plan över köket i typlägenhet 3 och 4, med förslag på förändringar, (egen illustration, 
2010). 

Figur 50: Plan över befintligt badrum i typlägenhet 3, (egen illustration, 2010). 

Figur 51: Plan över badrum i typlägenhet 3, med förslag på förändringar, (egen illustration, 
2010). 

Figur 52: Plan över typlägenhet 4. De streckade gröna partierna visar betjäningsareor, (egen 
illustration, 2010). 

Figur 53: Plan över typlägenhet 1 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 
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Figur 54: Plan över typlägenhet 2 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

Figur 55: Plan över typlägenhet 3 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

Figur 56: Plan över typlägenhet 4 efter ingrepp, nivå 2. De streckade gröna partierna visar 
betjäningsareor, (egen illustration, 2010). 

Figur 57: Plan över det befintliga trapphuset. De delar som sågas bort är rödmarkerade, (egen 
illustration, 2010).  

Figur 58: Plan över det nya, tillbyggda trapphuset. Den grönmarkerade ytan visar utfyllnaden av 
vilplanen,(egen illustration, 2010).  

Figur 59: Sektion genom byggnaden med tillbyggt trapphus. Den gröna markeringen visar 
hissen, (egen illustration, 2010).  

Figur 60: Den nya hissen är en Motala 6000, (Motala Hissar AB, 2010).  

Figur 61: Plan över visar källaren. Pilarna visar avståndet till tvättstugan från trapphus 7. Den 
gröna färgen tydliggör lägenhetsförråden och den gula gemensam tvättstuga och torkrum, (egen 
illustration 2010). 

Figur 62: Vy över de nya trapphusen sett från innergården, (egen illustration 2010). 

Figur 63: Vy över trapphusen och handikappsparkeringen, (egen illustration 2010). 
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Bilaga 6 Direkta byggkostnader för hissinstallation och nybyggt trapphus. 

Bilaga 7 Direkta byggkostnader för åtgärdsförslag, Typlägenhet 2, Nivå 1. 

Bilaga 8 Direkta byggkostnader för åtgärdsförslag, Typlägenhet 2, Nivå 2. 
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