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Abstract 

Abstract 

The built environment should be accessible for everyone. A residence shall be 
functional without creating a handicap for people who have a disability from 
birth, caused by an accident or of old age. A residence that is accessible creates 
equal conditions for everyone. 

In this report the accessibility of newly built blocks of flats in Uddevalla city from 
1990 until today are interpreted. One project that is yet to be built is interpreted 
and compared with the already existing projects. The apartments of seven projects 
have been analyzed according to today’s regulations of accessibility. The Swedish 
politics regarding disablement and a historical overview of the building regulations 
from the 1980’s till 2010 give the foundation of the analyses of the projects. One 
type-apartment in each project has been furnished to be able to interpret how the 
accessibility demands are fulfilled.  

In the study the conditions of the seven projects are different. Two of the projects, 
that have been built 8 years apart, are two-story apartment blocks. These projects 
separate from the other projects that are four-seven story apartment block build-
ings. One of the buildings has the concept of being able to keep living in and us-
ing the apartment when ageing. The four project that remains are all block of flats 
with 26-45 apartments each, with the difference of when they were built, or is 
going to be built.   

The result of how accessible the different apartments are in each project depends 
on how well thought-out the floor plan is. The oldest project is comparable to and 
even better than two of the younger projects when it comes to accessibility. A neu-
tral hallway or accessing a bedroom from the living room is a recurring design that 
is found in five of the seven projects. In three of the projects a failing design or 
different building regulations causes the bathroom to fail the accessibility de-
mands. The recurring center- to- center distance between the toilet and washbasin 
in each projects determines if the accessibility demands are achieved. When a 
kitchen, dining area and living room are in an open connection with each other 
they create practicability, but depending on the measurements of each space the 
accessibility demands can be fulfilled or shattered by collisions, created when fur-
nishing.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Den byggda miljön skall vara tillgänglig för alla. En bostadslägenhet skall kunna 
användas utan att ett handikapp skapas för personer med nedsatt rörelse- eller ori-
enteringsförmåga på grund av medfödda men, skada eller ålder. En tillgänglig bo-
stad skapar förutsättningar för alla människor på lika villkor.  

I denna rapport tolkas tillgängligheten i nybyggda flerbostadshus som har byggts i 
Uddevalla stad från 1990 fram tills idag. Även ett projekt som är i startgroparna 
för att bli byggt tolkas och jämförs med tidigare projekt som har genomförts. 
Sammanlagt har lägenheterna i sju projekt analyserats efter dagens standard på 
tillgänglighet. Den svenska handikappolitiken och en historisk tillbakablick på 
byggreglerna som varit aktuella från 1980-talet till 2010 ger en grund för analyser-
na av projekten. En vald typ-lägenhet i varje projekt har möblerats för att kunna 
tolka hur tillgänglighetskraven uppfylls. 

Av de sju projekt som faller inom studiens ramar finns det olika förutsättningar för 
projekten. Två projekt som är byggda med 8 års mellanrum är båda tvåvånings 
flerfamiljshus. Dessa skiljer sig från övriga projekt som alla är flerbostadshus på 
fyra-sju våningar. Ett av projekten är byggt i ett kvarboendekoncept för äldre. De 
fyra projekt som är av samma typ, flerbostadshus med mellan 26-45 lägenheter, 
har olika förutsättningar beroende på när de är byggda eller kommer att byggas.  

Resultatet av hur tillgängliga de olika lägenheterna är i projekten beror i stor grad 
på hur genomtänkta planlösningarna är. Det äldsta projektet står sig likvärdigt och 
till och med bättre än två av de yngre projekten. En neutral hall eller sovrum som 
nås över vardagsrum är en återkommande utformning som finns i fem av sju pro-
jekt. Felplanering eller standardavvikelse gör att utformningen av badrummet inte 
uppfyller tillgänglighetskravet i tre av projekten. Återkommande centrumavstånd 
mellan toalett och handfat för varje projekt är avgörande om tillgängligheten upp-
fylls. Öppna samband mellan kök, matplats och vardagsrum ger större framkom-
lighet men beroende på hur väl måtten har planerats kan tillgänglighetskraven 
uppfyllas eller omintetgöras genom kollisioner.  

Nyckelord 
Tillgänglighet, Uddevalla, Flerbostadshus, Analyser, 1990-2010. 
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1 Inledning 
När bostäder planeras är det många detaljer att ta hänsyn till. Rum skall vara funk-
tionella och anpassade för sitt ändamål, byggnaden skall fungera som ett system 
där vatten, värme och ventilation skall integreras och helst placeras så boytan blir 
så stor som möjligt. Förutom dessa delar är tillgänglighet och anpassning av bostä-
der för personer med funktionsnedsättningar en viktig del.  

Tillgänglighet handlar inte bara om ökade mått för passager och större rum. Ofta 
handlar det om små genomtänkta detaljer och god planering, vilket är avgörande 
för om ett rum är tillgängligt eller inte.  

Flerbostadshus från olika tidsperioder har olika förutsättningar för hur tillgänglig-
het har hanterats. I byggregler har handikappsanpassning berörts men även andra 
faktorer som samhällsuppfattningar har kommit att påverka hur bostäder planeras. 
Byggreglerna har satt ramen för hur bostäder skall utformas men med tiden, och 
med ändrade förhållanden, har även byggreglerna anpassats till att ta större hänsyn 
till tillgänglighet.  

1.1 Bakgrund 
Bostäder som utformas med god tillgänglighet skapar en byggd miljö där behoven 
för de flesta tillgodoses. En funktionsnedsättning skall inte leda till ett handikapp 
på grund av att bostaden vid planeringen inte har tillgänglighetsanpassats. Nya 
förutsättningar som funktionsnedsättningar som är medfödda, orsakade av skada 
eller ålder skall idag inte hindra en person från att kunna bo kvar och använda sin 
bostad som tidigare.  

Kraven för hur tillgängligheten skall tillgodoses har förändrats i takt med att de 
gällande reglerna och bestämmelserna har reformerats. Hur tillgänglighet hanteras, 
utöver det som regleras i byggreglerna, kan se olika ut från kommun till kommun. 
Kommunerna kan upprätta dokument som ställer högre krav på tillgänglighet i 
bostäder eller välja att endast följa de krav och rekommendationer som byggreg-
lerna föreskriver.  

För att göra likvärdiga bedömningar av bostäder som byggts och se hur utform-
ning och tillgänglighet samspelar kan en specifik tidsperiod och kommun studeras.  

De byggregler som reglerar bostadsbyggandet har gått ifrån att vara detaljkrav, där 
standardmått för en viss funktion var kravet, till att idag vara funktionskrav, där 
funktionen kan tillgodoses genom olika utföranden. I slutet av 1980-talet och bör-
jan av 1990-talet kom brytningen och nya regler togs fram. Genom att Plan- och 
Bygglagen (PBL) 1987 ersatte tidigare byggregler, och är giltig idag, har de bygg-
nader som byggts från 1990 fram tills idag samma grundkrav. Från 1994 ersatte 
Boverkets byggregler (BBR) de tidigare Nybyggnadsreglerna (NR) från 1989. Kra-
ven i dessa regelsamlingar skiljer sig åt men båda utgår från vad PBL föreskriver. 
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Valet av kommun för analyser av tillgänglighet föll på Uddevalla kommun, var-
ifrån jag ursprungligen kommer. Förutom att se hur tillgängligheten har tagits 
hänsyn till ger arbetet även en bild över hur bostadsbyggandet har sett ut i Udde-
valla från 1990 tills idag när det gäller flerbostadshus.  

HSB Norra Bohuslän ansvarar för ett flerbostadshusprojekt som är under försälj-
ning 2010. Jag fick tillgång till projektets underlag, vilket är en faktor som möjlig-
gjorde detta examensarbete. Examensarbetet har genomförts i samarbete med HSB 
Norra Bohuslän. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att se hur väl tillgänglighetskraven, efter dagens standard, 
uppfylls i de flerbostadshus som har byggts i Uddevalla från 1990 tills idag. Med 
de förändrade tillgänglighetskraven, historiskt sett, se om det har fått konsekvenser 
i lägenheternas planlösningar och storlekar.  

Målet med rapporten är att analysera de projekt av flerbostadshus som har byggts i 
Uddevalla utefter de krav på tillgänglighet som ställs idag. För varje flerbostadshus 
ta fram en typ-lägenhet som representerar projektet. Genom att möblera typ-
lägenheten se hur väl tillgänglighetskraven uppfylls i planlösningen. Målet är också 
att se hur byggreglerna historiskt har behandlat tillgänglighetsaspekten och hur 
utvecklingen har sett ut.  

1.3 Avgränsningar 
Objekten som analyseras är begränsade till nybyggda flerbostadshus. I projekten 
analyseras endast lägenheterna och inte bi-utrymmen som trapphus, förråd eller 
gemensamma lokaler. En areellavgränsning har gjorts där samtliga projekt är upp-
förda i Uddevalla stad, se ”Uddevalla stad och HSB Norra Bohuslän”. 

1.4 Metod 
För att ge en bakgrund till tillgänglighetskraven inleds examensarbetet med en 
litteraturstudie över Sveriges handikappolitik och de lagar och förordningar som 
historiskt sett har styrt hur tillgänglighet hanteras i byggnader. Arbetet övergår 
sedan till en kartläggning och analyser av de flerbostadshus som har byggts i Ud-
devalla under den aktuella tidsperioden- 1990 tills idag.  

Information om HSB-projekten har tagits fram genom personlig kontakt med 
VD:n för HSB Norra Bohuslän, som även har tillhandahållit underlag om projek-
ten. Genom besök på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Uddevalla har informa-
tion om vilka projekt som byggts och ritningar tagits fram för övriga projekt. Yt-
terligare information har insamlats genom kontakt med arkitektkontoren som an-
svarat för projekten.
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För att ge typ-lägenheterna en enhetlig utformning har AutoCAD Architecture 
2010 använts. Planlösningarna i varje projekt har mätts på de ursprungliga rit-
ningarna och sedan överförts till en ny ritning i CAD.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2- Handikappfrågan i lagstiftning 
Den svenska handikappolitiken beskrivs kortfattat under denna rubrik. På den 
övergripande politiken följer de regler och bestämmelser som historiskt, fram tills 
idag, har berört bostadsbyggandet.  

Kapitel 3- Analys av bostadsprojekten 
Uddevalla kommuns omfattning och avgränsningen som innefattar Uddevalla 
stad, samt en beskrivning av HSB Norra Bohuslän inleder denna del. Hur analy-
serna har genomförts och varifrån underlaget kommer presenteras sedan. I analy-
serna för varje projekt beskrivs byggnaden, varpå alla relevanta mått för typ-
lägenheten redovisas, samt en beskrivning av lägenheten. En tabellsammanställ-
ning av samtliga typ-lägenheter, efter projekt, lägenhetstyp och största storlek av 
vardagsrum/allrum, sovrum och hygienrum, presenteras i slutet av detta avsnitt.  

Kapitel 4- Tolkning av tillgängligheten i bostadsprojekten 
Analyserna av de mått och storlekar av rum som redovisades i föregående kapitel 
tolkas ur tillgänglighetsperspektivet under denna rubrik. Typ-lägenheten inleder 
tolkningen och sedan följer en övergripande beskrivning av projektet. Kapitlet av-
slutas med en övergripande tolkning av samtliga projekt.  

Kapitel 5- Slutsats och diskussion 
Slutsatser över tolkningen av bestämmelserna för handikappsanpassning och hur 
analyserna har genomförts återfinns under denna rubrik. Samband och skillnader 
mellan projekten redovisas och en diskussion om vad som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda i arbetet framförs.  
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2 Handikappfrågan i lagstiftning 

2.1 Sveriges handikappolitik  
Åren 1983-1992 har betraktats som Förenta Nationernas handikappårtionde. Un-
der denna period utvecklades standardregler för hantering av handikappsfrågor. I 
februari 1990 antogs resolutionen om standarreglerna i Generalförsamlingen i FN. 
[1] Den svenska handikappolitiken grundar sig på FN:s standardregler. Det inter-
nationella dokumentet ”FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet” innehåller 22 regler om hur 
samhället kan skapa förutsättningar för att göra personer med funktionsnedsätt-
ningar jämlika och delaktiga. [2] 

2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen- Från patient till medborga-
re. Handlingsplanen skall vara uppfylld till år 2010. De nationella målen som skall 
uppfyllas av planen är: 

• En samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

• Att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. 

• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning. [3] 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder antogs 2006 av 
Generalförsamlingen. I mitten av 2007 undertecknade Sverige konventionen till-
sammans med 81 andra länder. 2008 antogs konventionen av Sveriges riksdag. 
Syftet med konventionen är att skyddet av de mänskliga rättigheterna, för personer 
med funktionshinder, skall stärkas i enlighet med de konventioner som finns. Fo-
kus ligger på ickediskriminering och åtgärder som gör att personer med funktions-
hinder skall ha samma medborliga-, politiska-, ekonomiska-, sociala- och kulturel-
la rättigheter som alla andra. [1]  

För att arbetet med handikappsfrågor skall finns i varje del av samhället har ansva-
ret fördelats på 17 olika myndigheter. Inom varje område som myndigheten an-
svarar för, skall frågor om funktionsnedsättningar och handikapp vara en del av 
arbetet.[4] För att samordna arbetet med den svenska handikappolitiken finns 
Handisam som är en myndighet som bildades 2005. Deras verksamhet styrs främst 
av dokumentet ”Statlig organisation för handikappolitisk samordning” som även 
ligger till grund för myndighetens grundande. Under 2010 utreder regeringen om 
sektorsansvaret, som ligger på de 17 myndigheterna, skall avvecklas och vilken roll 
och vilka uppgifter Handisam skall ha i framtiden. [5] 
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Figur 1. SBN 

2.2 Regler och bestämmelser inom byggsektorn 

2.2.1 Svensk Byggnorm 

Den 1 januari 1982 trädde Svensk byggnorm, SBN 1980, i 
kraft. Den första upplagan av SBN var Svensk Bygg Norm 67, 
föreskrifter råd och anvisningar för byggnadsväsendet. Syftet 
med regelsamlingen var att samordna alla bestämmelser som 
rörde husbyggande och i den utsträckning det var möjligt ut-
forma föreskrifterna som funktionskrav. Svensk byggnorm 
omarbetades sedan och kom ut i nya versioner, SBN 1975 och 
SBN 1980. Samtliga omarbetningar kom ut i flera upplagor 
med tillägg och supplement till den första upplagan. [6]  

. 

 
 

munikationsutrymmen i del 62:1/2; 11-21 skall 
minst en förflyttningsväg samt ingång till allämna byggnader och bostadslägenhe-
ter kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Ingången skall vara särskilt markerad om den är den enda ingången som uppfyller 
tillgänglighetskraven. En bredd av 1,3 m är godtaget för en förflyttningsväg. Dör-
rar till offentliga lokaler och arbetslokaler skall utformas så att de kan manövreras 
av en rullstolsbunden person. :12 anger en utformning som uppfyller kraven. I :13 
skall minst en entrédörr samt en dörr till varje rum tillåta passage, 0,8 m, med rull-
stol. :21 anger att trappor och ramper skall utformas så att risk för olycka inte fö-
rekommer och att nivåskillnader uppmärksammas. 

Svensk Bygg Norm, SBN 1980 PFS 1983:2, innehåller föreskrifter, exempel på 
lösningar som uppfyller föreskrifterna och allmänna råd. Byggnadslagen, SFS 
1947:385, och Byggnadsstadgan, SFS 1959:612, ligger till grund för reglerandet 
av byggande och SBN ger ytterligare anvisningar som uppfyller bygglagstiftningen
Tillgänglighet och handikappsanpassning återfinns i avdelning 6-7 i SBN 1980.  

Inledande skall lokaler och byggnader uppfylla: ”För bostäder för annat ändamål 
än fritidsändamål och utrymmen i byggnader till vilka allmänheten äger tillträde
eller som utgör arbetslokaler gäller att dessa enligt 42 a § BS skall utformas så, att
de blir tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller ori-
enteringsförmåga till följd av ålder, invaliditet eller sjukdom.” En bostadslägenhet 
skall uppfylla de krav som ställs enligt lägsta godtagbara standard, LGS, i Bostads-
saneringslagen, SFS 1973:531.  

Allmän handikappsanpassning återfinns i 61:2; 21-25. Dessa delar anger godtag-
bara höjder av klädstänger för kapphylla (1,2 m), manöverknappar för hissar, ring-
ledningar, porttelefoner, handtag och strömställare (0,9-1,2 m) och att samtliga 
anordningar är utformade så att de är lätta att hitta och att använda av handikap-
pade. Hinder skall utformas så att de är lätta att upptäcka och så att de inte kan 
medföra risk för olycka. För kom
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Figur 2. NR 
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7 de tidigare regler som varit 
styrande inom byggsektorn, Byggnadslagen SFS 1947:385 och Byggnadsstadgan 
SFS 1959:612. Samtidigt som PBL infördes trädde Plan- och byggförordningen 
SFS 1987:383 (PBF) i kraft [6]. PBL och PBF föreskriver inte specifikt hur till-
gänglighet i den byggda miljön skall uppnås men ger riktlinjer för hur mark som 
tas i anspråk skall användas. PBL föreskriver i § 21 a: ”I byggnader som innehåller 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta 
hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som 
följer föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2001:146)”. Detta är ett 
grundkrav för att bebygga fastigheten. [8] 

2.2.3 Boverkets Nybyggnadsregler 

Boverkets nybyggnadsregler, BFS 1988:18 (NR) infördes 1989 
och ersatte SBN och därmed även Planverkets föreskrifter, PFS 
som SBN var skriven under. Nybyggnadsreglerna omarbetades 
3 gånger: BFS 1990:28, som började gälla den 1 janu
BFS 1991:38 och 1993:21, som trä
år. [6]  

Nybyggnadsreglerna, BFS 1990:28 innehåller 
ett komplement till vad som föreskrivs i PB ket kan olika 
lösningar användas för att uppfylla föreskrifterna. I SBN var föreskrifterna tvungna 
att uppfyllas så som de var skrivna. Även de allmänna råden i NR kan ses som re-
kommendationer för att uppfylla föreskrifterna men alternativa lösningar får lov 
att användas. 

63:23 har exempel på hur ett hygienrum skall utformas för att vara tillfredställande
för en rullstolsbunden person. Samma stycke, :23, anger även hur funktionerna, 
handfat, dusch, toalettstol, skall placeras i höjd- och sidled för att uppfylla kraven
Kapitel 71 behandlar bostäders utformning. En bostad i flera plan skall utformas 
så att entréplanet är tillgängligt och där skall finnas kök, matplats, hygienrum, 
vardagsrum med avskiljbar sovplats eller två sovrum som har plats för en soff-
grupp. Godtagbara rumsamband anges i :11. I :2 anges möblerbarhet, entréers, 
vardagsrums, sovrums, kök/köksvrårs/matplatsers, hygienrums och förvaringsut-
formningar. Utformning av bostadskomplement tas upp i :3. Speciell handikapps-
anpassning finns inte för dessa avsnitt. [7]  

2.2.2 Plan- och Bygglagen 

Plan- och bygglagen SFS 1987:10 (PBL) ersatte 198

ari 1991, 
dde i kraft den 1 juli samma 

föreskrifter och allmänna råd som är 
L. Vid prövning av Bover
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Figur 3. BBR 

er 
ll-

är lätt att hitta. Personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga skall kunna använda förflyttningsvägar och de 

dd, för att kunna manövreras av en 
rdörr i byggnaden skall det finnas en komplette-

rande slagdörr som är tillgänglig, 1:212. Glas i dörrar och fönster, 1:213, skall vara 

 
 

gsutrymme för att vara tillgängligt.  

Alla rum skall vara utformade så att de kan möbleras efter sitt ändamål, 2:23. Det-
pelvis en soffgrupps storlek och 

dimensionerande mått för rummen hänvisas till svensk standard SS 91 42 21 
(1).[9] I BFS 1993:21 kompletterads de tidigare tillgänglighetskraven för stycke 

ar av rum, 2:21, 
serades. I rum-
 i 2:23 hänvisas 
 42 21 (3) [10]. 

Boverkets Byggregler 

Den 1 januari 1994 trädde Boverkets Byggregler, BFS 1993:57 
(BBR) och Boverkets Konstruktionsregler, BFS 1993:58 (BKR) 
i kraft, vilka då ersatte Nybyggnadsreglerna. [6] I NR, och tidi-

Kapitel 1:1 ger anvisningar om förbindelser på tomtmark. För en person i rullstol 
eller som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall det minst finnas en 
gångväg till entrén av byggnaden som är tillgänglig. Gångvägen har krav som skall 
uppfyllas bl.a. lutning och bredd. Förbindelser i byggnader finns i kap. 1:2 där 
1:21 behandlar tillgänglighet. ”Utrymmen i byggnader till vilka allmänheten äg
tillträde skall normalt utformas så att man kan besöka dem, om man sitter i ru
stol, och orientera sig, om man har nedsatt syn.” Utformningen av arbetslokaler 
skall utföras på liknade sätt, med tillräckligt stor hiss, breda passager och utan ni-
våhinder. Entréer och förflyttningsvägar, 1:211, skall i flerbostadshus med gemen-
sam entré minst ha en tillgänglig entré som 

skall ha tillräckligt stora ytor, minst 1,3 m i bre
person i rullstol. Används en rote

väl markerade. Stora glasytor kan förväxlas med dörrar.  

Kapitel 2:2, bostäder. ”En bostad skall ha rum, rumssamband och utrustning som
gör den lämplig för sitt ändamål och ger möjlighet till trevnad och god hygien.”
Rumens storlek och samband framgår av en tabell. Måtten och utformningen får 
ändras men skall utan att den bärande konstruktionen påverkas kunna göras om 
till tabellens alternativ. I 2:22 föreskrivs hur tillgänglighet i rummen skall uppfyl-
las. Samband mellan entré, kök och vardagsrum, samt hur ett sovrum får användas 
som passage redovisas. Bostäder i ett plan skall vara tillgängliga och om bostaden 
är i flera plan så måste entréplanet ha funktionerna: matberedningsdel, matplats, 
plats för sittgrupp, hygienrum och förvarin

ta stycke anger antal möbler och mått för exem

2:21, 2:22, 2:23. Tabellen som styrde rumssamband och storlek
ersattes av en friare bostadsbeskrivning där rummen funktionsba
mens tillgänglighet, 2:22, togs stycket om rumssamband bort och
dimensionerande mått och utformning till svensk standard SS 91

2.2.4 

gare föreskrifter, ingick konstruktion och utformning i samma 
publikation. Genom skiftet till BBR och BKR delades konstruk-
tion och utformning upp. Föreskrifterna i dessa två verk är ut-
formade efter funktionskrav, vilket innebär att utformningen av 
lösningen på en funktion kan göras på flera sätt. 
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Tillgänglighet behandlas i kapitel 3, Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd 
och driftutrymmen, i BBR. 3:1 definierar begreppet ”tillgänglig/het” och ”an-
vändbar/het” och dimensionerar i ett allmänt råd vändradien för en inomhusrull-
stol, 1,3 m i diameter, och en mindre utomhusrullstol, 1,5 m i diameter. 3:12 g
råd hur tomter skall utformas så att gångvägar och angörnings- och parkeringsplat-
ser blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienter
ingsförmåga. Vidare anger 1:13 hur entréer skall behandlas ur tillgänglighetssyn-
punkt. Tillgänglighet och användbarhet i byggnader, 3:14, tar upp hur entréer oc
kommunikationsutrymmen skall göras tillgängliga. Det allmänna rådet är en fri 
bredd av minst 1,3 m för en kommunikationsyta och en fri passage av 0,8 m vid 
ett hinder. Nivåskillnader skall undvikas och det skall finnas ett alternativ, ramp
hiss eller lyftanordning om nivåskillnader förekommer. Hur ramper skall utformas 
anges i 3:1422. Exempel på hur dörrar och portar skall hanteras anges i 3:143.  

Tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenh

er 

-

h 

, 

eter i ett/flera vånings-
plan berörs i 3:146/47. Rum, balkonger, takterrasser och uteplatser skall vara till-

l 

r 

t-
å 

utförda på sådant sätt att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårig-
r huvuddelen av en bostad skall därvid räknas 

r som Bygg ikapp 
r personer med 

 utgåva 1-3, och 
ra utgåvan kom 

n uppslagsbok och måste åbero-
pas för att den skall gälla vid planeringen av projekt. [13] 

gängliga, samt att dörrarna till dessa platser skall medge passage med rullstol. 
Minst en dörr, entré samt till varje rum, skall vara utformad så att en rullstol skal
kunna passera. Dimensioneringen av rum som är ämnade för en viss funktion 
hänvisar 3:146/47 till Svensk Standard SS 91 42 21, normalnivå. BBR och BKR 
har omarbetats ett antal gånger, mer eller mindre omfattande, och beroende på nä
en byggnad har uppförts gäller den aktuella regelsamlingen [11] 

2.2.5 Byggnadsverksförordningen 

Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. SFS 1994:1215 
(BVF) trädde i kraft 1994. BBR knyter i kapitel 3:1, Tillgänglighet och använd-
barhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, an till förfat
ningen som föreskriver: ”I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet p
tillgänglighet skall byggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. 
Kravet att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftanordning 
gäller inte byggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana byggnader in-
nehåller bostäder som inte nås från marken, skall de dock vara projekterade och 

het. Vind där det finns en bostad elle
som våningsplan” [12] 

2.2.6 Bygg ikapp handikapp 

Förutom de lagstadgade reglerna finns kompletterade litteratu
handikapp: att bygga för ökad tillgänglighet och användbarhet fö
funktionshinder: kommentarer till Boverkets Byggregler, BBR,
Bygg ikapp, utgåva 4. Boken är ett komplement till BBR och and
ut redan 1995. Boken är tänkt att användas om e
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3 Analys av bostadsprojekten 

3.1 Uddevalla stad och HSB Norra Bohuslän 
Uddevalla kommun är en medelstor kommun med ca 51 100 invånare där ca 
30 900 personer bor i Uddevalla tätort. I kommunen finns tre större tätorter som 
är Uddevalla tätort, Herrestad tätort och Ljungskile tätort. [14] Kommunen är 
indelad i sju områden, se Bilaga 1. Uddevalla stad berör 6 av dessa områden 
(1,2,3,4,5,6) men i olika stor omfattning. Uddevalla har tre större fastighetsbolag
som bygger, säljer och hyr ut lägenheter. HSB Norra Bohuslän har bostadsrätter 
och hyresrätter. Uddevallahem är det största hyresrättsbolaget och disponerar över
4272 lägenheter.[15] Riksbyggen har både hyresrätter och bostadsrätter centralt i 
Uddavalla och omnejd. 

 

 

 

 

 Göran Andersson, Miljö- och stads-
l-

 

Bostadsbyggandet i Uddevalla stad sjönk i mitten av 1990-talet och har varit lågt
under en lång tid. Flerbostadshus har inte prioriterats i lika stor utsträckning som 
rad-, parhus och villor har under de senaste 20 åren. De flerbostadshusprojekt som
har byggts är: Kv. Korpen 1992, Halla-Stenbacken 1:63 1999, Kv. Dagson 1999, 
Kv. Tordenskiöld 2002, Kv. Solbacken 2006 och Halla-Stenbacken 1:46 2007. 

Figur 4. Område 1, Centrala Uddevalla Figur 5. Område 2, Östra Uddevalla 
och område 3, Södra Uddevalla 

Uddevalla kommun har enligt byråingenjör
byggnadskontoret, inte tagit fram något kommunspecifikt dokument gällande til
gänglighet. De krav som ställs på tillgänglighet i nya byggnader är att PBL och 
BBR, SS 91 42 21 skall uppfyllas. Vid kontakt med kommunala handikapprådets
(KHR) ordförande meddelade en medarbetare på rådet att de inte har några ytter-
ligare dokument, utan hänvisade till den information som Göran Andersson till-
handahållit. 

13 
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HSB Norra Bohuslän har idag 26 st. bostadsrättsföreninga
kommun, däribland den största bostadsrättsföreningen i n

r etablerade i Uddevalla 
orra Bohuslän, BRF 

juder hyresrät-
t ett projekt, 

tt 
 

 

rts utifrån de planritningar, av lägenheterna, som har fått 

k-
tet samt ritningar av lägenheterna ingår.  

Underlaget till Kvarteret Dagson 2006, som består av ritningar, har tillhandahållits 
från arkitekten Clas Dreijer som ansvarade för projektet. PEAB byggde i egen regi 
så det togs inte fram något förfrågningsunderlag och högre krav än de som före-
skrivs i BBR och SS 91 42 21 var inte aktuella. 

Ritningarna för övriga projekt har bygglovsadministratör Gunilla Magnusson och 
byråingenjör Göran Andersson på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Uddevalla 
hjälpt till att ta fram.  

Projekten är redovisade i kronologisk ordning efter när ritningarna är framtagna 
och bygglovsgodkända. Byggtiden på projekten har varierat efter projektstorlek 
och läge på byggmarknaden, vilket gör att bygglovsgodkännandet ger den tid-
punkt som projektet är aktuellt.  

Samtliga lägenheter i varje projekt har analyserats. I varje projekt har en typ-
ektet. Mått och fu
eten -
skiljer sig åt i utformningen beroende på 

Stickan. Dotterbolaget HSB Fastigheter äger tre fastigheter som erb
ter. 16 av de 26 bebyggda fastigheterna är flerbostadshus men endas
Kv. Korpen, är byggt efter 1990. [16] Under 2010 har HSB Norra Bohuslän e
projekt med flerbostadshus ute till försäljning. BRF Kronolotsen, som kommer att
bli HSB:s 27:e bostadsrättsförening, består av två byggnader som skall byggas på
Kv. Rud och Kagg på söder i Uddevalla. Projektet kommer att byggas under 
kommande år och blir då det första flerbostadshusprojektet som HSB har byggt 
sedan Kv. Korpen.  

3.2 Förutsättningar för analyserna av projekten  
Samtliga analyser har gjo
bygglov. Analyserna är gjorda enligt normalnivån i SS 91 42 21 utgåva 4. [17] 

Projekten Kvarteret Korpen, 1992 och Kvarteret Rud och Kagg (BRF Kronolot-
sen) 2010 är HSB projekt. HSB Norra Bohuslän har genom VD Owe Lislerud 
tillhandahållit ritningar och relationshandlingar för Kv. Korpen och det material 
som de har ute till försäljning för Kv. Rud och Kagg, där en beskrivning av proje

lägenhet valts ut som representerar proj
genheterna är likvärdiga och typ-lägenh
handlats överlag, även om lägenheterna 

nktioner i de olika lä-
 kan visa hur tillgängligheten har be

de olika förutsättningarna som finns i byggnaden. Typ-lägenheten som valts är 
den mest förekommande eller är likvärdig de övriga lägenheterna som tillsammans 
blir det dominerande antalet i projektet.  

Efter analyserna finns en tabell som ger en överblick av alla typ-lägenheter efter 
projekt, lägenhetstyp samt största vardagsrum/allrum, sovrum och hygienrum.
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3.3 Kvarteret Korpen nr. 18 och 19 
Aktuell regelsamling för detta projekt är SBN 1980 PFS 1983:2. 

Byggår: 1992 Antal lägenheter: 45 
Beställare: HSB Norra Bohuslän Typ-lägenhet: 1B3 
Arkitektkontor: HLM Arkitekter och Konstruktörer 

Projektet består av två stycken 4 våningsbyggnader med underliggande garage. 
Byggnaderna är indelade i fem stycken hus, A-E. I hus E har HSB Norra Bohuslän 
kontor på entréplan och våning 2. Detta hus har även en femte våning med lägen-

till övriga 
. Av de 

p.g.a. läget på bostadsmarknaden i mitten av 1990-talet blev hyresrätter, vilket de 

-
 är 

0 mm har fasta garderober. Klädkamma-

 
kan placeras vid badkar. Vardagsrummet är ca. 24,6 m2.

hetsförråd. Våning 4 i hus A/B har tre st. lägenheter och lägenhetsförråd 
lägenheter, medan hus C/D endast har lägenhetsförråd på fjärde våningen
45 lägenheterna finns det 2 RoK, 3 RoK och 4 RoK som förekommer i 14 st. typ-
utföranden. Lägenheterna i detta projekt byggdes som bostadsrätter men som 

har förblivit. 

  

 

Hallens bredd är 1900 mm med hatthylla och städskåp. Från diskbänk till motstå
ende vägg i köket är måttet 3500 mm och från kylskåp/frys till motstående vägg
avståndet 2600 mm. Det mindre sovrummet är 3200x3200 mm och saknar garde-
rober. Det stora sovrummet på 4000x320
ren har måtten 1600 mm och 1500 mm. I badrummet, 1900x3200 mm, är toa-
lettstolen placerad 400 mm från vägg. Mellan toalettstol och handfat är CC-
avståendet 800 mm och från vägg till handfat är måttet 2000 mm. Tvättmaskin

Figur 6. Typ-lgh. 1B3, Kv. Korpen 
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3.4 Halla-Stenbacken 1:63 
Aktuell regelsamling för detta projekt är BFS 1998:38 BBR 7. 

Byggår: 1999 Antal lägenheter: 4 
Arkitektkontor: BL Husritning Typ-lägenhet: Lgh 1 

Byggnaden är ett flerfamiljshus i två våningar med fyra stycken lägenheter. Lägen-
oK 

lla saknas. WC har 
toalett med centru
lett till hand ån 
vägg. Toale nd mellan 
toalett oc
rummet har e till sovrum 
är 1100 mm. Det minsta sovrummet har måtten 3400x2500 mm inklusive garde-
rob och en inbyggnad av 600x1200 mm från passage. Största sovrummet är 
3100x3700 mm inklusive garderober och det mellanstora sovrummet har måtten 
3500x 2300 mm inklusive garderob. Öppningen till kök och matplats 1250 mm. 
Passage i kök runt köksö är 800 mm. Vardagsrummet är ca. 21,2 m2. 

het 3 och 4 är etagelägenheter med inredd vind och förråd. Lägenheterna är 4 R
med både WC och ett badrum. Klädkammare finns i samtliga lägenheter men på 
etagevåningen i lgh. 3 och 4. 

  

Hallen har ett mått av 1700 mm med en garderob men hatthy
mavstånd 400 mm från vägg och med ett CC-avstånd från toa-

fat på 600 mm. Handfatet är placerat med CC-avstånd 1200 mm fr
tt i badrum är placerat 400 mm från vägg. Centrumavstå

h handfat är 650 mm och från handfat till vägg är det 1150 mm. Bad-
 en tvättpelare. Klädkammaren är 2200x1500 mm. Passag

Figur 7. Typ-lgh. Lgh. 1, H-S 1:63 
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3.5 Kvarteret Dagson nr. 8 
Aktuell regelsamling för detta projekt är BFS 2000:22 BBR 8. Innehåller ändring-
ar från omtryck BBR 7 (BFS 1998:38). 

Byggår: 1999 Antal lägenheter: 
Arkitektkontor: Abako Arkitektkontor AB Typ-lägenhet: 1G3 
Byggherre: PEAB 

32 

På fastigheten har två stycken huskroppar i 5 respektive 6 våningar byggts. Av de 
32 lägenheterna finns de 15 stycken typ- lägenheter där 6 av dem endast finns i ett 
utförande. De storlekar på lägenheter som finns är 2 RoK, 3 RoK och 4 RoK. En 
etagelägenhet finns i byggnaden med 6 våningar. I lägenheterna med 4 RoK finns 
endast ett badrum men det finns ett utrymme som antingen kan användas till 
klädkammare eller som ett 

  

Hallen har en yta av 3500x2650 mm. Hallen har hathylla men inga skåp. Det 
mindre sovrummet har måtten 2300x3300 mm inklusive garderob och en inbygg-
nad av 600x1200 mm från hall. Det stora sovrummet är 3000x3900 mm inklusive 
garderober. Handfat i badrum är placerat 450 mm från vägg. Centrumavstånd 
mellan handfat och toalett är 700 mm och från toalett till vägg är det 1100 mm. 
En tvättpelare kan placeras vid schakt. Klädkammaren är välvd med ett funk-
tionsmått av 1100x2350 mm. Öppnig till kök och vardagsrum är 15M. Bredden i 
köket är 1300 mm och mellan köksbänk och vägg är avståndet 2500 mm. Var-
dagsrummet är ca. 22,7 m2.

extra WC.

Figur 8. Typ-lgh. 1G3, Kv. Dagson 
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3.6 Kvarteret Tordenskiöld nr. 10 och 13 
nnehåller ändring-

ar från omtryck BBR 7 (BFS 1998:38). 

Beställare: Uddevallahem Typ-lägenhet: B3 

4 RoK där lägenheterna återkommer i 16 olika ut-
föranden. 5 av de 16 lägenheterna finns bara i en utformning. På entréplan har 

  

 
m 

at-

Aktuell regelsamling för detta projekt är BFS 2000:22 BBR 8. I

Byggår: 2002 Antal lägenheter: 32 

Arkitektkontor: Candela Arkitekter AB  

Byggnaden har fyra våningar med sammanlagt 32 st. lägenheter. Lägenheterna 
finns som 2 RoK, 3 RoK och 

fastighetsbolaget Uddevallahem kontor.

Hallen övergår från en bredd av 1300 mm till 1700 mm med hatthylla och garde-
rob. Det mindre sovrummet är 2600x4100 mm stort med inbyggda garderober.
Det stora sovrummet har måtten 3900x3400 mm. Badrummet är 2400x2500 m
där handfatet är placerat 450 mm från vägg. Centrumavstånd mellan handfat och 
toalettstol är 600 mm. Köket har en passage av 1100 mm mellan kylskåp, frys och 
arbetsbänk som övergår till en bredd av 1300 mm vid spis och arbetsbänk. M
platsen har en yta av 2400x2500 mm. Vardagsrummet har en öppning av 13M 
från hall och är ca. 23,3 m2.

Figur 9. Typ-lgh. B3, Kv. Tordenskiöld 
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3.7 Kvarteret Solbacken nr. 7 

19). 

1 

Byggnaden är i 7 våningar och byggdes som ett boende för äldre. Varje våning har 

Hallen har mått av t mindre 
sovrummet är 2800x4600 x4600 mm inklusive 

al 

 i 

Aktuell regelsamling för detta projekt är BSF 2005:17 BBR 11. Innehåller änd-
ringar från omtryck BBR 10 (BFS 2002:

Byggår: 2006 Antal lägenheter: 26 
Arkitektkontor: Contekton Arkitekter Fyrstad AB Typ-lägenhet: Lgh 1

fyra lägenheter förutom våning 7 som har två lägenheter. Storlekarna av lägenhe-
terna är 2 RoK, 3 RoK och 4 RoK. Av de 26 lägenheterna i byggnaden finns det 5 
stycken återkommande utformningar av lägenheter.

  

3900x rober. De2300 mm med hatthylla och garde
 och det större sovrummet är 2900

garderober. Toalett är placerad 500 mm från vägg i badrummet som har en tot
storlek av 2600x1700 mm. Mellan handfat och toalett är CC-avståndet 800 mm 
och till vägg från handfat är centrummåttet 1200 mm. Passage från hall till kök 
och vardagsrum är 1900 mm. Köket är L-format med en öppen yta av 2800 mm
bredd. Vardagsrummet är ca. 21,2 m2.

Figur 10. Typ-lgh. Lgh. 11, Kv. Solbacken 
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3.8 Halla-Stenbacken 1:46 
Aktuell regelsamling för detta projekt är BFS 2006:22 BBR 13. Innehåller änd-
ringar från omtryck BBR 12 (BFS 2006:12). 

Byggnaden är ett flerfamiljshus i tre våningar med ett suterrängplan. Lägenheterna 
v-

 

-
 

19,5 m2.

Byggår: 2007 Antal lägenheter: 6 
Arkitektkontor: MJF-Bygg AB Typ-lägenhet: 121 

på plan 1 är etagelägenheter på sammanlagt 6 RoK med den inredda vinden. Ö
riga lägenhetsstorlekar är 2 RoK och 3 RoK. 

 

Hallen är 2900x1300 mm med en 1500x1650mm klädkammare i anslutning till 
entrén. WC:et har mått av 1300x2250 mm där både toalett och handfat är place-
rade 500 mm från vägg. Köket har en bredd av 1400 mm mellan arbetsbänk och 
spis. Passage mellan kök och vardagsrum är 1250 mm. Passage till sovrum och 
badrum är 9M med en hall av 1500x1700 mm. Det mindre sovrummet är 
4100x2000 mm och det större har måtten 2600x4100 mm. Badrummet är 
2500x1700 mm. Centrumavstånd mellan handfat och vägg är 500. Mellan hand
fat och toalett är CC-avståndet 800 mm och toaletten är placerad 1200 mm från
vägg. Vardagsrummet är ca. 

Figur 11. Typ-lgh. 121, H-S 1:46 
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3.9 Kvarteret Rud och Kagg, Brf Kronolotsen 

Arkitektkontor: KUB Arkitekter  

 

genheterna förekommer i 7 
olika utföranden.  

  

etten är placerad 1300 mm från vägg. 
WC har måtten 1000x1250 mm. Handfatet sitter 450/800 mm från vägg och 
vinkelrätt mot det är toaletten placerad. Toaletten är placerad 400/600 mm från 
vägg. Passage i kök mellan kyl/frys är 1200 mm och ett avstånd av 2550 mm finns 
för matplats. Vardagsrummet är ca. 24,2 m2.

Aktuell regelsamling för detta projekt är BFS 2008:20 BBR 16. Innehåller änd-
ringar från omtryck BBR 15 (BFS 2008:6). 

Byggår: 2010 Antal lägenheter: 45 
Beställare: HSB Norra Bohuslän Typ-lägenhet: Lgh. 11 

Projektet som skall byggas består av två huskroppar i 4 våningar. Ett av husen har
ytterligare en våning och källare och garage finns under byggnaderna. Lägenheter-
na som byggs är 2 RoK, 3 RoK och 4 RoK. De 45 lä

Hallen är 1700x2550 mm och har hatthylla intill entrédörren men saknar skåp. 
Det stora sovrummet har måtten 3200x3700 mm med tillgång till en klädkamma-
re som är 1400x2000 mm. Det minsta sovrummet är 2400x3700 mm stort inklu-
sive garderober. Sovrummet som är 3700x3000 mm har inga förvaringsmöjlighe-
ter. I hallens förlängning finns en klädkammare på 1400x1600 mm. Badrummet 
är 2500x2800 mm där handfatet har centrumavstånd 400 mm från vägg. Mellan 
handfat och toalett är måttet 800 mm. Toal

Figur 12. Typ-lgh. Lgh. 11, BRF Kronolotsen 
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3.10 Samtliga lägenheter efter storlek och projekt 

jlighet att jämföra lägenhetstyper, 
och storlekar, projekten emellan. Rummen som redovisas är de ytmässigt största i 

För att ge en uppfattning om de areor som redovisas i tabellen kan en jämförelse 

ingar upp till 3 RoK. Rapporten re-
dovisar: 

• 1-personsbostad- 36-51 m .  
I de fall avskiljbar sovplats finns, minst 2700x2700 mm, varierar bostads-
areorna från 42 till 51 m2. Sovrummen, i öppen förbindelse med annat 
rum, har areor från 14,33-24,5 m2. Separat sovrum är mellan 6,35 (uppfyl-
ler inte kravet på assistans vid båda sidor om sängen) till 10,03 m2. Hygien-
rum varierar från 3,76-5,04 m2. 

• 2-personsbostad- 53-59 m2.  
Sovrummen är 12,9 till 15,91 m2. Hygienrummen har areor mellan 4,42-
6,46 m2. 

• 3-personsbostad- 65-72 m2.  
Sovrummens yta, för en handikappsanpassad dubbelsäng, är mellan 12,9-
13,69 m2. Hygienrummens areor är 4,34 till 5,7 m2.  

De minsta sovrummen, 7,29 m2 för en handikappsanpassad enkelsäng och 12,9 m2 
för en dubbelsäng, har endast plats för sänguppställning och förvaring. Större areor 
ger möjlighet till fler funktioner, om inte kollisioner uppstår med förvaringen.  

Lägenheterna i 1-personsbos rummen 3,76 m2 
saknar 100 mm i bredd för att uppfylla tillgänglighetskravet. De övriga större hy-

Tabellen, se 3.10.1, redovisar lägenheterna uppdelade efter typ, RoK, i kronolo-
gisk ordning efter projekt. Tabellen ger en mö

lägenheten. 

göras mot de exempel som Boverket har tagit fram i rapporten- Bra bostadsut-
formning. Lägenheterna som redovisas i Boverkets rapport uppfyller tillgänglig-
hetskraven och det finns exempel på utformn

2

täderna som har de minsta hygien

gienrummen, 4,25-6,46 m2, har plats för tvättmaskin eller tvättpelare, samt för 
förvaring i vissa fall. [18] 
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3.10.1 Tabell 

I projekten som redovisar rumsstorlekar har måtten i tabellen tagits från ritningar-
na. I övriga projekt, som saknar denna information, är rumstorlekarna uppmätta 

de.  

, inklusive garderober för sovrummen. Undan-
tag för sovrum är i de lägenheter där garderoberna är inbyggda i vägg mellan två 

 varje projekt är redovisade med (T) i kolumnen ”Lgh-typ”. 

Allrum 

och framräkna

Innermåtten av rummen redovisas

angränsande rum och utgör en egen yta. I dessa fall är arean redovisad som friyta i 
rummet, som kan användas för möblering.  

Typ-lägenheterna i

 Lgh-typ Storlek 
Vardagsrum/

Sovrum Hygienrum

Kv. Korpen  2 RoK 46,6 18,7 9,5 2,7 

Kv. Korpen  2 RoK 60,8+9,8 21,0 12,5 3,9 

Kv. Korpen  2 RoK 61,2+2,5 19,9 11,6 5,2 

Kv. Korpen  2 RoK 61,6 18,8 14,8 4,1 

Kv. Korpen  2 RoK 64,6 20,6 14,8 4,6 

Kv. Korpen  2 RoK 66,7 20,2 11,9 4,9 

Kv. Korpen  2 RoK 67,8 21,6 11,4 5,6 

Kv. Dagson 2 RoK 58,0 20,7 12,2 5,0 

Kv. Dagson 2 RoK 67,0 21,3 14,0 4,4 

Kv. Dagson 2 RoK 67,0 23,9 14,0 4,4 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 45,1 18,9 8,6 3,7 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 57,5 20,7 11,8 5,0 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 59,5 20,0 11,8 5,0 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 60,4 19,3 12,2 4,8 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 63,0 12,2 9,1 4,9 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 64,4 18,9 16,1 5,3 
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Kv. Tordenskiöld 2 RoK 72,1 22,3 17,1 4,4 

Kv. Tordenskiöld 2 RoK 75,1 16,6 21,0 6,8 

Kv. Solbacken 2 RoK 66,3 20,9 12,8 5,8 

H-S 1:46 2 RoK 66,2 17,1 10,9 5,6 

Kv. Rud & Kagg 2 RoK 51,0 16,0 9,0 5,0 

Kv. Rud & Kagg 2 RoK 60,0 20,0 11,0 5,0 

Kv. Korpen  3 RoK,  
förråd 

68,9+9,2 19,7 15,6 4,0 

Kv. Korpen  3 RoK 76,8 26,4 11,1 5,2 

Kv. Korpen  3 RoK 80,8 21,3 11,9 5,6 

Kv. Korpen  3 RoK 
(T) 83,6 24,6 12,8 6,0 

Kv. Korpen  3 RoK 83,6 24,4 12,4 5,3 

Kv. Korpen  3 RoK 86,3 26,3 12,9 4,4 

Kv. Dagson 
3 RoK 

(T) 77,0 18,7/22,7 11,7 4,7 

Kv. Dagson 3 RoK 82,0+2,0 21,4+2,1 14,5 4,9 

Kv. Dagson 3 RoK 87,0 21,7 14,8 5,4 

Kv. Dagson 3 RoK 87,0 22,8 14,8 5,4 

Kv. Dagson 3 RoK 96 32,8 14,0 6,2 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 80,9 21,2 11,9 6,1 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 
(T) 

81,0 23,5 13,2 6,0 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 82,6 24,7 12,6 7,0 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 83,6 27,7 12,2 5,5 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 83,6 23,6 12,9 6,2 

Kv. Tordenskiöld 3 RoK 86,0 22,1 12,0 6,0 
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Kv. Solbacken 3 RoK 75,9 20,9 12,8 5,8 

Kv. Solbacken 3 RoK 
(T) 

85,5/86 21,2 13,3 5,9 

Kv. Solbacken 3 RoK 96,1 33,0 13,1 6,0 

H-S 1:46 3 RoK 78,0 17,1 10,9 5,6 

H-S 1:46 3 RoK 
(T) 78,0 19,5 11,3 4,2 

Kv. Rud & Kagg 3 RoK 78,0 26,0 11,0 7,0 

Kv. Rud & Kagg 3 RoK 83,0 32,0 11,0 7,0 

Kv. Rud & Kagg 3 RoK 93,0 38,0 12,0 7,0 

Kv. Korpen  4 RoK 83,2 24,8 13,2 3,9 

H-S 1:63 
4 RoK 

(T) 88,6 21,2 11,4 4,8 

Kv. Dagson 4 RoK 102,0 22,7+2,1 11,7 5,2 

Kv. Tordenskiöld 4 RoK 94,5 23,8 13,7 4,8 

Kv. Tordenskiöld 4 RoK 100,8 23,4 16,0 4,8 

Kv. Solbacken 4 RoK 87,7 28,1 14,0 6,4 

Kv. Solbacken 4 RoK 95,6 21,8 13,6 6,0 

Kv. Rud & Kagg 4 RoK 
(T) 

93,0 24,(2) 12,(11,8) 7,(0) 

Kv. Rud & Kagg 4 RoK 102,0 26,0 12,0 7,0 

Kv. Rud & Kagg 4 RoK 103,0 30,0 12,0 7,0 

H-S 1:63 5 RoK, 
etage 110,4 21,2 11,4 4,8 

Kv. Dagson 
5 RoK,  
etage 128,0 27,6 14,0 6,2 

H-S 1:46 6 RoK, 
etage 

143,0 23,4 14,1 5,6 
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4 Tolkning av tillgängligheten i bostadspro-
jekten 

 
men, i de flesta fall, medsols vandring.  

g m ar plats för uppställning av rullator eller stol. I köket 
finns manövreringsavstånd för 90o sväng, 1200 mm, vid diskbänk men passagen 

yl/f gn ä llgäng et mind rumme  
plats för en handikappsanpassad enkelsäng samt ett litet arbetsbord. Det saknas 

dka  ska tillgäng badrum  toalett  
handfat felplacerade och det saknas 50 mm mellan vägg och toalett för att uppfylla 

vru akna m för  handik npassad -
belsäng skall kunna användas. Vardagsrummet har plats för en soffgrupp och ar-

ap  att t ill sovru r ut på balkongen. Bal-
h uppfyller in glighetskravet. 

Tolkningen är gjord utifrån ett rundgångsperspektiv där utgångspunkten är entrén
och sedan följer rum

4.1 Kvarteret Korpen nr. 18 och 19 

Figur 13. Tillgänglighet i typ-lgh, Kv. Korpen 

 
Hallen är tillgängli en sakn

på 1000 mm vid k rys och u r inte ti lig. D re sov t har

100 mm för att klä mmaren ll vara lig. I met är  och

kravet. Det stora so mmet s r 300 m  att en appsa  dub

betsplats utan att sk a hinder a sig t mmet elle
kongdörren är 9M oc te tillgän

26 
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4.1.1 Projektet som helhet 

Lägenheterna i hus A-D är likvärdiga med återkommande utformning på samtliga 
örrar och i örrarna är 9M. Balkongerna är inte till-

ågon lägen  9M. I lägenhet
rymmet som samtliga an m nås ifrån. Vardags et används i 

m n a till sovrum. Förrådet som ligger i anslutnin  
tern ar de rmnin  inte till ligt. De
ssag n kö  och k  är inte kligt br an 

eringen av toalett och handfat gör att 
änglighe fy n läge   

Lägenheterna i hus E får lite andra förutsättningar p.g.a. att huset är i vinkel. Det-
till en pa  öv ill en större yta som  definie

mellan de andra rummen. Sovrum och badrum är utformade som en egen sluten 
heterna och 4 , och n en 12M ing. I d a 

lägenheten är måttet, 1000 mm, för passagen inte tillräckligt för att svänga med 
avet i den nh är avst mellan -

o svän u

tat efter rutsä ar än dagens standar et ger e -
nat tillgänglighetsperspektiv. Alla rum är slutna med en neutral hall eller rum som 

srum. Hallen, som i de flesta fall är rymlig, gör att alla rum blir till-
gängliga, men p.g.a. alla dörrar och öppningar finns ingen plats för uppställning av 

stol. Vard en a och kan möbleras på flera sätt med god 
tillgänglighet utan att kollison med sovrums- eller balkongdörr uppstår. Sovrum-

h små, h e vari 00 m n lägen ll 
stora sov  li n 2 4000  mm in
är det mi ttet g tillgäng skravet ppfylls för en 

ad dubbels a men har en utformning där toalett är 
ägg som tiden dard, men som idag är förändrad. Det 

minsta måttet på 1700 mm uppfylls i samtliga badrum.  

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 2. 
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4.2 Halla-Stenb  1:

Hallen är tillgänglig och en rullator eller stol kan ställas vid entrédörr. I WC och 
lpl e för att möjliggör  toal . 

För att uppfylla tillgänglighetskravet behöver handfat och toalettstol byta plats. 
50 m tt u avståndskraven mellan handfat, toalett 

och vägg. Den enda tvättmöjligheten finns i badrummet, där tvättmaskinen är 
and um te tillgängligt för en person i rullstol, 

då den utvändiga passagen på 1100 mm inte är tillräckligt bred för en 90° sväng 
 1200 mm.

acken 63 

 

badrum är handfat och toalett fe acerad a hjälp vid ettstol

Det saknas även 1 m för a ppfylla 

placerad bredvid h fat. Badr met är in

som kräver  

Figur 14. Tillgänglighet i typ-lgh, H-S 1:63

28 



Tolkning av tillgängligheten i bostadsprojekten 

29 

Passagemått till det minsta sovrummet är acceptabelt men det tillgängliga sov-
rummet går inte att nå eftersom passagen inte är tillräckligt bred för att göra en 
90° sväng med rullstol. Inget av sovrummen har plats för en handikappsanpassad 
parsäng. Det stora sovrummet saknar måttet av garderoberna, 600 mm, för att 

son då det finns mer 
än en vändradie, 1500 mm, inne i klädkammaren. Inga stänger kan placeras i 

gligt. 

Köket är inte tillgängligt för en rullstolsbunden person p.g.a. köksön som har ett 
passagemått av 800 mm runt om. Matplatsen är tillgänglig och en rullstol kan fritt 
vända mellan matbord och köksö. I vardagsrummet finns gott om plats för samva-
ro och utrymme för en arbetsplats. Balkongen är lätt att nå men uppfyller inte 
tillgänglighetskravet p.g.a. att dörren är 9M.  

4.2.1 Projektet som helhet 

Samtliga lägenheter har samma utformning av entréplan som typ-lägenheten. I 
etagelägenheterna används klädkammarutrymmet för en trappa upp till den inred-
da vinden, som består av ett större allrum på ca. 17,3 m2 och en mindre klädkam-
mare. Under trappan finns ett litet utrymme för installationsskåpet som inte är 
tillgängligt. Entrédörr är 10M och samtliga innerdörrar och balkongdörr är 9M. 
Dörren ut till balkong uppfyller inte tillgänglighetskravet.  

Rummen i projektet är slutna och det är mycket väggar och passager som försvårar 
tillgängligheten. Kök och vardagsrum är stora ytor. Tillgängligheten i köket omin-
tetgörs av köksön och matplatsen, som uppfyller tillgänglighetskravet, begränsas av 
fast inredning. Vardagsrummet, med den största ytan i lägenheten, kan möbleras 
fritt med goda möjligheter för en rullstolsbunden person att ta sig fram. Lägenhe-
terna som finns på plan 2 med etagevåning är inte tillgängliga, då de nås med en 
trappa.  

Alla projektets typ-lägen

kravet skall uppfyllas. Klädkammaren är inte tillgänglig. Installationsskåpet som är 
placerat i klädkammaren går att nå för en rullstolsbunden per

klädkammaren om installationsskåpet skall vara tillgän

heter redovisas i Bilaga 3. 
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4.3 Kvarteret Dagson nr. 8 

lator eller stol nära entré-
 toalett och handfat för att upp-

ängligt men utan 
ättpelare går det att vända med rullstol inne i badrummet. 

Båda sovrummen kan nås från hall. En handikappsanpassad dubbelsäng som tillå-
ter passage med rullstol finns inte, men det stora sovrummet är rymligt för en en-
kelsäng. En handikappsanpassad dubbelsäng hade behövt ytan som garderoberna 
tar i det stora sovrummet. Klädkammaren är inte tillgänglig och har endast en 8M 
dörr. 

 
Hallen är rymlig men saknar en uppställningsplats för rul
dörr. Badrummet saknar 100 mm i avstånd mellan
fylla kravet för assistans vid toalettstol. Badrummet är inte tillg
tv

Figur 15. Tillgänglighet i typ-lgh, Kv. Dagson 
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Köket är tillgängligt med en vändradie fö
kan ställas mellan kök och vardagsrum. Pa

r rullstol, 1300 mm, vid spis. Matgrupp 
ssage mellan bord och arbetsbänk blir 

900 mm med redovisad uppställning, vilket uppfyller kravet. Plats för fyra perso-
ner, där bord ställs mot vägg, ger ett passagemått av 1100 mm. Vardagsrummet är 
rymligt med plats för arbetsutrymme och samvaro och balkongen är tillgänglig och 
har en 10Mdörr. 

4.3.1 Projektet som helhet 

Upplägget för samtliga lägenheter är likvärdigt typ-lägenhetens. Sovrum och bad-
rum, och i de fall klädkammare finns, nås från hall. Vardagsrum och kök är i sam-
band med varandra med stora ytor. I två av lägenheterna kan köket separeras från 
vardagsrum men med begränsad tillgänglighet vid matplats som följd. De två stör-
re lägenheterna, som ligger i vardera änden, i hus 1 har parallellkök som är till-
gängliga. Antal rum i dessa lägenheter varierar från helt öppen planlösning med 2 
RoK till 3 RoK där ett fjärde rum kan avskiljas.  

Lägenheterna i hus 2 är utformade lite annorlunda där kök och vardagsrum är 
motstående med intilliggande sovrum. Rummen nås från hallen, som övergår till 
en längre passage för att nå vardagsrum, kök, sovrum och WC.  

Hallen är den neutrala ytan i detta projekt. Eftersom hallen öppnar upp till alla 
andra rum är det många dörrar och öppningar som påverkar ytan och gör att det 
inte finns något utrymme för förvarning eller uppställning av rullator eller stol. 
Hallen gör de slutna rummen i den privata delen, sovrum, badrum, klädkammare 
tillgängliga. Köket och vardagsrummet, som är i öppen förbindelse, har stora ytor 
med olika möjligheter att möblera och val hur matplats kan anordnas.  

Husen skiljer sig utrymmet. I förläng-
ing blir hallen en passage som betjänar alla rum. Med parallell rumsindelning är 

 åt men även i hus 2 är hallen det neutrala 
n
planlösningen sluten och rummen mer definierade, vilket påverkar tillgänglighe-
ten. Rummen saknar rundgångsmöjligheter och måste nås genom hallpassagen.  

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 4. 
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4.4 Kvarteret Tordenskiöld nr. 10 och 13 

 
Mellan entrédörr och hall finns en entrépassage. Uppställning nära dörr av rullator 
eller stol är inte möjlig i passagen. Hallen är tillgänglig. I badrum saknas 200 mm 

igheten. Schaktet inkräktar på 
utrymmet som behövs för en medhjälpares assistans vid toalett. Det går att vända 
inne i badrummet men tillgänglighetskravet uppfylls inte. En tvättpelare kan pla-
ceras i badrummet men är ur tillgänglighetssynpunkt inte att föredra.  

Båda sovrummen är tillgängliga. Det mindre sovrummet har plats för en handi-
kappsanpassad enkelsäng och för en lite arbetsplats. Det stora sovrummet har till-
räckliga mått för en handikappsanpassad dubbelsäng.

mellan handfat och toalett för att uppfylla tillgängl

Figur 16. Tillgänglighet i typ-lgh, Kv. Tordenskiöld 
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I köket går det att passera och göra en 90o

finns måttet av en rullstols vändradie. Det saknas 100 mm fr
 sväng med rullstol. Mellan arbetsbänkar 

amför frysen för att 
kunna vända med rullstol men utrymmet går att manövrera. Med redovisad mat-
platsuppställning för 5 personer kan platsen för den rullstolsbundna personen bara 
nås genom kök. Måttet mellan bord och arbetsbänk blir 700.mm. Med 4 platser 
runt matbord blir måttet 1000 mm. Vardagsrummet är rymligt med plats för ar-
betsutrymme och samvaro och balkong kan lätt nås med en vändradie framför 
balkongdörr en som är 10M. 

4.4.1 Projektet som helhet 

Uppställning av rullator eller stol finns inte vid entrédörr i någon av lägenheterna. 
Alla entrédörrar är 10M och det finns minst en vändradie innanför dörren. Inner-
dörrarna är 9M. Badrummen har i det flesta falla både badkar och dusch som har 
placerats vinkelrätt mot varandra vilket gör att en rullstol inte har tillräckligt med 
plats för att vända om inte badrummet är tillräckligt stort. Toalettstolen är rättpla-
cerad men centrumavstånd mellan handfat och toalett saknar 200 mm i samtliga 
lägenheter för att uppfylla avståndet för assistans vid toalettstol.  

Matplatserna varierar mellan 2300-2700 mm i båda riktningar. I de lägenheter 
som har balkongdörr i anslutning till kök/matplats uppstår en kollision som gör 
balkongen otillgänglig för en rullstolsbunden person. Övriga lägenheter har likvär-
dig utformning av matplats och balkong som typ-lägenheten.  

Lägenheterna i projektet har en neutral hall som betjänar de andra rummen. Den 
privata delen är avskiljd från den sociala delen genom hallen eller förlängning av 
den. Det öppna sambandet mellan kök/matplats och vardagsrum ger möjligheter 
att inreda så att tillgängligheten uppfylls. De lägenheter som har balkong i anslut-
ning till matplats dominerar i projektet med problem som tidigare nämnts.  

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 5. 
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4.5 Kvarteret Solbacken nr. 7 

 
Hela lägenheten har rymliga mått. Hallen har plats för uppställning av rullator 

elplacerade i badrummet, vilket 
gör att tillgänglighetskravet inte uppfylls. I det utförande som badrummet är ritat 
r assistans vid toalett inte är möjlig. Måtten i badrummet uppfyller tillgänglig-

hetskravet och det finns plats för en rullstol att vända, 1300 mm. 

Sovrummen uppfyller tillgänglighetskraven, där det mindre har plats för en handi-
kappsanpassad enkelsäng och det större har plats för en dubbelsäng. Det mindre 
sovrummet har mycket plats men p.g.a. garderoberna kan platsen inte utnyttjas till 
t.ex. en arbetsplats. Köket är tillgängligt men för att en rullstolsbunden person 
skall kunna vända vid spis får endast 4 sittplatser plats. Vardagsrummet är rymligt 
och balkong kan lätt nås via stora ytor. Balkongen är tillgänglig med en 10M:s 
balkongdörr.   

eller stol vid entrédörr. Toalettstol och handfat är f

ä

Figur 17. Tillgänglighet i typ-lgh, Kv. Solbacken 
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4.5.1 Projektet som helhet 

Lägenheterna har generösa hallar där det finns uppställningsplats för rullator eller 
stol vid entré i fyra av fem lägenhetsutföranden. Entrédörrar och balkong-
/uterumsdörrar är 10M. Alla innerdörrar inklusive badrumsdörr är 9M. Badrum-
met som typ-lägenheten redovisar är ett standardbadrum som återkommer i samt-
liga lägenheter i projektet. Det har generösa mått med centrumavstånd mellan 
handfat, toalett och vägg som uppfyller kraven men som p.g.a. felplanering inte är 
acceptabla ut tillgänglighetssynpunkt. Alla lägenheter har utformats med ett sov-
rum där en handikappsanpassad dubbelsäng får plats.  

Projektet har lägenheter med generösa mått för varje rum. Hallen och vardags-
rummet används som betjäningsytor för att nå sovrum. I vissa lägenheter nås ett 
rum över kök/matplats. Denna utformning skapar en kollision mellan matgrupp 
och dörren in till rummet och gör att rummet blir svårt att nå och mindre till-
gängligt för en person i rullstol.   

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 6.
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4.6 Halla-Stenbacken 1:46 

 
I hallen finns plats för uppställning av rullator eller stol vid entrédörr. Klädkam-
maren, i anknytning till entrén, är inte tillgänglig. Tvättpelaren är placerad på 
WC:et vilket resulterar i att en rullstolsbunden person inte har tillgång till tvätt-
möjligheter. Badrummet uppfyller tillgänglighetskravet. 

Köket är tillgängligt men kyl och frys kan vara svåra att manövrera då köksbänken 
är mitt framför skåpen och det saknas 50 mm för att vända en rullstol. Matgrupp 
anordnas i samband med vardagsrummet. Vardagsrum har plats för arbetsplats och 
samvaro med tillgängliga ytor.  

Det större sovrummet är tillgängligt för en handikappsanpassad enkelsäng och har 
plats för en lite arbetsplats. Det lilla sovrummet uppfyller inte kravet för en handi-
kappsanpassad enkelsäng. Förvaring saknas i båda sovrummen men det lilla rum-
met har 600 mm friyta bakom dörren som kan användas för t.ex. garderober. 

Figur 18. Tillgänglighet i typ-lgh, H-S 1:46 
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4.6.1 Projektet som helhet 

Av sex lägenheter har fyra lägenheter samma rumsupplägg som typ-lägenheten, 
med skillnaden att WC:et ersätts av en trappa och vardagsrummet blir större i eta-
gelägenheterna. Dessa lägenheter har en entrédörr på 10M som kompletteras med 
en intilliggande 9M:s dörr. De två övriga lägenheter har endast en 10M:s entré-
dörr. Från vardagsrum finns även en 9M:s dörr som leder ut. Innerdörrar till 
rummen är 9M.  

2 RoK och 3 RoK, som har ett annat utförande än typ-lägenheten, har en tillgäng-
lig hall men saknar plats för rullator eller stoluppställning. Badrummen är tillgäng-
liga i alla lägenheter men det största badrummet som även har tvättmöjligheter 
som är tillgängliga för en rullstolsbunden person finns på etagevåningen. 

Byggnaden är i tre våningar med inredd vind som är etagevåning till två lägenhe-
ter. Från suterrängvåningen upp till entréplan finns en trappa och ytterligare en 
trappa leder upp till Plan 1 som har lägenheterna med etagevåning. Fyra av sex 
lägenheter går att nå från marknivå. I 2 RoK, suterrängvåning, nås sovrummet 
från kök och i 3RoK, suterrängvåning, nås sovrum från hall och kök. Sovrummen 
uppfyller inte kraven för en handikappsanpassad enkelsäng och när de nås från kök 
finns en kollisionsrisk med matplats. Etagevåningen är inte, och behöver inte vara, 
tillgänglig för en rullstolsbunden person. Denna våning är dock den bästa ur till-
gänglighetssynpunkt där sovrum uppfyller tillgänglighetskraven, både för en han-
dikappanpassad enkelsäng samt dubbelsäng, och badrum har tillräckliga mått för 
manövrering av tvättpelaren.  

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 7. 
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4.7 Kvarteret Rud och Kagg, Brf Kronolotsen 

 
Hallen är rymlig med hatthylla men det finns ingen uppställningsplats för rullator 
eller stol nära entrédörr. WC är inte tillgängligt. Badrummet är stort och tillgäng-
ligt med tvättmaskin och torktumlar bredvid varandra. Det saknas 50 mm mellan 
handfat och vägg för att uppfylla kravet.  

Det största sovrummet har plats för en handikappsanpassad uppställning av dub-
belsäng. Klädkammaren är inte tillgänglig storleksmässigt och att nå den är inte 
möjligt för det går inte att göra en 90° sväng vid kortsidan av sängen. Den mindre 
klädkammaren är inte tillgänglig men går att nå. Minsta sovrummet har plats för 
en enkelsäng utan tillgänglighetsanpassning. Det sista sovrummet är tillräckligt 
stort för att ha en tillgänglig dubbelsäng eller en enkelsäng. Används rummet för 
en enkelsäng finns det plats för en liten arbetsplats. Balkongen är tillgänglig med 
en 10Mdörr och möbleringen skapar inga hinder att nå balkongen. 

Figur 19. Tillgänglighet i typ-lgh, BRF Kronolotsen 
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Köket är tillgängligt men det går inte att
framför kyl och frys vilket gör dem svårmanövr

 vända med rullstol i passagen, 1200 mm, 
erade. I den utformning av mat-

plats för 6 personer som redovisas, kan en rullstolsbunden person endast nå plat-
sen från vardagsrummet. Måttet mellan bord och kyl blir 400 mm. Matplatsen 
måste placeras minst 1300 mm från diskbänk för att inte skapa en kollision med 
balkongen som är tillgänglig via köket. Balkongen är tillgänglig med en 10Mdörr. 
Vardagsrummet har stora ytor med plats för samvaro. 

4.7.1 Projektet som helhet 

Entréerna i lägenheterna är rymliga med minst en vändradie, 1300 mm, innanför 
dörren. Uppställningsplatser finns i tre av de sju typ-lägenheterna. Innerdörrar är 
9M med undantag för de lägenheter som även har ett WC där dörren är 8M. En-
trédörrar och balkongdörrar är 10M. Det finns två typer av badrum i detta pro-
jekt. Det som typlägenheten har som är rymligt, men som inte helt uppfyller till-
gänglighetskravet, och sedan finns ett långsmalt badrum som har ett godkänt pas-
sagemått, 1100 mm, vid tvättmaskin och torktumlare. Måttet är dock inte tillräck-
ligt för att kunna manövrera tvättmaskin och torktumlare om man är rullstols-
bunden. I den minsta 2 RoK finns den enda klädkammaren som uppfyller till-
gänglighetskravet. Övriga lägenheters klädkammare är inte tillgängliga. Det finns 
plats för att vända i klädkammaren och i de fall som städskåpet är placerat där så 
har en rullstolsbunden person tillgång till skåpet om stängerna för upphängning 
tas bort.  

Hallen används i projektet som ett neutralt utrymme att betjäna de andra rum-
men. Sovrum kan även nås via vardagsrum. Rummen har mått som uppfyller till-
gänglighetskraven. Vissa mindre sovrum klarar inte kravet för en handikappanpas-
sad enkelsäng. Köken som är L-formade eller med parallelluppställning har yta för 
matplats utan att skapa hinder i tillgänglighet. Den öppna förbindelsen med var-
dagsrummet gör att det finns valmöjligheter i möbleringen för att uppfylla till-
gängligheten i både llgängliga 
och matplatsen konkurrerar inte om utrym nktionerna 

amkomliga.  

kök och vardagsrum. Balkonger som nås via kök är ti
met för att göra båda fu

fr

Alla projektets typ-lägenheter redovisas i Bilaga 8.
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4.8 Tillgänglighet i ett övergripande perspektiv 
Utan hänsyn till vilket år projekten är ritade har fem av sju projekt en neutral hall 

 

-
h 

laceras i klädkammaren. Skåpen kan nås av en rullstolsbunden 
person, men klädkammaren kan då inte användas som en klädkammare med upp-

tt-
handfat 

och toalettstol felplacerad, vilket gör att tillgänglighetskravet inte uppfylls oavsett 
r 

rar i samband med kök/matplats skapar problem 
fast med bättre planering upp-

fyller tillgängligheten i två andra projekt. Vardagsrummen är de rymligaste ytorna 
som ger olika alternativ till en tillgänglig möblering.   

 

som utgångspunkt i planlösningen. Måtten för hallen och om det finns förvaring
eller uppställning av rullator eller stol varierar från projekt till projekt.  

Klädkammaren är en funktion som inte är tillgänglig i något projekt, med undan
tag för några få lägenheter. Funktioner som schakt, och i vissa fall, städskåp oc
installationsskåp p

hängningsstänger.  

I de flesta av projekten finns en återkommande indelning av handfats- och toale
stols centrumavstånd till vägg alternativt till schakt. I tre av sju projekt är 

mått på rum och centrumavstånd mellan funktionerna. Övriga fyra projekt sakna
mellan 50-200 mm i CC-avstånd av funktionerna för att uppfylla tillgänglighets-
kravet. 

Måtten i sovrummen i projekten är knutna till rumssamband och hur planlös-
ningen ser ut förövrigt. Tillgängligheten i sovrummen beror på lägenhetens storlek 
och antal sovrum som finns och i många fall hur förvaringen är löst. Garderober 
inkräktar på yta som behövs för passager vid handikappsanpassade sängar.  

Kök, matplats och vardagsrum i öppen förbindelse gör funktionerna mer tillgäng-
liga. Det finns fler möjligheter att möblera så att utrymmena blir framkomliga. 
Dålig planering av balkongdör
vilket visas i ett projekt medan samma utformning 
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5 Slutsats och diskussion 
Måtten som Svensk Standard redovisar i sina exempel, har jag tolkat som minsta 
mått för att uppfylla funktionen som berörs. [17] Därför har alla lägenheter analy-
serats efter dessa exempel. Genom att det är funktionskrav kan utformningen av 
ett rum utföras på flera sätt men underskrids måtten så kan inte rummets funktion 
anses vara tillgänglig. Det är övervägande hygienrummen som inte uppfyller måt-
ten som föreslås. Jag har varit mycket kritisk och analyserat projekten efter att 
centrumavstånden skall uppfyllas helt för att hygienrummen skall vara tillgängliga. 
Rent personligt kan jag tycka att de badrum som saknar 50 mm i centrumavstånd 
mellan vägg och handfat skall anses tillgängliga då det finns plats för rullstol att 
vända och manövrera på den övriga ytan i badrum.   

Av de sju projekt som har analyserats är det endast Kv. Korpen från 1992 som inte 
har byggts efter funktionskrav. Nybyggnadsreglerna refererade dock till SS 91 42 
21 men har strängare krav på hur rumssamband skall utformas. Badrummens ut-
formning är ett resultat av reglerna där det går att se hur reglerna har förändrats 
gällande planering av funktioner i ett rum.  

Av projekten uppfyller inte två, Halla-Stenbacken 1:63 och Halla-Stenbacken 
1:46, kravet för tillgänglighet då vissa av lägenheterna nås via trappa och hiss sak-
nas. Eftersom dessa byggnader är flerfamiljshus med få lägenheter, 4 respektive 6 
lägenheter, och planlösningarna har den utformning som de har, anser jag att kra-
vet att en lyftanordning skall kunna installeras kan bli svårt. I planlösningen för 
H-S 1:63 hade små förändringar och bättre planering av ytorna kunna skapa bättre 
tillgänglighet. Utformningen av lägenheterna ger en känsla av att målet var att få 
in så många rum som möjligt på den givna ytan med moderna funktioner som 
köksö och fast inredning vid matplats. En 100 mm bredare passage skulle gjort det 
stora sovrummet, s n handi-
appsanpassad säng, tillgänglig. Badrummet hade också blivit tillgängligt om pas-

 

 annars rymligt hygienrum är riktigt då-

-

om är det enda rummet som är tillräckligt stor för e
k
sagen ökats med 100 mm. Problemet invändigt i badrummen hade dock kvarstått. 

Kv. Solbacken har helt andra förutsättningar än de andra projekten då det har 
formgetts speciellt för att tillgodose boende för äldre. Att göra ett sådant misstag 
med att placera toalettstolen vid vägg i ett
lig planering. Lägenheterna har generösa mått och uppfyller tillgänglighetskraven 
väl men har vid planeringen inte helt tänkts igenom.  

Projekten som är byggda efter de två första, Kv. Korpen och Halla-Stenbacken 
1:63 som har slutna rumssamband, har utformats med öppnare planlösningar där 
kök och vardagsrum är i öppen förbindelse med varandra. Matplatser är inte defi-
nierade utan kan anordnas mellan kök och vardagsrum. Utformningen skapar för-
utsättningar för att göra lägenheterna tillgängliga men måtten behöver ändå plane
ras, framförallt när det gäller var balkongdörren placeras. 
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Rumssamband och mått återkommer i projektens lägenheter och om inte typ-
lägenheten är tillgänglig, uppfyller i de flesta fall inte heller de övriga lägenhetern
kraven. Det förekommer vissa skillnader beroende på hur byggnaden är utformad
men det finns ett mönster för lägenheterna i samtliga projekt.  

Det är svårt att se några speciella samband eller tydliga skillnader som skulle kunna
påvisa någon trend av utvecklingen av tillgänglighet i fl

a 
 

 
erbostadshus. Byggnaderna 

har väsentliga skillnader i förutsättningar och tillgängligheten påverkas framförallt 
av byggnadens utformning, storlek av lägenhet och inbördes rumssamband. Tabel-

torlek och vardagsrum/allrum, sovrum och hygi-
enrum ger måtten av rummen men säger inget om hur förvaringen är placerad 

 

g-

 

het.  

len som redovisar lägenheternas s

eller hur rumssamband i lägenheterna påverkar tillgängligheten. Det går att jämfö-
ra lägenheterna och rummen storleksmässigt men tabellen ger inte hela bilden. 

Faktorer som har påverkat resultaten av analyserna är kvalitén på ritningarna som 
jag har haft tillgång till. Det kan förekomma mätfel p.g.a. att skalan inte har blivit
helt rätt när jag har skrivit ut ritningarna från mikrofilerna från Miljö- och stads-
byggnadskontoret i Uddevalla. 

Med ett större underlag av projekt hade skillnader eller likheter gällande tillgän
lighet kanske varit mer framträdande. Fler projekt inom samma kategori med lik-
värdiga förutsättningar hade även underlättat en övergripande analys av tillgäng-
lighet i flerbostadshus. En utökad studie som hade inkluderat ombyggnationer av
annan verksamhetslokal till bostäder hade kunna ge mer underlag för analyserna av 
tillgänglig
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6.1 Personlig kontakt 
Personlig kontakt via besök och mejl har genomförts med HSB Norra Bohuslän
VD- Owe Lislerud. 

Personlig kontakt via besök och mejl har genomförts med Byråingenjör Göran 

: 

s 

Andersson och Bygglovsadministratör Gunilla Magnusson på Miljö- och stads-
byggnadskontoret i Uddevalla. 

Mejlkontakt har genomförts med Arkitekt Clas Dreijer på Abako Arkitektkontor 
AB.
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10]. 

Figur 7. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 8. Framställd i CAD av författaren med ritningar tillhandahållna från Arki-
tekt Clas Dreijer på Abako Arkitektkontor AB som underlag. [Sista ändring 25 
augusti, 2010]. 

Figur 9. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 10. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 11. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010].

Figur 4. Karta tillhandahållen av Bygglovsadministratör Gunilla Magnusson på 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Uddevalla. Författaren har färgsatt aktuella 
fastigheter. [Hämtad 10 maj, 20

Figur 5. Karta tillhandahållen av Bygglovsadministratör Gunilla Magnusson på 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Uddevalla. Författaren har färgsatt aktuella 
fastigheter. [Hämtad 10 maj, 2010]. 

Figur 6. Framställd i CAD av författaren med ritningar tillhandahållna från VD 
Owe Lislerud på HSB Norra Bohuslän som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 
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Figur 12. Framställd i CAD
Owe Lislerud på HSB Norr

 av författaren med ritningar tillhandahållna från VD 
a Bohuslän som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 

. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och 
i, 

. Framställd i CAD av författaren med ritningar tillhandahållna från Arki-

 

iljö- och 

h 

VD 
sti, 

2010]. 

Figur 13. Framställd i CAD av författaren med ritningar tillhandahållna från VD 
Owe Lislerud på HSB Norra Bohuslän som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 14
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 august
2010]. 

Figur 15
tekt Clas Dreijer på Abako Arkitektkontor AB som underlag. [Sista ändring 25 
augusti, 2010]. 

Figur 16. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- och
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 17. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från M
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 18. Framställd i CAD av författaren med ritningar hämtade från Miljö- oc
stadsbyggnadskontoret i Uddevalla som underlag. [Sista ändring 25 augusti, 
2010]. 

Figur 19. Framställd i CAD av författaren med ritningar tillhandahållna från 
Owe Lislerud på HSB Norra Bohuslän som underlag. [Sista ändring 25 augu
2010]. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Karta över Uddevalla stad och Uddevalla kommun med områdesin-

delningar, samt en beskrivning om ”områden inom varje geo
indelning”.  

grafisk 

-
. 

heter med beskrivning av tillgäng-
lighet+Ritningar över lägenheterna. 

g-
enheterna. 

g-
enheterna. 

Bilaga 7 Halla-Stenbacken 1:46 
-

 Kvarteret Rud och Kagg, BRF Kronolotsen 

Bilaga 2 Kvarteret Korpen nr. 18 och 19 
Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgäng-
lighet+Ritningar över lägenheterna. 

Bilaga 3 Halla-Stenbacken 1:63 
Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgäng
lighet+Ritningar över lägenheterna

Bilaga 4 Kvarteret Dagson nr. 8 
Sammanställning av samtliga lägen

Bilaga 5 Kvarteret Tordenskiöld nr. 10 och 13 
Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgän
lighet+Ritningar över läg

Bilaga 6 Kvarteret Solbacken nr. 7 
Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgän
lighet+Ritningar över läg

Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgäng
lighet+Ritningar över lägenheterna. 

Bilaga 8
Sammanställning av samtliga lägenheter med beskrivning av tillgäng-
lighet+Ritningar över lägenheterna. 
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Områden inom varje geografisk indelning 
Nedanstående områdesnumrering finns utsatta på kartorna på sidan 1 och 2. På kartorna 
kan du även se vilka utförare du kan välja mellan. 
 
 
Du bor i område 1 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Kungstorget 
- Margretegärdsparken 
- Norra Kyrkogården 
- Skansplan 
- Karlsberg 
- Linneby 
 

Du bor i område 2 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Östrabo 
- Halla 
- Stenbacken 
- Garvaremyren 
- Tureborg 
- Sigelhult 
- Stenshult 
- Lane-Ryr 
- Fagerhult 
 

Du bor i område 3 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Walkesborg 
- Skeppsviken 
- Söder 
- Kapelle 
- Lindås 
- Bohusgården 
- Gustavsberg 
 

Du bor i område 4 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Elseberg 
- Ramneröd 
- Hedegärde 
- Jakobsberg 
- Samneröd 
- Vännerberg 
- Bleket 
- Dalaberg 
- Hovhult 
- Helenedal 
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Du bor i område 5 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Underås 
- Gröngatan 
- Skogslyckan 
- Unneröd 
- Fasseröd 
 

Du bor i område 6 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Kasen 
- Kurveröd 
- Herrestad 
- Sunningen 
- Unda 
- Utby 
- Torp 
- Hogstorp 
- Skredsvik 
- Studseröd 
- Gullmarsberg 
- Sundsandvik 
- Rotviksbro 
- Högås 
- Bokenäs 
- Dragsmark 
 

Du bor i område 7 om du bor på eller i 
närheten av… 
- Ljungskile 
- Sund 
- Ammenäs 
- Rossbyn 
- Forshälla 
- Köperöd 
- Vassbovik 
- Bredfjället 
- Backamo 
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Kvarteret Korpen nr. 18 och 19 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är satta av  
författaren till examensarbetet. Första siffran anger lägenhetens våning,  
bokstaven är en betäckning och sista siffran är lägenhetstyp, RoK. 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad) 
Typ,
RoK

Antal

1/2/3A2 61,6 2 3
1/2/3B3 83,6 3 5
1/2/3C2 64,6 2 5
1D3 80,8 3 1
1/*2/*3E2 61,2*2,5 2 9
1/2/3F3 83,6 3 6
1/2/3G2 66,7 2 3
2/3H2 67,8 2 2
3/4I3 86,3 3 2
3/4J3 76,8 3 2
3/4K2 46,6 2 2
3/4L4 83,2 4 2
4M3 68,9+9,2 3 2
4N2 60,8+9,8 2 1
 
1/2/3A2 Hall- Tillgänglig. Går att vända med rullstol. Har hatthylla men inga 

garderober. Städskåp finns. Uppställning av rullator eller stol finns 
inte vid entré.  

 Sovrum- Tillgängligt. Uppfyller kravet för en handikappsanpassad 
dubbelsäng. 3700x4000 mm inklusive garderober. 

 Badrum- Ej tillgängligt. Toalett har ett CC-avstånd på 400 mm från 
vägg. Mellan handfat och toalett är måttet 700 mm och handfatet är 
placerat 1100 mm från vägg. Badkar är placerat vid handfat och om 
en tvättpelare placeras vinkelrätt vid badkarets kortsida får badrum-
met små manövreringsytor. Handfat och toalett är felplacerade för att 
kunna bistå med assistans vid toalettstol.  

 Kök- Matplats med 5 platser uppfyller tillgänglighetskravet. 1200 
mm finns då mellan diskbänk och bord. Kyl/frys och spis är inte till-
gänglig, passage på 1000 mm. Förrådet bortanför kyl/frys och ugn 
har en 8M dörr och är inte tillgängligt. 

 Vardagsrum är ca. 18,8 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet.
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1/2/3B3 Typ-lägenhet redovisad i rapporten. Badrummet på plan 1 har en lite 
annan utformning än typ-lägenheten, där CC-avstånden är 400 mm 
mellan vägg och toalett, 1400 mm mellan toalett och handfat och 
1400 mm mellan handfat och vägg. Detta badrum har dusch istället 
för badkar och tvättmaskinen kan placeras antingen mellan toalett 
och handfat eller i hörnet som är motstående duschen.  

 
1/2/3C2 Hall- Likvärdig Lgh. 1/2/3A2. 
 Sovrum- Samma mått som i Lgh. 1/2/3A2 som uppfyller tillgänglig-

heten för en dubbelsäng. 
 Badrum- Ej tillgängligt. Centrumavståndet från vägg till toalett är 

400 mm. Handfat och toalett har ett CC-avstånd på 800 mm och 
från väggen till handfatet är måttet 1300 mm. Något större ytor än i 
Lgh. 1/2/3A2 men samma tillgänglighetsproblem.  

 Kök. Likvärdigt Lgh. 1/2/3A2. Förrådet är större men är inte till-
gängligt.  

 Vardagsrum är ca. 20,6 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet.  

 
1D3 Hall- Tillgänglig. Rymliga mått, 2700x4300 mm. Hatthylla och städ-

skåp finns. Utrymme för fler högskåp finns vid städskåp. Rullator el-
ler stol kan ställas vid entrédörr. 

 Klädkammare- Ej tillgänglig. 1300x1500 mm. Klädkammaren har en 
9M dörr men saknar 200 mm för att uppfylla kravet.  

 Stort sovrum- Tillgängligt för en enkelsäng som är handikappsanpas-
sad. Saknar 300 mm för passage för en dubbelsäng. Inkl. Garderober 
har rummet måtten 2700x4400 mm. 

 Litet sovrum- Ej tillgängligt. 2400x4000 mm. Saknar 300 mm för att 
vara tillgängligt för en enkelsäng. Är i planlösningen placerat ”innan-
för” vardagsrummet. Går att använda som ett arbetsrum och är då 
tillgängligt.  

 Badrum- Ej tillgängligt. 1700x3300 mm. Toalett är placerad 400 
mm från vägg. Mellan toalett och handfat är CC-avståndet 700 mm. 
Från vägg till handfat, där badkar och tvättmaskin är placerad är 
centrumavståndet 2000 mm. Ställs tvättmaskin/pelare mellan handfat 
och badkar blir passagen till badkar 1100 mm. 

 Kök- I kök finns matplats för 3 personer. Utrymmet mellan bord och 
kyl/frys och ugn blir 1500 mm, vilket är tillgängligt för att kunna 
manövrera mer rullstol. Mellan diskbänk och bord är avståndet 1000 
mm exkl. Stolar. Diskbänken är inte tillgänglig. 

 Vardagsrum är ca. 21,3 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet.
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1/*2/*3E2 Hall- Tillgänglig, 1900x4000 mm. Saknar hatthylla men har städskåp 
och plats för mer förvaring. Vid entrén kan rullstol eller stol ställas 
bredvid dörr.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig. 1150x2250 mm med en 9M dörr.  
 Sovrum- Tillgängligt för en handikappsanpassad enkelsäng. Rummet 

är 2900x4000 mm inkl. garderober. 
 Badrum- Ej tillgängligt. CC-avståndet mellan vägg och toalettstol är 

400 mm. Handfatet är placerat 700 mm från toalettstol. Från vägg 
till handfat är måttet 1800 mm. Badkar och eventuell tvättmaskin 
har samma uppställning som i Lgh. 1D3. 

 Kök- Matplats för 2 personer finns plats för i det L-formade köket. 
Stor yta med god manövreringsmöjlighet finns vid diskbänk. Passage 
mellan bord och kyl/frys är 1000 mm vilket inte är manövrerbart för 
en person i rullstol. 
* Representerar ett burspråk på 2,5 m2 i köket på vån. 2 och 3. Bur-
språket gör att en matplats med 3 platser kan användas och köket blir 
tillgängligt då passagen vid kyl/frys ökar till accepterat mått.  

 Vardagsrum är ca. 19,9 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 

 
1/2/3F3 Hall- Samma upplägg som typ- lgh fast längre. 1900x5400 mm. Plats 

för rullator eller stol saknas. Städskåp och plats för mer förvaring 
finns, hatthylla saknas.  

 Klädkammare- Tillgänglig. Har måtten 1850x1900 mm med en 9M 
dörr.  

 Stort sovrum- Är tillräckligt stort för en handikappsanpassad dubbel-
säng, 3100x4000 mm. 

 Litet sovrum- Tillgängligt för en handikappsanpassad enkelsäng. 
Rummet har även plats för en liten arbetsplats.  

 Badrum. Ej tillgängligt. Toaletten har ett centrumavstånd på 400 
mm från vägg. Handfat och toalett är placerade 700 mm från var-
andra och från vägg till handfat är måttet 2000 mm. Tvättmaskin 
och badkar har samma uppställning som Lgh. 1D3 men passagen är 
endast 1000 mm.  

 Kök- Tillgängligt. En 4 persons matsalsgrupp får plats i köket och ger 
en passage av 1400 mm vid kyl/frys och ugn. Vid diskbänk, från 
bord, finns ett avstånd på 1200 mm. 

 Vardagsrum är ca. 24,4 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 
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1/2/3G2 Hall- Tillgänglig. Finns hatthylla och städskåp med plats för fler hög-
skåp. Stol eller rullator kan ställas vid entrédörr.  

 Klädkammare. Ej tillgänglig. 1350x1500 mm med en M9 dörr. Sak-
nas 200 mm för att uppfylla kravet. 

 Sovrum- Tillgängligt för en handikappsanpassad enkelsäng. Saknar 
300 mm för att få plats med en dubbelsäng. 2700x4200 mm inkl. 
garderober.  

 Badrum- Ej tillgängligt. Toalett är placerad 350 mm från vägg. 
Handfat och toalett har ett CC-avstånd på 650 mm. Handfatet har 
ett centrumavstånd på 1700 mm från vägg. Placering av badkar och 
tvättmaskin är likvärdig Lgh. 1D3. 

 Kök- Matplats för 5 personer är tillgängligt i köket. Passage mellan 
diskbänk och köksbord är 1000 mm och uppfyller inte kravet. Stor 
manövreringsyta finns framför kyl/frys, arbetsbänk och ugn och spis.  

 Vardagsrum är ca. 20,2 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 

 
2/3H2 Hall- Tillgänglig. Rymlig 2600x4300 mm. Hatthylla och städskåp 

finns med utrymme för fler garderober. Uppställningsplatts för rulla-
tor eller stol finns vid entrédörr.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig. 1100x1300 mm med 9Mdörr. 
 Sovrum- Tillgängligt för en handikappsanpassad enkelsäng. Saknas 

400 mm i passage för en dubbelsäng. 2600x4200 mm inkl. gardero-
ber.  

 Badrum- Ej tillgängligt. Centrumavstånd från vägg till toalett är 500 
mm. Mellan toalett och handfat är måttet 800 mm och från vägg till 
handfat är CC-avståndet 2000 mm. Tvättmaskin eller tvättpelare och 
badkar har samma placering som i Lgh. 1D3. Hade handfat och toa-
lettstol varit omvända hade badrummet uppfyllt tillgänglighetsstan-
darden.  

 Kök- 3 matplatser är tillgängliga. Passage mellan bord och diskbänk 
är 1000 mm och inte tillgängligt. Mellan bord och kyl/frys och ugn 
finns ett manövreringsutrymme på 1500 mm som är tillgängligt.  

 Vardagsrum är ca. 21,6 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 

 
3/4I3 Hall- Passage på 1500 mm. Tillgänglig. Saknar hatthylla, städskåp 

eller annan förvaring och rullator eller stol har ingen uppställnings-
plats nära dörr. 

 Klädkammare- Ej tillgänglig. Städskåp är placerat i detta utrymme 
och bredden av 1300 mm tillåter vändning med rullstol. Skåpet är 
tillgängligt för en rullstolsbunden person om klädkammaren inte an-
vänds som klädkammare med stänger. 
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 Stort sovrum- 2800x4600 mm inkl. garderober. En handikappsan-
passad enkelsäng får plats. Saknas 200 mm i passage för en dubbel-
säng.  

 Litet sovrum- 2800x3900 mm. Finns plats för en handikappsanpas-
sad enkelsäng och en lite arbetsplats. Sovrum är inte tillgängliga då 
passagen utanför är 1000 mm och inte medger en 90o sväng för en 
rullstol. 

 Badrum- Ej tillgängligt. Centrumavståndet mellan vägg och toalett-
stol är 450 mm. CC-avståndet mellan toalett och handfat är 700 mm 
och handfatet är placerat 1100 mm från vägg. Saknar plats för tvätt-
maskin. 

 Kök- Rymligt. En matplats för 5 personer får plats och medger en 
öppen yta av 1600 mm framför arbetsbänk. Mellan diskbänk och 
matbord är avståndet 1400 mm vilket gör köket manövrerbart för en 
rullstolsbunden person.  

 Vardagsrum är ca. 26, 3 m2. Öppet mot hall och kök. Balkongdörr är 
9M och uppfyller inte kravet.  

 
3/4J3 Hall- Passage på 1500 mm med hatthylla som övergår i en bredare 

passage på 1700 mm. Saknar förvaring eller städskåp. Rullator eller 
stol kan inte ställas vid entrédörr.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig. 1300x1500 mm med en 9Mdörr.  
 Förråd- Tillgängligt. Städskåpet är placerat i förrådet och det finns en 

manövreringsyta på 1500x1500 mm. 
 Stort sovrum- En handikappsanpassad enkelsäng är tillgänglig. 

Rummet är 2800x4700 mm inkl. garderober. Dörren är vinklad och 
en liten arbetsplats kan även placeras i rummet. 

 Litet sovrum- 2800x3000 mm är tillgängligt för en handikappsanpas-
sad enkelsäng.  

 Badrum- Ej tillgängligt. Handfat har centrumavstånd 500/1100 mm 
från vägg. Toalett har CC-avstånd 500/2000 mm från vägg. Toalett 
och handfat är placerade på motsatta väggar. Vid handfat kan tvätt-
maskin eller tvättpelare ställas i hörn och badkaret är placerat vid toa-
lett. Avstånd mellan handfat och badkar är 1000 mm.  

 Kök- Köket är i öppen förbindelse med vardagsrum. Med en matplats 
för 4 personer blir måttet mellan bord och diskbänk/ugn 1300 mm. 
Matplatsen kan placeras så att 1300 mm fås vid kyl/frys så köket blir 
tillgängligt.  

 Vardagsrum är ca. 26,4 m2. Det finns ingen balkong i denna lägenhet 
men ett större burspråk finns i vardagsrummet. 
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3/4K2 Hall- Tillgänglig. Är en del av köket. 1600x2600 mm. Finns städskåp 
och garderob bredvid dörr och en lite hatthylla. Rullator eller stol har 
ingen uppställningsplats.  

 Sovrum- En handikappsanpassad enkelsäng får plats. Rummet är 
2700x3500 mm inkl. garderober. 

 Badrum- Ej tillgängligt. Toalett och handfat är placerade vinkelrätt 
mot varandra. CC-avstånd toalett är 500/1200 mm och CC-avstånd 
handfat är 500/1100 mm. Bakar finns på motstående vägg till hand-
fat och avståndet där emellan är 600 mm. Ingen möjlighet till plats 
för tvättmaskin finns.  

 Kök- Ett matbord med 2 personer får plats i köket. Mellan bord och 
diskbänk är måttet 1200 mm. Köket är tillgängligt.  

 Vardagsrum är ca. 18,7 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 

 
3/4L4 Hall- Tillgänglig. 1500x1900 mm med hatthylla men inget städskåp 

eller annan förvaring. Stoll eller rullator kan inte ställas vid entrédörr. 
 Stort sovrum- 3000x4400 mm inkl. garderober. Är tillgängligt för en 

handikappsanpassad dubbelsäng. 
 Medel sovrum- 3000x3500 mm inkl. garderober. Rymligt för en 

handikappsanpassad enkelsäng. Passagen mellan det stora sovrummet 
och detta sovrum tillåter en 90o sväng med rullstol 

 Litet sovrum- 2300x3500 mm inkl. garderober. Saknar 400 mm för 
att en handikappsanpassad enkelsäng skall kunna användas. Ej till-
gängligt. 

 Badrum- Ej tillgängligt. Toalett har ett centrumavstånd från vägg på 
400 mm och till handfat är måttet 600 mm. Handfatet är placerat 
1100 mm från vägg där badkaret är placerat. Det finns inget utrym-
me för en tvättmaskin/pelare. 

 WC- Ej tillgängligt. 900x1400 mm. Handfat och toalett är placerad i 
vinkel mot varandra. CC-avstånd toalett är 400/500 mm och CC-
avstånd handfat är 400/1000 mm. 

 Kök- Matplats för 5 personer ger ett passagemått på 1200 mm vid 
diskbänk, kyl/frys och ugn i det L-formade köket. Köket är tillgäng-
ligt men svårmanövrerat för en rullstolsbunden person.  

 Vardagsrum är ca. 24,8 m2. Balkongdörr är 9M och uppfyller inte 
kravet. 
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4M3 Hall- Tillgänglig. Passage på 1750x3200 mm som har städskåp och 
hatthylla mot kök och vardagsrum. Uppställning av rullator eller stol 
kan göras intill entrédörr i 1400 mm passagen som leder till badrum 
och lilla sovrummet. 

 Stort sovrum- 3800x4100 mm inkl. garderober. En handikappsan-
passad dubbelsäng kan användas i sovrummet.  

 Litet sovrum- 2800x3200 mm. Rummet är tillgängligt för en handi-
kappsanpassad enkelsäng och en lite arbetsplats får plats.  

 Förråd- Ej tillgängligt. Har en 8Mdörr och måtten 2200x4000 mm. 
 Badrum- Ej tillgängligt. Toalettstol är placerad 350 mm från vägg. 

Handfat och toalett har centrumavstånd 700 mm och till vägg från 
handfat är avståndet 1300 mm. Tvättmaskin eller pelare har inte ut-
rymme i badrummet. 

 Kök- 3 matplatser får plats och ger ett mått av 1450 mm till kyl/frys. 
Passage vid diskbänk är 1000 mm, vilket är otillgängligt för en rull-
stolbunden person. 

 Vardagsrum är ca. 19,7 m2. Dörr till uteplats är 9M och uppfyller 
inte kravet.  

 Den andra lägenheten som har samma upplägg har något större mått 
för sovrummen och förråden men uppfyller kravet i likhet med denna 
lägenhet.  

 
4N2 Hall- Tillgänglig. Rymlig med mått av 2850x3200 mm. Hatthylla 

och städskåp med plats för med förvaring finns. Rullator eller stol har 
ingen uppställningsplats vid entré.  

 Sovrum- Ej tillgängligt, 2500x5000 mm inkl. garderober. Saknar 200 
mm för att ha plats för en handikappsanpassad enkelsäng.  

 Badrum- Ej tillgängligt. Toalett är placerad 500 mm från vägg. CC-
avståndet mellan handfat och toalett är 700 mm. Handfat är placerat 
1200 mm från vägg. Det finns ingen plats för tvättmaskin eller tvätt-
pelare. 

 Kök- 5 platser vid matbord får plats. Mått mellan bord och kyl/frys 
bli 1250 mm men vid diskbänk och ugn är avståndet endast 1000 
mm, vilket inte är tillräckligt för att uppfylla kravet.  

 Förråd- Ej tillgängligt. Har en 8Mdörr och måtten 2400x4100 mm. 
 Vardagsrum är ca. 21,0 m2. Lägenheten saknar balkong eller takter-

rass.  
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Halla-Stenbacken 1:63 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är tagna från  
originalritningarna. 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad) 
BOA,
enligt ritning

Typ,
RoK

Antal

Lgh 1/2 90,7 88,6 4 2
Lgh 3/4+etage 116,4 110,4 5 2
 
Lgh. 1/2 Typ-lägenhet redovisad i rapporten. 
 
Lgh. 3/4 Entréplan är utformat som lägenhet 1 och 2 förutom att på ytan för 

klädkammaren finns en trappa upp till den inredda vinden. 
 Vardagsrum är ca. 21,2 m2. 

Etage- Inredd vind. Ej tillgänglig. 
Allrum- 3400x5100. Stort rum som kan möbleras efter många alter-
nativ.  
Klädkammare- 1000x2100 mm. Inte tillgänglig. 

 Passage från trappa till klädkammare är 1100 mm.  
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Kvarteret Dagson nr. 8 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är satta av  
författaren till examensarbetet. Första siffran anger lägenhetens våning,  
bokstaven är en betäckning och sista siffran är lägenhetstyp, RoK. 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad)
BOA,
enligt ritning

Typ,
RoK 

Antal

1AÖ,1/2/3A3;4 97,6 96,0 Ö/3/4 1Ö, 5
1/2/3B2 68,2 67,0 2 3
1/2/3C3 88,0 87,0 3 3
4/5D3+etage 88,9+42,5 88,0+40,0 3+1 1
4E2 62,8 67,0 2 1
4F3 82,7 87,0 3 1
1/2/3G3 78,3 77,0 3 6
4H3 73,0 77,0 3 2
4I4 89,0 96,0 4 1
5J2 59,6+13,8 58,0 2 1
0/4K4 101,0 101,0 4 2
1/2L3 84,5 84,0 3 2
1/2M4 102,9 102,0 4 2
3N3 82,5 82,0 3 1
 

1AÖ Hall- Inte definierad, är i öppen förbindelse med vardagsrum. Finns 
hatthylla men ingen förvaring och det finns ingen plats att ställa en 
rullator eller stol vid entrén. Övriga lägenheter som har samma form 
men fler rum definierar hallen mer med måtten 3000x3200 mm. 

 Klädkammare alt. WC- 1350x1800. Inte tillgänglig. Dörren är 8M  
 Stort sovrum- 3500x4200 mm inkl. garderober. Rummet har plats 

för en handikappsanpassad parsäng.  
 Litet sovrum- Finns i alla lägenheter utom AÖ. 2350x3500 mm upp-

fyller inte kravet för en handikappsanpassad enkelsäng.  
 Badrum- Tillgängligt. 2000x3200 mm. Handfat är placerat 1100 

mm från vägg. Mellan handfat och toalettstol är centrumavståndet 
1000 mm och från toalett till vägg är avståndet 1100 mm. Dusch är 
placerad i vinkel mot toalett. Badrummet är rymligt det finns plats att 
vända med rullstol och assistans vid toalettstol och dusch är möjlig.  

 Kök- Mellan köksbänkar är bredden 1300 mm. Passage från vardags-
rum vinkelrätt mot köksbänkar är 1050 mm. Väggen är välvd och 
passagen blir större så att det går att svänga med en rullstol vid hög-
skåpet.  

 Matplats- 2800x3600 mm. Matbord med 5 platser kan användas. 
Passage vid arbetsbänk och bord blir 1200 mm. Bord kan placeras 
1200 mm från diskmaskin och uppfyller kravet. Balkong kan nås 
utan problem. Balkongen är tillgänglig med en 10Mdörr.
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 Vardagsrum är ca. 40,1 m2. Pelare är synlig. Pelaren hade varit place-
rad i vägg om lägenheten haft fler rum. Stort utrymme som kan mö-
bleras på flera sätt. I övriga lägenheter är vardagsrummet ca. 32,8 m2.  

 
1/2/3B2 Hall- Tillgänglig. 2000x3200 mm med hatthylla. Ingen förvaring 

finns men en rullator eller stol kan ställas vid vägg mot badrum. 
 Klädkammare- Ej tillgänglig. Har ett funktionsmått av 1100x2400 

mm. Den välvda väggen gör den något större. Dörren är en 8Mdörr. 
 Sovrum- 3300x3900 mm. En handikappsanpassad dubbelsäng får 

plats i rummet. Från hall finns en inbyggnad på 600 mm. Mot bad-
rum finns förvaring som är i fas med inbyggnaden från hallen. 

 Badrum- Ej tillgängligt. 1800x2250 (till schakt). Från handfat till 
schakt är måttet 450 mm. Mellan handfat och toalett är CC-
avståndet 700 mm och toaletten är placerad 1100 mm från vägg. 
Duschs finns bredvid toalett. Det saknas 100 mm för att uppfylla 
kravet. Tvättmaskin eller pelare kan ställas i hörn vid schakt utan att 
inskränka på vändradien för en rullstol. 

 Kök- Vid spis är måttet 1300 mm och köket är i öppen förbindelse 
med vardagsrummet. Placeras matgruppen för 4 personer 1300 mm 
från diskbänk finns det en vändradie för rullstol som gör det lättare 
att manövrera diskmaskin och kyl/frys. Passagemått vid arbetsbänk 
blir 1100 mm. Matplatsen tar inget utrymme från vardagsrummet.  

 Vardagsrum är ca. 23,9 m2. Balkongen är tillgänglig med en 
10Mdörr. 

 
1/2/3C3 Hall- 4400x2500. Rymlig. Hatthylla finns på vägg som är inbyggd 

mot det lilla sovrummet. Uppställningsplats för rullator finns inte in-
vid entrédörr.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig. 1100x2300 mm med 9Mdörr. Likvär-
dig övriga med välvd vägg.  

 Litet sovrum- 3100x3400. Garderob är inbyggd vid hatthyllan, på-
verkar inte rummets mått. En handikappsanpassad enkelsäng får 
plats. Rymligt.  

 Stort sovrum- 3700x4000 mm inkl. garderober. Rummet uppfyller 
kravet för en handikappsanpassad dubbelsäng. 

 Badrum- 2400x2450. Ej Tillgängligt. Handfat är placerat 500 mm. 
Mellan handfat och toalett är avståndet 700 mm och från toalett till 
vägg 1200 mm. Det saknas 100 mm mellan handfat och toalett för 
att uppfylla kravet men badrummet är rymligt. Tvättmaskin/pelare 
kan ställas i hörn motstående handfatet. 
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 Kök- Tillgängligt. Köket är i öppen förbindelse med vardagsrum och 
specifik matplats saknas. Kök kan separeras från vardagsrum. An-
vänds en vägg blir matplats i kök. Matplats för 6 personer ger en pas-
sage på1700 mm vid spis, vilket ger en stor manövreringsyta för en 
rullstolsbunden. Bordet kan ställas 1300 mm från kyl/frys och upp-
fylla kravet för tillgänglighet. 

 Vardagsrum är ca 22, 8 m2. Balkong nås via vardagsrum och är till-
gänglig med en 10Mdörr. 

 
4/5D3 Hall- 2600x3200. Tillgänglig. Hatthylla och garderob finns vid entré. 

Rullator eller stol kan inte ställas vid entrédörr.  
 Klädkammare/WC- Ej tillgänglig. 1400x1800. Har en 8Mdörr.  
 Stort sovrum- 3500x4200 mm har inbyggda garderober. De saknas 

100 mm för att en handikappsanpassad dubbelsäng skall kunna an-
vändas. Rummet är tillgängligt för en handikappanpassad enkelsäng 
och en lite arbetsplats. 

 Litet sovrum- Måtten 2350x3500 mm uppfyller inte kravet för en 
handikappanpassad enkelsäng. Rummet har inbyggda garderober. 

 Badrum- Ej tillgängligt 2000x3200 mm. Det saknas 100 mm mellan 
handfat och toalett för att uppfylla kravet. Toalett är placerad 1100 
mm från vägg. Handfat och toalett har ett CC-avstånd på 700 mm 
och handfatet har 1400 mm till vägg. Dusch finns bredvid handfat. 
Det finns möjlighet att ställa en tvättmaskin/pelare vid toalettstol. 
Detta inkräktar på utrymmet för assistans vid toalettstol. Badrummet 
är rymligt och det finns tillräckligt med plats för att vända med rull-
stol.  

 Kök- Mellan kyl/frys och diskbänk är måttet 1300 mm. Från hall, 
förbi trappan, in i köket är passagemåttet 900 mm med en välvd vägg 
som ökar utrymmet mot köket. Detta är accepterat och det går att 
vända med rullstol inne i köket. Matplatsen är en förlängning av kö-
ket genom en öppen förbindelse med vardagsrummet. 3/4 matplatser 
kan användas. Med 3 platser blir passagemått vid frys 1300 mm och 
fyra platser ger måttet 1000 mm vilket uppfyller kravet.  

 Vardarsrummet är ca. 27,6 m2 inkl. trappan upp till etagevåningen. 
Balkongen är tillgänglig genom en 10Mdörr.  

 Etage- Ej tillgängligt. Öppet allrum på 47,5 m2 med ett WC på 
1000x1300 mm med en 8Mdörr som inte är tillgängligt. Möjligt för-
råd finns med som har en 8Mdörr.  
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4E2 Likvärdig Lgh. 1/2/3B2 men med ett mindre vardagsrum på 21,3 m2 
och där balkong nås från kök och inte från vardagsrum.  

 Kök- Vid spis är måttet 1300 mm och köket är i öppen förbindelse 
med vardagsrummet. Placeras matgruppen för 4 personer 1500 mm 
från diskbänk blir balkongen tillgänglig utan kollision. Balkongdör-
ren är 10M. Eftersom matplatsen inte är definierad så tar placeringen 
lite plats från vardagsrummet för att undvika hinder av matgrupp vid 
balkongdörren. Passagen vid arbetsbänk bli 1100 mm. 

 
4F3 Likvärdig Lgh. 1/2/3C3 men vardagsrummet är mindre, 21,7 m2 och 

i köket finns en arbetsbänk som uppfyller kravet på 1300 mm i bredd 
för att vända med rullstol mellan arbetsbänk och diskbänk. Badrum-
met har en annan utformning vilket gör det tillgängligt.  

 Badrum- Tillgängligt. Rymligt 2400x2450 mm. Toalettstol och 
handfat är vinkelräta mot varandra. Toalett har ett centrumavstånd 
på 1050/1350 mm och handfat är placerat 450/1050 mm från 
vägg/schakt. Tvättmaskin/pelare kan ställas vid handfat. Det finns 
stort utrymme för att vända och manövrera i badrummet. 

 
1/2/3G3 Typ-lägenhet redovisad i rapporten.  
 
4H3 Likvärdig typ-lägenheten men med mindre vardagsrum och balkong 

nås via kök. Uppställning av matgrupp kan göras enligt Lgh. 4E2 för 
att uppfylla tillgänglighetskraven. 

 Vardagsrum är ca. 18,7 m2. 
 

4I4 Likvärdig Lgh. 1AÖ men med mindre vardagsrum och där det mind-
re sovrummet är mindre. Köket är separerat med en vägg från var-
dagsrummet.  

 Litet sovrum- 2350x3500 mm. En handikappsanpassad enkelsäng 
kan inte användas i rummet. 

 Kök- Mellan funktionerna i köket är avståndet 1900 mm. Matbordet 
kan tillgodose 5 personer utan att skapa kollision med diskmaskinen. 

 Vardagsrum är ca. 24,8 m2. Balkong nås via vardagsrum och är till-
gänglig med en 10Mdörr. 

 
5J2 Hall- Tillgänglig. 1900x3000 mm. Hallen har en hatthylla och gar-

derob men plats för rullator eller stol finns inte. 
 Sovrum- 3250x3800 mm. Tillgänglig för en handikappanpassad en-

kelsäng och ett lite arbetsbord. Förrådet som nås via sovrummet är 
inte tillgängligt p.g.a. att dörren är 8M.  
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 Badrum- Ej tillgängligt. 1650x3000 mm. Handfat har ett centrumav-
stånd på 1100 mm. Mellan handfat och toalett är avståndet 700 mm 
och schaktet inkräktar på toalettens utrymme. Tvättmaskin/pelare 
kan ställas vid handfat. Badrummet saknar 50 mm för att uppfylla 
rumskravet. 

 Kök- Köket och vardagsrummet delar på samma yta Matplats för 6 
personer kan anordnas med 1300 mm avstånd från diskbänk för att 
uppfylla kravet. Köket har en arbetsbänk på hjul som medför valfri 
placering. Passage vid vägg blir 1550 mm.  

 Vardagsrum är ca 20,7 m2. Takterrass nås via vardagsrum och är till-
gänglig med en 10Mdörr. 

 
0/4K4 Hall- Tillgänglig.1750x2000 mm. Hatthylla finns men ingen förva-

ring och rullator eller stol har ingen plats vid entré. Hallen övergår till 
en 1350mm bred passage som leder till samtliga rum.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig. Funktionsmåttet är 1100x3000 mm. 
Har välvd vägg så utrymmet blir större. Klädkammaren har 9M dör-
rar och är genomgående från hall till det lilla sovrummet. I 4K4 är 
städskåpet placerat i klädkammaren. Skåpet är tillgängligt för en rull-
stolsbunden person om det inte finns några stänger att hänga kläder 
på. Klädkammaren kan endast nås via hall, det finns ingen dörr i sov-
rummet.  

 Stort sovrum- 2750x5100 mm inkl. garderober som finns vid WC. 
Detta sovrum går att skärma av från vardagsrummet med en vägg, 
annars tillhör ytan vardagsrummet. En handikappsanpassad enkel-
säng kan användas i rummet. En liten arbetsplats får också plats. I 
4K4 finns rummet och en garderob har tagits bort.  

 Mellan sovrum- 2750x4200 mm inkl. garderob. Det saknas 250 mm 
i passage för att en handikappsanpassad dubbelsäng skall kunna an-
vändas. Kravet uppfylls för en handikappsanpassad enkelsäng. I 4K4 
är måtten 3050x4200 vilket uppfyller kravet för en handikappsanpas-
sad dubbelsäng. 

 Litet sovrum- 3000x3900 mm inkl. garderob. Rummet är tillgängligt 
för en handikappanpassad enkelsäng.  

 Badrum- Ej tillgängligt. 1750x3050 mm. Toalett har ett CC-avstånd 
på 1250 mm från vägg. Mellan toalett och handfat är centrumavstån-
det 700 mm. Mellan handfat och vägg är måttet 1100 mm. Tvättpe-
lare kan ställas bredvid handfat.  

 WC- Ej tillgängligt. 1400x1450 mm. Toalett och handfat är vinkel-
rät placerade mot varandra. Centrumavstånd för toalett är 450/500 
mellan vägg och schakt och handfatet har avståndet 400/400 mm. 
Dörren är 9M.
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 Kök- En fri yta för matplats på 2900x3600 mm finns mellan disk-
bänk och kyl/frys och städskåp. En matgrupp för 6 personer ger pas-
sagemått av 1600 mm vid kyl/frys och 1300 mm vid diskbänk. Det 
går att manövrera ytorna för en rullstolsbunden person. Dörr till ute-
plats är 10 M och matgruppens placering skapar inga problem vid 
balkongdörr. I 4K4 är den fria ytan 2600x3600. Passagen till balkong 
och mellan bord och diskbänk blir 1000 vilket inte är tillgängligt. 
Matgruppen kolliderad med balkongdörren och gör det svårt för en 
handikappad person att ta tig ut på balkongen. 

 Vardagsrum är ca. 22,7 m2.  
 
1/2L3 Hall- Tillgänglig.2300x2300. Hatthylla är inbyggd mot det lilla sov-

rummet. Ingen förvaring eller uppställningsplats för rullator eller stol 
finns. 

 Klädkammare- Ej tillgänglig. Funktionsmått 1200x 1500 mm. Välvd 
vägg ger ytterligare yta. 8Mdörr. 

 Litet sovrum- 2750x3550 mm inkl. garderob. Uppfyller kravet för en 
handikappsanpassad enkelsäng. En lite arbetsplats får plats. 

 Stort sovrum- 35500x3900 mm inkl. garderober. För att uppfylla 
kravet för en handikappsanpassad dubbelsäng saknas 150 mm. En 
handikappsanpassad enkelsäng får stort utrymme i rummet. En liten 
arbetsplats är tillgänglig i rummet. 

 Badrum- Ej tillgängligt. 2300x2350 mm. Handfat är placerat 500 
mm från vägg. Toalett och handfat har centrumavstånd 700 mm och 
från toalett till schakt är måttet 300 mm. Schaktet tar yta för assistans 
vid toalett. Tvättpelare kan ställas mittemot handfat i hörn.  

 Kök- L-format kök med en fri yta av 2950x3550 för matplats. 5 plat-
ser med 1250 mm avstånd från spis och diskbänk är tillgängligt. 
Matgruppen får ställas 1300 mm från kyl/frys för att skapa ett ut-
rymme på 1450 mm vid balkongdörr, så att kollision undviks. Bal-
kongdörren är 10M och tillgänglig.  

 Vardagsrum är ca. 23,5 m2 inklusive burspråk. 
 
1/2M4 Likvärdig Lgh. 0/4K4. Vardagsrummet är större där det finns ett bur-

språk. 
 Vardagsrum är ca. 24,8 m2. 
 
3N3 Likvärdig Lgh. 1/2L3. Burspråket finns inte i denna lägenhet så var-

dagsrummet är mindre. 
 Vardagsrum är ca. 21,4 m2. 
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Kvarteret Tordenskiöld nr. 10 och 13 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är tagna från  
originalritningarna. 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad) 
Typ,
RoK

Antal

A2/A5 94,5 4 2
A1/A4 80,9 3 2
A3/A6 86,0 3 2
B2/B5/B8 57,5 2 3
B1/B4/B7 45,1 2 3
B3/B6/B9 81,0 3 3
A8 63,0 2 1
A7 60,4 2 1
C1/C4/C7 83,6 3 3
C2/C5/C8 59,5 2 3
C3/C6 82,6 3 2
D1/D3 83,6 3 2
D2/D4 100,8 4 2
C9 72,1 2 1
D5 64,4 2 1
D6 75,1 2 1
 
A2/A5  Hall- Öppen, rymlig med hatthylla. Städskåp och garderob är place-

rade vid sovrum. Det finns ingen uppställningsplats för rullator eller 
stol nära entrédörr. 

 WC- Inte tillgängligt. 
 Klädkammare- 1200x1000 mm, inte tillgänglig och har ett stort 

schakt vilket gör ytan mindre. 
 Badrum- 3500x1700 mm. Vägg till handfat 450 mm, handfat till 

toalett 600 mm, toalett till vägg 1100 mm. Schakt finns på denna 
vägg och mellan handfat och toalett saknas 200 mm för att uppfylla 
tillgänglighetskravet. Det går att vända med rullstol i badrummet. 
Tvättpelare kan placeras vid schakt, inte bra ut tillgänglighetssyn-
punkt.  

 Stort sovrum- 3500x 430 mm. Handikappanpassad parsäng får plats. 
 Kök- Tillgängligt. Har 1300 mm i bredd.  
 Matplats- 2500x2600 mm. I samband med kök, 3/4 platser okej. 

Kollision med balkongdörr, svårt att nå om bord och stolar står nära. 
 De två mindre sovrummen- Ej tillgängliga. Saknar 350/400 mm i 

passage för att en handikappsanpassad enkelsäng skall få plats.  
 Vardagsrum är ca. 23,8 m2. 
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A1/A4 Hall- tillgänglig med en bredd av 1700 mm inklusive hatthylla och 
garderob. 

 Stort sovrum- 2800x3800 mm. Saknar 100 mm i passage för att en 
handikappsanpassad parsäng skall få plats. Med en enkelsäng kan 
rummet även ha en arbetsplats.  

 Badrum- Ej tillgängligt. 2400x2500 mm. Vägg till handfat 450 mm, 
handfat till toalett 600 mm, toalett till schaktvägg 400 mm. Bad-
rummet har både dusch och badkar. Tvättpelare kan placeras vid 
badkar. Går inte att vända med rullstol.  

 Kök- Tillgängligt. Har 1300 mm i bredd.  
 Matplats- 2500x2500 mm. I samband med kök 3/4 platser okej. Kol-

lision med balkongdörr, svårt att nå om bord och stolar står nära. 
 Litet sovrum- 2300x 4800 mm. Ej tillgängligt. Saknar 400 mm i pas-

sage för att en handikappsanpassad enkelsäng skall kunna användas.  
 Vardagsrum är ca. 21,2 m2. 
 
A3/A6 Hall- 1600x200 mm. Saknas 100 mm för att uppfylla tillgänglighets-

kravet. Hatthylla och skåp finns i hallen. Rullator eller stol kan ställas 
vid dörr men åtkomst till hatthylla kan bli trångt.  

 Matplats- Illa placerad mellan hall och sovrum. 2500x 4300 mm. Går 
inte att utnyttja om passagemått för framkomlighet skall hållas.  

 Kök- Ej tillgängligt, 1200 mm i bredd. Saknas 100 mm för att kunna 
vända med rullstol. 

 Litet sovrum- 2500x3600 mm. Saknas 200 mm för passage för han-
dikappanpassad enkelsäng. 

 Klädkammare- 2500x2000 mm. Acceptabel, genomgående och går 
att vända och använda av person i rullstol. 

 Stort sovrum- 2800x4300 mm. Saknas 100 mm i passage för en han-
dikappsanpassad parsäng. Med enkelsängen får en arbetsplats rum.  

 Badrum- 1700x3550 mm. Handfat till vägg 450 mm, handfat till 
toalett 600 mm och toalett till vägg 1800 mm. Handfat befinner sig 
vid schakt och tvättpekare kan placeras här. 200 mm mellan handfat 
och toalett saknas men om tvättpelaren inte installeras är det stora 
ytor på båda sidor om toalett för att uppfylla kravet. Badrummet har 
dusch och bakar jämsides.  

 Vardagsrum är ca. 22,1 m2  
 
B2/B5/B8 Hall- 2200x2700 mm. Rymlig med städskåp, garderob och hatthylla. 

Uppställning av rullator eller stol kan göras vid vägg mot sovrum 
men inte närmare entrédörren.
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 Badrum- 1800x2700 mm. Handfat till vägg 1000 mm, handfat till 
toalett 600 mm och toalett till schaktvägg 300 mm. Toalett är place-
rad vid schakt som inkräktar på utrymmet som behövs för en med-
hjälpares assistans. 200 mm mellan handfat och toalett saknas. Tvätt-
pelare som ställs vid dusch gör att badrummet blir otillgängligt.  

 Sovrum- 2800x3600 mm. 100 mm i passage i båda riktingarna sak-
nas för att en handikappsanpassad parsäng skall få plats. Garderober 
och linneskåp gör att utrymmet inte kan utnyttjas till något mer.  

 Kök- Tillgängligt. Har 1300 mm i bredd. 
 Matplats- 2300x2800 mm. 2/3 platser. Kollision med balkongdörr. 
 Vardagsrum är ca. 20,7 m2. 
 
B1/B4/B7 Hall- 1700x1800 mm. Tillgänglig. Hatthylla finns men inga skåp. 

Uppställning av rullator eller stol finns inte nära entrédörr.  
 Klädkammare- 1200x1800 mm. Inte tillgänglig. 
 Badrum- 1700x2200 mm. Handfat till vägg 500 mm, handfat till 

toalett 600 mm och toalett till schaktvägg 300 mm. Inte tillgängligt. 
Schaktet hindrar medhjälpares assistans och det saknas 200 mm mel-
lan handfat och toalett för att uppfylla kravet.  

 Sovrum- 2700x3200 mm. Tillgängligt för en handikappsanpassad 
enkelsäng. 

 Kök- 1600 mm i bredd. Acceptabel ur tillgänglighetssynpunkt.  
 Allrum- Finns ingen specifik matplats så den får placeras i allrummet 

5-6 platser är okej beroende på hur stor del av allrummet som utnytt-
jas till matplats. Ca 18,9 m2. 

 
B3/B6/B9 Typ-lägenhet redovisad i rapporten.  
 
A8 Hall- 3200x1700 mm. Hatthylla finns men ingen förvarig i direkt 

anslutning. Städskåp och linneskåp finns i hallens förlängning mot 
kök. Uppställning av rullator eller stol kan göras bortanför hatthylla. 
Två schakt inkräktar på de 1700 mm i passage men framkomligheten 
är ok med 1100 mm i bredd.  

 Klädkammare- 2700x1800 mm. Enkelsidig är ok och tillgänglig.  
 Badrum- 2700x1800 mm. Handfat till vägg 450 mm, handfat till 

toalett 600 mm och toalett till vägg 1650 mm. Det finns möjlighet 
att vända med rullstol men badrummet uppfyller inte kravet då det 
saknas 200 mm mellan toalett och handfat. En tvättpelare har plats 
bredvid dusch.  

 Kök- Kök i öppen förbindelse med vardagsrum. Finns ingen specifik 
matplats. Med dubbeldörrarna ut till balkong är rummet svårmöble-
rat med både matbord och soffgrupp, utan att skapa kollision med 
balkong. 
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 Sovrum- 2800x4600 mm + burspråk. Tillgänglig för en handikapps-
anpassad enkelsäng. Burspråket har en bredd av 1300 mm så en rull-
stol kan vända inom det.  

 Vardagsrum är ca. 12,2 m2. 
 
A7 Hall- 1800x1700 mm. Hatthylla och garderob finns men uppställ-

ning av rullator eller stol finns inte nära entrédörr. I hallens förläng-
ning mot badrum finns städskåp och garderob, passage på 1100 mm. 

 Sovrum- 3600x3400 mm inklusive garderober. En enkelsäng är till-
gänglig i rummet. Det går även att ha en liten arbetsplats i rummet 
utan kollision med balkong.  

 Badrum- 1900x2500 mm. Handfat och toalett är placerade i vinkel 
vid schakt. Toalett till schaktvägg är 400 mm och från schaktvägg till 
handfat är avståndet 500 mm. Finns möjlighet att vända med rullstol 
men schaktet inkräktar på ytan som en assistent skulle behöva för att 
hjälpa till. Badrummet är inte tillgängligt. Finns plats för tvättpelare 
på motsatt vägg mot dusch.  

 Kök- Kök och vardagsrum i öppen förbindelse. Finns ingen specifik 
matplats men möjlighet att placera matbord finns i burspråket, 
2600x1300 mm eller i kök men med en minsta placering 1200 mm 
från köksbänk.  

 Vardagsrum- Öppning till kök och vardagsrum är 1400 mm. Var-
dagsrummet är ca. 19,3 m2 inklusive burspråk.  

 
C1/C4/C7 Hall- 1700x1600 mm. Tillgänglig med hathylla och garderob. Plats 

för rullator eller stol finns inte i anknytning till entrédörr.  
 Mindre sovrum- Tillgänglig för en handikappsanpassad enkelsäng. 

Finns plats för en liten arbetsplats. Garderober inbyggda i vägg. 
 Stort sovrum- 3300x3900 mm. Uppfyller kravet för en handikapps-

anpassad parsäng. Garderober inbyggda p motsvarande sätt som för 
det mindre sovrummet.  

 Badrum- 2400x2600 mm. Handfat är placerat 500 mm från vägg. 
Mellan toalett och handfat är avståndet 600 mm och från toalett till 
schaktvägg är måttet 300 mm. Möjlighet att vända med en rullstol 
finns men badrummet uppfyller inte tillgänglighetskravet då det sak-
nas 200 mm mellan handfat och toalett. Schaktet försvårar hjälp av 
assistent. Finns båda dusch och badkar och en tvättpelare kan place-
ras vid badkar.  

 Kök och matplats- likvärdiga Lgh. B3/B6/B9 som är typ-lägenheten.  
 Vardagsrum är ca. 23,6 m2. Stort schakt tar en del av boytan i var-

dagsrummet. 
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C2/C5/C8 Hall- 2100x4200 mm. Rymlig. 2100 mm är inklusive garderober och 
städskåp. Hatthylla finns på vägg mot badrum. Uppställning av rulla-
tor eller stol kan göras vid vägg mot sovrum men inte närmare entré-
dörr.  

 Badrum- 1800x2800 mm. Finns både badkar och dusch handfat är 
placerat 1100 mm från vägg med badkar. Handfat och toalett har ett 
centrumavstånd på 600 mm och toalettstolen är placerad 300 mm 
från schaktvägg med dusch. Tvättpelare kan placeras vid dusch. Det 
finns plats att vända med rullstol men det saknas 200 mm mellan 
handfat och toalett för att uppfylla kravet samt att schaktet tar ut-
rymme för att kunna assistera en rullstolsbunden person vid toaletten.  

 Sovrum- 2800x3600 mm. Saknas 100 mm i passage för att kunna 
använda en parsäng. Enkelsäng är acceptabelt. Inbyggda garderober 
hindrar en placering av en lite arbetsplats. 

 Kök- Bredd av 1200 mm. U-format går ej att vända med rullstol mel-
lan arbetsbänkarna.  

 Matplats 2300x2600 mm. 3 platser får plats. Svårt att manövrera in i 
köket och det blir en kollision med balkongdörren om stolar och 
bord placeras för nära dörr.  

 Vardagsrum är ca. 20,0 m2. 
 
C3/C6 Hall- Entrépassage 1500 mm. 2500x2200 mm. Rullator eller stol kan 

ställas vid entrédörr. Hatthylla och städskåp finns i den inre hallen.  
 Badrum- 2200x2900 mm. Ej tillgängligt. Handfat är placerat 500 

mm från vägg. Mellan handfat och toalettstol är centrumavståndet 
600 mm. Från vägg till toalett är det 1100 mm. Dusch finns intill to-
alett och badkar på motsatt sida. Tvättpekare kan ställas vid badkar 
vid vägg mot vardagsrum. Det finns inte plats att vända med rullstol 
om tvättpelare och badkar finns i badrummet.  

 Mindre sovrum- 2800x4300 mm inklusive garderober. Uppfyller 
kravet för en handikappsanpassad enkelsäng. Rymligt. 

 Klädkammare- 1700x1700 mm. Tillgänglig för en enkelsidigt utfö-
rande. Passage till klädkammare och till det större sovrummet har en 
bredd av 1000 mm vilket gör det större sovrummet otillgängligt efter-
som öppningen till passagen är 9M. Behövs minst 1200 mm för att 
kunna svänga.  

 Större sovrum- 2800x4500 mm. Saknas 100 mm för passage för par-
säng. En enkelsäng och en mindre arbetsplats får plats i rummet. Ing-
en förvaring finns.  

 Kök- Bredd av 1300 mm. Tillgängligt för att vända med rullstol.  
 Matplats- 2300x2600 mm. Plats för 3/4 platser var av en handi-

kappanpassad får plats. 
 Vardagsrum är ca. 24,7 m2.
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D1/D3 Hall- Entrépassage 1300 mm. 1800x1700 mm. Passagen är tillgäng-
lig där det går att vända med en rullstol. I hall finns hatthylla och 
garderob. Uppställning av rullator eller stol kan göras vid entrédörr.  

 Större sovrum- 3000x4000 mm med inbyggda garderober. Tillgäng-
lig för en handikappsanpassad parsäng. 

 Mindre sovrum- 3500x3400 mm med inbyggda garderober. En han-
dikappsanpassad enkelsäng och ett litet arbetsbord får plats. 

 Badrum- 2300x2400 mm. Ej tillgänglig. Vägg till handfat 500 mm. 
Handfat till toalettstol 600 mm och från toalett till schaktvägg 400 
mm. Badkar och tvättpelare finns vid vägg mot sovrum. Det går att 
vända med rullstol mellan dusch och badkar men saknas 200 mm 
mellan handfat och toalett. 

 Kök- Till kök är dörren 9M med en 100 mm bred passage som över-
går i en 1200 mm bred passage mellan arbetsbänk och spis. Går inte 
att vända eller svänga i köket, inte handikappsanpassat.  

 Matplats- 2400x2400 mm. 4 platser vid matbord får plats med en 
passage av 1000 mm intill kök. 

 Vardagsrum är ca. 27,7 m2 med en 15M öppning.  
 
D2/D4 Hall- 1800x 2800 mm. Uppställning av rullator eller stol kan göras 

vid entrédörr. Vändradie finns och hallen har hatthylla och garderob.  
 Badrum- 1700x2800 mm. Toalett är placerad 300 mm från schakt-

vägg. Centrumavstånd mellan toalett och handfat är 600 mm och 
från handfat till vägg är avståndet 1100 mm. Tvättpelare kan ställas 
vid vägg mot hall. Badkar är placerat mellan handfat och vägg. Går 
att vända men uppfyller inte kravet eftersom 200 mm saknas mellan 
handfat och toalett. Schaktet försvårar hjälp av assistent.  

 Mellanstort sovrum- 2900x3600 mm. En enkelsäng som är handi-
kappsanpassad får plats samt en mindre arbetsplats. Rummet har en 
pelare som står intill vägg men som inte påverkar tillgängligheten. 
Finns ingen förvaring. 

 Litet sovrum- 3300x3500 mm med inbyggda garderober. Rylig för en 
handikappanpassad enkelsäng. 

 Stort sovrum- 3100x4400 mm med inbyggda garderober. Tillgänglig 
för en handikappsanpassad parsäng med marginaler. Friytan är 4400 
mm. Passage till litet och stort sovrum och WC är 1600 mm och 
städskåp finns. Passagen är tillräcklig för att vända och svänga med 
rullstol.  

 WC- Ej tillgängligt. 1800x2000 mm. Handfat och toalett är placera-
de 500 mm från vägg på motsatta vägg.  

 Kök- Tillgängligt. Bredd mellan arbetsbänkar är 1300 mm och det 
går att vända med en rullstol.
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 Matplats- 2700x2700 mm. Plats för 3/4 platser är acceptabelt. Kolli-
son med balkongdörr kan uppstå och det kan vara svårt att nå bal-
kong om bord och stolar placeras nära dörren.  

 Vardagsrum är ca. 23,4 m2. 
 
C9 Hall- Vinklad, passage 1500 mm 2500x1700 mm. Finns hatthylla i 

vinkel mot badrum men inga garderober. Rullator eller stol kan stäl-
las vid entrédörr. Finns tillräckligt med plats för att vända med rull-
stol. 

 Klädkammare- 1500x2850 mm. Ej tillgänglig. Saknas 200 mm. Går 
att nå städskåpet som finns inne i klädkammaren.  

 Sovrum- 2700x4900 mm plus burspråk 1300x1300 mm. Rymligt 
sovrum för en handikappsanpassad enkelsäng. Vändradie i burspråk. 
Inbyggda garderober. Finns plats för en liten arbetsplats i rummet.  

 Badrum- 1700x2200 mm. Ej tillgängligt. Handfat är placerat 500 
mm från vägg. Mellan Handfat och toalett är avståndet 600 mm och 
från toalett till vägg är måttet 1100 mm. Det går att vända med rull-
stol och tvättpelare kan ställas vid vägg mot kök utan att den inkräk-
tar på vändutrymmet. Det saknas dock 200 mm mellan handfat och 
toalett för att ha tuillräckligt stort avstånd för att kunna assistera vid 
toalett.  

 Kök och matplats motsvarar ytorna i lägenheterna C3/C6. 
 Vardagsrum är ca. 22,3 m2. 
 
D5 Hall- 1300x3000 mm. Tillgänglig men plats för uppställning av rul-

lator eller stol finns inte vid entrédörr. Hatthylla finns på vägg mot 
klädkammare men garderob saknas.  

 Klädkammare- 1700x2400 mm. Tillgänglig. Kollision med bad-
rumsdörr. 

 Badrum- 1700x3100 mm. Inte tillgängligt. Från vägg till handfat är 
centrumavståndet 900 mm. Från handfat till toalett är avståndet 600 
mm och toaletten är placerad 1600 mm från vägg. Tvättpelaren kan 
ställas vid dusch. 200 mm saknas mellan handfat och toalettstol.  

 Sovrum- 4200x3700 mm plus burspråk 1300x1300 mm. En handi-
kappsanpassad parsäng får plats. Garderober och schakt påverkat inte 
tillgängligheten.  

 Kök- I öppen förbindelse med vardagsrum och det finns ingen speci-
fik matplats. Ställs matbord vid kök kan 5/6 platser få plats. Kan 
uppstå en kollison med balkong då matbord placeras 1200 mm från 
köksinredning.  

 Vardagsrum är ca. 18,9 m2. 



Bilaga 5 

D6 Hall- 1700x3300 mm. Tillgänglig. Hatthylla garderob och städskåp 
finns. Rullstol eller stol har ingen plats nära entrédörr.  

 Badrum- 2000x3000 mm. Tillgängligt. Toalett är placerad 800/2200 
mm från vägg. I vinkel till handfat som är placerat 500/2500 mm 
från vägg. Dusch finns vid vägg mot vardagsrum. Rymligt med gott 
om plats att vända med stora ytor runt toalett. Tvättpelare kan ställas 
vid toalett eller dusch. 

 Sovrum- 4600x4100 mm plus burspråk 1300x1300 mm. Inbyggda 
garderober och schakt. Gott om plats för en handikappsanpassad par-
säng.  

 Kök och vardagsrum i öppen förbindelse. Ingen specifik matplats 
men kan ställas vid burspråk, 1300x1300 mm, vilket inte vore speci-
ellt bra då det hindrar tillgång till fönstret.  

 Vardagsrum är ca. 16,6 m2. 
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Kvarteret Solbacken nr. 7 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är tagna från  
originalritningarna. 
 
Lgh. Bet. BOA,

enligt ritning 
Typ,
RoK

Antal

14 95,6 4 1
24-64 96,1 3 5
13-63 75,9 3 6
12-62 66,3 2 6
11-61 85,5/86 3 6
72/71 87,7 4 2
 
Lgh. 14 Hall- 1900x4400¨mm. Hallen har hatthylla och förvaring med garde-

rober. En rullator eller stol kan ställas direkt vid entrédörr. Finns 
plats att vända med rullstol.  

 Stort sovrum- 2950x4600 mm. Tillgängligt för en handikappsanpas-
sad parsäng. Garderober finns utmed vägg mot hall. 

 Badrum- 2300x2600 mm. Ej tillgängligt. Handfat och toalett är fel-
placerade, skall byta plats för att uppfylla kravet. Från vägg till toalett 
är avståndet 450 mm och mellan toalett och handfat är måttet 800 
mm. Handfatet är placerat vid duschen och 1350 mm från vägg. 
Kraven på avstånd mellan handfat och toalett uppfylls inte men det 
finns plats för att vända med rullstol. Tvättpelare kan placeras vid 
schaktvägg.  

 Litet sovrum- 2500x3900 mm. Saknas 200 mm i passage för att en 
handikappsanpassad enkelsäng skall kunna användas.  

 Rum- 3600x3900 mm. Valfri användningen. 
 Kök- Bredd mellan köksbänkar är 1300 mm. U-format kök. Till-

gänglig. Går att vända med rullstol i kök. 
 Matplats- 2800x2600 mm. Rymmer 6 platser vilket ger en passage av 

800 mm från bord till balkongdörr. Mindre kollison mellan matbord 
och balkongdörr, kan vara svårt att nå balkong för en rullstolsbunden 
person med denna uppställning. 

 Vardagsrum är ca. 21,8 m2. 
 
Lgh. 24-64 Hall- 1900x4200 mm. Uppställning av rullator eller stol kan göras 

vid entrédörr. Finns hatthylla och garderober.  
 Mindre sovrum- 2800x4500 mm. Tillgängligt för en handikappsan-

passad enkelsäng. Garderober vid vägg mot hall.  
 Badrum- 2300x2600 mm. Likvärdigt badrum i Lgh. 14. 
 Större sovrum- 2900x4500 mm. En handikappsanpassad parsäng får 

plats i rummet. Garderober finns inbyggda i vägg. 
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 Kök inkl. matplats- 4 platser är tillgängliga för att tillåta minst en 
vändradie med rullstol mellan bord och spis.  

 Mellan kök och vardagsrum finns fast inredning som gör köket 
mindre tillgängligt än om kök och vardagsrum hade varit i öppen 
förbindelse. Passage vid inredning är 1200 mm. 

 Vardagsrum är ca. 33,0 m2.  
 
Lgh 13-63 Hall- 1700x3900 mm. Tillgänglig. Det finns ingen plats att placera 

en rullator eller stol vid entrédörr. Finns hatthylla och garderober. 
 Klädkammare- 1700x2500 mm. Enkelsidig uppfyller tillgänglighets-

kravet.  
 Badrum- 2300x2500 mm. Ej tillgängligt. Samma uppställning som i 

Lgh 14 men avstånd från vägg till toalett är 450 mm, från toalett till 
handfat 800 mm och från handfat till vägg är måttet 1250 mm.  

 Mindre sovrum- 2200x3900 mm. Ej tillgängligt. Saknas 500 mm i 
passage för att en handikappsanpassad enkelsäng skall få plats. Rum-
met kan användas till arbetsrum. 

 Kök inkl. matplats. Bredd mellan köksbänkar är 1300 mm. Yta till 
matplats är 2500x2500 mm. 3/4 platser kan utnyttjas vid matbord 
för att ge tillräckligt med utrymme för en 90° sväng intill kök med 
rullstol. Fler platser skapar svårigheter att nå det mindre sovrummet 
då dörren blir blockerad.  

 Större sovrum- 2900x4400 mm. En handikappsanpassad parsäng får 
plats. Garderober inbyggda i vägg. 

 Vardagsrum är ca. 20,9 m2. Lgh. 23-63 har ett burspråk på 0,5 m2. 
 
Lgh. 12-62 Lägenheterna är likvärdiga Lgh. 13-63. Skillnaden är att det mindre 

sovrummet inte finns. Alla andra mått på de olika funktionerna, för-
utom köket, är de samma.  

 Kök- Bredd mellan kylskåp/frys och spis är 1300 mm. Mellan skafferi 
och kyl är avståndet 1000 mm. Skafferi är inte tillgängligt då det inte 
går att vända med rullstol framför det och passagen tillåter endast en 
backning ut från utrymmet. Vägg minskar tillgängligheten ytterligare.  

 
Lgh. 11-61 Typ-lägenhet redovisad i rapporten. Lgh. 21-61 har ett burspråk på 

0,5 m2 i vardagsrum. 
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Lgh 71/72 Hall- 2300x2800 mm. Rymlig där rullstol eller stol kan ställas direkt 
vid entrédörr. Hatthylla och garderober finns.  

 Badrum- Ej tillgängligt. Samma uppställning som i Lgh 14 men av-
stånd från vägg till toalett är 450 mm, från toalett till handfat 800 
mm och från handfat till vägg är måttet 1550 mm. 

 Mindre sovrum- 2200x3900 mm. Ej tillgängligt för en handikapps-
anpassad enkelsäng. Saknas 500 mm i passage. Garderoben minska 
ytan ytterligare. Kan användas till arbetsrum.  

 Större sovrum- 3600x3900 mm. En handikappsanpassad parsäng kan 
användas i rummet. Inbyggda garderober finns i vägg mot det mindra 
sovrummet.  

 Litet sovrum- 2100x4000 mm. Ej tillgängligt. Långsmalt rum som 
kan användas för valfritt utnyttjande.  

 Kök inkl. matplats. 4/5 platser får plats mellan diskbänk och vägg. 
Finns plats för att vända och svänga med rullstol mellan bord och 
diskbänk.  

 Vardagsrum är ca. 28,1 m2. 
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Halla-Stenbacken 1:46 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är tagna från  
originalritningarna. 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad)
Typ,
RoK

Antal

111 66,2 2 1
112 78 3 1
121/122 78 3 2
131/132 (etage) 143 6 2
 
111 Hall- Vinklad. Passage med 1950 mm i bredd övergår till 3950x1750 

mm. Finns hatthylla och garderober. Plats för rullator eller stol finns 
inte vid entrédörr.  

 Badrum- 2300x2450 mm. Tillgänglig. Handfatet är placerat 450 mm 
och mellan handfat och toalettstol är måttet 800 mm. Från vägg till 
toalettstol är centrumavståndet 1200 mm. Tvättpelare kan ställas vid 
dusch. Rymlig.  

 Kök- Mellan kyl/frys och spis är bredden 2000 mm. I passage till sov-
rum är måttet 1100 mm. Den större bredden tillåter en rullstol att 
vända och det går att nå sovrummet.  

 Sovrum- 2650x4300 mm. Det saknas 50 mm i passage för att en 
handikappsanpassad säng skall kunna användas. Ett lite arbetsbord 
får plats. Långsmalt rum som saknar förvaring.  

 Matplats får ställas i vardagsrum och 6/7 platser får plats.  
 Vardagsrum är ca. 17,1 m2 exklusive matplats.  
 
112 Motsvarar Lgh. 111 i mått för de olika funktionerna men ett sovrum 

tillkommer. 
 Stort sovrum- 2400x4400 mm. Ej tillgängligt. Saknar 300 mm i pas-

sage för att en handikappsanpassad enkelsäng skall kunna användas. 
Långsmalt rum som kan användas som arbetsrum.  

 
121/122 Typ-lägenhet redovisad i rapporten. 
 
131/132 Hall- Två entrédörrar M10 och M9. 1750x2000 mm. Passage 1300 

mm i bredd. Hallen har hatthylla. Går att vända med rullstol innan-
för dörren och utrymmet vid hatthylla är acceptabelt.  

 Kök- Bredd mellan arbetsbänkar är 1400 mm. Passage mellan 
kyl/frys och köksbänk är 1200 mm. Frys är placerad under trappa. 
Vinkeln mellan kyl och köksbänk der en passage på 900 mm. 

 Sovrum 2- 2000x4100 mm. Ej tillgängligt som sovrum, kan använ-
das till arbetsrum.
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 Sovrum 1- 2600x4100 mm plus burspråk 1 m2. Tillgängligt. Bur-
språket gör att rummet blir tillgängligt om den handikappsanpassade 
enkelsängen ställs så att det går att komma fram till burspråket, trotts 
att 100 mm egentligen saknas.  

 Badrum- 1700x2500 mm. Tillgänglig. Från vägg till handfat är cent-
rumavståndet 500 mm. Mellan handfat och toalett är det 800 mm 
och från vägg till toalett är avståndet 1200 mm.  

 Utrymmet utanför badrum och sovrum är 1700x1500 mm. En rull-
stolsbunden person kan vända och det finns plats för att svänga. 
Öppningen till utrymmet är 10M. 

 Vardagsrum är ca. 23,4 m2. Det finns ingen specifik matplats så en 
yta på 1500x3900 mm har räknats bort för plats av bord och stolar. 
Ytterligare yta behövs från vardagsrum för plats av stolar.  

 Etage. Inte tillgänglig. 
 Sovrum 3- 2900x3050 mm. Hade haft plats för en handikappsanpas-

sad enkelsäng.  
 Badrum- 1750x3200 mm. Enda tvättmöjligheten i lägenheten. Rull-

stolsbunden eller person som har svårt för trappor har ingen möjlig-
het att använda tvättmaskinen.  

 Sovrum 4- 3000x4700 mm. Finns plats för en handikappsanpassad 
dubbelsäng. Förråd i anslutning till sovrum som kan användas som 
klädkammare 1750x3350 mm.  

 Förråd- 800x3700 mm. Ej tillgängligt.  
 Allrum Vardagsrum är ca. 16 m2. Passage vid trappa är 1200 mm. 
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Kvarteret Rud och Kagg, BRF Kronolotsen 
Ritningarna följer på beskrivningarna. Lägenhetsbetäckningarna är tagna från  
originalritningarna. (e.r.= Enligt ritning.) 
 
Lgh. Bet. Totstrlk. 

(framräknad) 
BOA,
enligt ritning

Typ,
RoK

Antal

Lgh. 1, vån 1 92,2 93 3 4
Lgh 2, vån. 1 102,0 102,0 4 5
Lgh 10, vån. 1 60,0 60,0 2 8
Lgh 11, vån. 1 92,2 93,0 4 4
Lgh 12, vån. 1 78,5 78,0 3 7
Lgh 22, vån. 1 103,0 103,0 4 8
Lgh 23, vån. 1 83,5 83,0 3 8
Lgh 36, vån. 1 50,9 51,0 2 1
 
Lgh 1 Likvärdig typ-lägenheten. Vardagsrummet inkluderar det större 

rummet, som i typ-lägenheten har utgång till uteplats. Lägenheten 
har 3 RoK.  

 Vardagsrummet är ca. 35,1, e.r. 38, m2. 
Lgh 2 Hall- Tillgänglig. 1900x3100 mm med hathylla städskåp och två 

garderober. Det finns ingen uppställningsplats för rullator eller stol i 
hallen.  

 Stort sovrum- Rummet uppfyller kravet för en handikappsanpassad 
dubbelsäng. Klädkammaren som nås via sovrummet är inte tillgänglig 
med en 8M:s skjutdörr och måtten 1350x1800 mm. 

 Litet sovrum (båda)- Inget av dem mindre sovrummen på 9 m2 upp-
fyller kravet för en handikappsanpassad enkelsäng. Det saknas 300 
mm i båda rummen för passage vid sängen och måtten av rummen är 
2400x3800 mm inkl. garderober.  

 Badrum- Tillgängligt. Från vägg till toalett är måttet 1300 mm. Mel-
lan handfat och toalett är centrumavståndet 800 mm och från vägg 
till handfat är CC-avståndet 1700 mm. Dessa funktioner uppfyller 
tillgänglighetskravet. Passagen mellan vägg och tvättmaskin och tork-
tumlare är 1100 mm. Som passagemått är detta godkänt men för att 
kunna manövrera tvättmaskinen och torktumlaren hade en bredd av 
en vändradie på 1300 mm behövts.  

 WC- Ej tillgängligt. 1200x1350 mm där handfat och toalett är vin-
kelräta mot varandra. Toaletts centrumavstånd från vägg är 400/800 
mm. Handfatet är placerat 450/950 mm från vägg. 

 Kök- 6 matplatser i köket ger ett mått på 1250 mm vid kyl/frys och 
ugn och bordet kan placeras 1300 mm från diskbänk vilket gör köket 
tillgängligt. Kök och vardagsrum är i öppen förbindelse med varandra 
så måtten kan ökas ytterligare.  

 Vardagsrum är ca. 25,9, e.r. 26, m2. Balkongdörren är 10M och bal-
kongen är tillgänglig.  
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Lgh 10 Hall- Tillgänglig. 1800x2650 mm. Hallen har hatthylla men inga 
förvaringsskåp. Rullator eller stol kan inte ställas i närhet av entrédör-
ren.  

 Klädkammare- Tillgängligt. 2000x2400 mm. Städskåpet är placerat i 
klädkammaren och den är tillräckligt stor för att uppfylla kravet.  

 Sovrum- En handikappsanpassad dubbelsäng får plats i sovrummet, 
3000x3750 mm. 

 Badrum- Ej tillgängligt. Handfat och toalett är placerad i vinkel mot 
varandra där centrumavståndet för toalett är 800/1100 mm. Handfa-
tet är placerat 1200/1400 mm från vägg. Passage mellan dusch och 
tvättmaskin/torktumlare är 1100 mm. Det finns inte plats för att 
vända med rullstol i badrummet, annars är funktionerna välplanerade 
med mått som uppfyller kravet.  

 Kök- En matgrupp för 6 personer ger ett avstånd på 1200 mm mellan 
kyl/frys och bord. Till diskbänk är avståndet 1550 mm vilket uppfyl-
ler kravet på tillgänglighet för det L-formade köket. 

 Vardagsrum är ca. 18,4, e.r. 20, m2. Balkongdörren är 10M och bal-
kongen är tillgänglig. 

 
Lgh 11 Typ-lägenhet redovisad i rapporten. 
 
Lgh 12 Hall- Tillgänglig. 1700x4100 mm. Det finns hathylla man hallen 

saknar skåp. Rullator eller stol kan ställas bredvid entrédörr.  
 Klädkammare- Ej tillgänglig. Städskåpet finns inne i klädkammaren 

och den har mått av 1600x3200 mm. Det går att vända med en rull-
stol vilket går att städskåpet är tillgängligt men klädkammaren upp-
fyller inte kravet.  

 Stort sovrum- 3000x3700 mm. Uppfyller kravet för en handikapps-
anpassad dubbelsäng. Har inga garderober eller förvaring. 

 Litet sovrum- 2900x3000 mm har plats för en handikappsanpassad 
enkelsäng. Saknar garderober eller förvaring. 

 Badrum- Tillgängligt.1700x4000 mm. Samma utformning och pro-
blematik som i Lgh 2. Centrumavståndet för handfatet från vägg är 
utökat till 1900 mm.  

 WC- Ej tillgängligt. 1300x1400 mm med 8Mdörr. Toalett och hand-
fat är placerad i vinkel. Toalett är placerad 400/1000 mm från vägg 
och handfatet har ett CC-avstånd på 500/800.  

 Kök- Öppen förbindelse med vardagsrum. Passage mellan spis och 
kyl/frys är 1200 mm. Matplats för 4 personer kan ställas med ett mått 
på 1300 mm från diskbänk för att en rullstolsbunden person skall 
kunna manövrera utrymmet. Balkongen blir tillgänglig med ett mått 
av 2500 mm framför balkongdörr som är 10M. 

 Vardagsrum är ca. 19,1, e.r. 26, m2. 
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Lgh 22 Hall- Tillgänglig. 1700x3300 mm övergår till en 1400 mm bred pas-
sage till vardagsrum och sovrum. Hatthylla finns men övrig förvaring 
saknas. Vid väggen mot WC kan rullator eller en stol ställas.  

 Klädkammare- Ej tillgänglig med mått av 1400x1700 mm. 
 Stort sovrum- 3200x3900 mm har plats för en handikappsanpassad 

dubbelsäng. Klädkammaren som är i anslutning till sovrummet är 
inte tillgängligt med måtten 1400x2100 mm. Dörren är 9M.  

 Medel sovrum- Har utrymme för en handikappsanpassad dubbel-
säng, 3000x 3900 mm inkl. garderober. Konflikt med garderoberna 
kan finnas. 

 Litet sovrum- Uppfyller inte kravet för en handikappsanpassad enkel-
säng. Saknas 300 mm i passage för att uppfylla kravet.  

 Badrum- Tillgängligt. 2600x2800 mm där det går att vända med en 
rullstol. CC-avstånd från vägg till toalett är 1300. Mellan handfat och 
toalett är måttet 800 mm och till vägg 500 mm. Tvättma-
skin/torktumlare, städskåp och förvaring finns i badrummet.  

 WC- Ej tillgängligt. 1000x1800 mm med en 8Mdörr. Toalett och 
handfat är placerade i vinkel. CC-avstånd toalett är 400/600 mm och 
handfatet har måtten 500/1300 mm från vägg.  

 Kök- I öppen förbindelse med vardagsrum. Mellan kyl/frys och 
diskmaskin är bredden 1200 mm. Matplats för 4 personer kan ordnas 
mellan kök och vardagsrum. Bordet kan placeras med ett avstånd på 
1300 mm från diskbänk för manövreringsyta och för att inte skapa 
någon kollision med balkongen som nås via köket. Balkongdörren är 
10M.  

 Vardagsrum är ca. 27,6, e.r. 30, m2.  
 
Lgh 23 Hall- Tillgänglig. 1700x2650 mm med hatthylla och två garderober 

men plats för uppställning av rullator eller stol finns inte.  
 Stort sovrum- Har plats för en handikappsanpassad dubbelsäng. 

3000x3700 mm. Klädkammaren, 1350x2400 mm, som nås via sov-
rummet är inte tillgängligt. Dörren till klädkammaren är 9M. 

 Litet sovrum- 2250x3000 mm är inte tillgängligt för en handikapps-
anpassad enkelsäng. Det saknas 450 mm i passage för att uppfylla 
kravet och garderoben tar ytterligare yta från rummet. 

 Badrum- Tillgängligt. Rymligt 2500x2800 mm. Toalett har ett cent-
rumavstånd på 1250 mm från vägg och mellan handfat och toalett är 
avståndet 800 mm. Handfatet är placerat med CC-avstånd 450 mm 
från vägg. Tvättmaskin/torktumlare, städskåp och förvaring är place-
rad på motsatt vägg från handfat, toalett och dusch.  

 WC- Ej tillgängligt. 1000x1350 mm med en 8Mdörr. Vinkelrät pla-
cering av handfat och toalett där toalett är placerad 400/600 mm från 
vägg. Handfat har ett CC-avstånd på 450/900 mm.
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 Kök- I öppen förbindelse med vardagsrum. Avstånd mellan kyl/frys 
och diskbänk är 1200 mm. Mellan vardagsrum och kök får en mat-
plats för 4 personer plats. Genom att placera bordet 1300 mm från 
bänk i köket får en rullstolsbunden person tillräckligt stort utrymme 
för att vända vid spis. Passage till vardagsrum, förbi bord, blir 1150 
mm. 

 Vardagsrum är ca. 28,4, e.r. 32, m2. Uteplats nås via vardagsrum och 
har en tillgänglig 10Mdörr.  

 
Lgh 36 Hall- Tillgänglig. Passage på 1800 mm fram till Kök och vardagsrum. 

Hallen har tre garderober och städskåp men plats för rullator eller stol 
finns inte. 

 Sovrum- Uppfyller kravet för en handikappsanpassad enkelsäng med 
mått av 2950x3200 mm. Sovrummet saknar garderober. 

 Badrum- Tillgängligt. 1700x3200 mm. CC-avstånd från vägg till 
toalett är 1300 mm. Från handfat till toalett är måttet 800 mm och 
handfatet är placerat 1100 mm från väggen. Dusch finns bredvid toa-
lett och tvättmaskin/torktumlare står vinkelrätt mot handfatet.  

 Kök- I öppen förbindelse med vardagsrum. Antal sittplatser vid mat-
bord kan uppgå till 6 personer. Med ett avstånd på 1200 mm från 
kyl/frys blir måttet 1200 mm för att komma till balkongdörr. Måtten 
uppfyller kraven men det går inte att vända vid kyl/frys.  

 Vardagsrum är ca. 9,3, e.r. 16, m2.  
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