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Abstract 

The number of elderly people in society is increasing, and the existing buildings 
need to be adapted to meet their requirements of accessibility. Today a lot of the 
existing buildings were built at 1965-1975, and these contain many difficulties for 
people with impaired mobility. 
 
The purpose of this work is to explore the possibility of the elderly to continue 
living at home by studying the actions needed to adapting the common areas and 
the neighborhood. The goal is to find out what the most common measures are, 
and study some methods that are possible to use for an accessibility inventory. 
 
A literature review has been made, where reference objects, laws, rules and 
requirements regarding availability have been studied. A case study has been made, 
where a study of the availability of the residential Tunet in Mjölby. The entrances 
contain many different levels like steps and thresholds, there is no elevator and 
entrance door is heavy to open. There is also no storage to place walkers in. Other 
accessibility problems that exist in the area are few benches, inaccessible patios 
and long walking distances to the waste disposal and parking. 
 
To study the availability of existing residential, different survey methods were 
used, such as TIBB - availability of existing housing, the Housing Enabler - 
Methodology for the assessment/survey and analysis of accessibility problems in 
housing and Västra Götaland inventory model. TIBB has been used in practice 
and then evaluated. The inventory tool is suitable for a basic accessibility 
inventory which takes account of elderly people’s conditions. 
 
The measures that are most common in residential areas from the 1965-1075 is to 
smooth out differences in levels, like thresholds, installing an elevator and 
automatic door openers. Waste disposal in the area should be located as close to 
the entrance as possible. Usually the possibility to rest by sitting down needs to 
improve, partly by placing more benches in the area, and partly by placing some 
form of sit opportunity in the entrance area. These measures improve the 
availability and accessibility for the elderly, and affect the mental and social life as 
they become more independent. To install an elevator is in many cases a costly 
measure, and thus mostly not being made. To enable for elderly to keep living in 
their homes, the public areas of a building and the neighborhood should be 
adapted. 
 
For an availability adjustment to be successful is the holistic approach of great 
importance. When individual measures are implemented with no holistic 
approach, is the risk that the problems still remains high. Therefore, an 
accessibility survey should be made, to study all of the measures required to adapt 
the availability of a neighborhood.
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Sammanfattning 

Antalet äldre i samhället ökar, och befintliga byggnader behöver anpassas efter 
deras behov på tillgänglighet. I dagsläget omfattar det befintliga bostadsbeståndet 
av flerbostadshus en mängd byggnader från miljonprogrammet, och dessa 
innehåller många hinder och svårigheter för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten för äldre att kunna bo kvar 
hemma genom att studera vilka åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa 
de gemensamma ytorna och närområdet i anslutning till bostaden. Målet är att ta 
reda på vilka de vanligaste åtgärderna är samt studera några metoder som går att 
använda vid en tillgänglighetsinventering.  
 
En litteraturstudie har genomförts där referensobjekt, lagar, regler och krav som 
behandlar tillgänglighet har studerats. En fallstudie har genomförts där 
tillgängligheten i bostadsområdet Tunet i Mjölby har undersökts. Entréerna 
innehåller många nivåskillnader i form av trappsteg och trösklar, hiss saknas och 
entrédörren är tung att öppna. Det finns inte heller något förråd att placera 
rollatorer i. Andra tillgänglighetsproblem som finns i området är få sittmöjligheter, 
otillgängliga uteplatser och långa avstånd till sophantering och parkering. 
 
För att studera tillgängligheten i befintliga bostadsområden kan olika 
inventeringsmetoder användas, till exempel TIBB – tillgänglighet i befintligt 
boende, Housing Enabler – metodik för bedömning/kartläggning och analys av 
tillgänglighetsproblem i boendet och Västra Götalandsregionens inventeringsmall. 
TIBB har använts i praktiken och därefter utvärderats. Mallen lämpar sig för en 
enklare tillgänglighetsinventering där hänsyn tas till äldres förutsättningar. Housing 
Enabler uppfattas av författaren som en mer komplett metod. 
 
De åtgärder som efter studien anses som vanligast vid en tillgänglighetsanpassning 
i bostadsområden från miljonprogrammet är att jämna ut nivåskillnader som 
trösklar, installera hiss och automatisk dörröppnare. Sophanteringen i området bör 
placeras så nära entrén som det är möjligt. Dessutom krävs ofta att 
sittmöjligheterna förbättras, dels genom att fler bänkar placeras ut i området, och 
dels genom att placera någon form av sittmöjlighet i anslutning till entrén. Dessa 
åtgärder förbättrar tillgängligheten och framkomligheten för äldre, och påverkar 
det psykiska och sociala livet då de äldre blir friare och mer självständiga. Att 
installera en hiss är i många fall en kostsam åtgärd, som därmed vanligtvis inte 
genomförs. För att möjliggöra kvarboende bör därför de gemensamma ytorna i en 
byggnad samt närmiljön anpassas för rollatoranvändare.  
 
För att en tillgänglighetsanpassning ska bli lyckad är helhetstänkande av stor 
betydelse. Då enstaka åtgärder genomförs är risken stor att problemen kvarstår. 
Därför bör en tillgänglighetsinventering genomföras för att studera samtliga av de 
åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa ett område.  
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1 Inledning 
Den äldre befolkningen i samhället ökar. För att underlätta för dem kan den 
befintliga boendemiljön tillgänglighetsanpassas. Detta leder till att vardagen blir 
enklare för flertalet äldre och kvarboende därmed kan öka. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Att göra dagens samhälle tillgängligt för äldre är en aktuell fråga som får allt mer 
uppmärksamhet. Vid nyproduktion är kraven på tillgänglighet tydliga och dessa 
ska följas, men det är viktigt att komma ihåg det befintliga beståndet av fastigheter 
med tillhörande närområden, som är en betydligt större andel än nyproducerade. 
Denna grupp av fastigheter innehåller vanligtvis många tillgänglighetsproblem. 
Med en allt större grupp äldre i samhället är det viktigt att arbeta med kvarboende 
för äldre, både med hänsyn till sociala och tekniska aspekter.  

1.1.1 Bakgrund 

Antalet personer i samhället som passerat 65 år är en växande grupp, och dessa 
behöver någon gång i framtiden ett boende som är anpassat efter ökande behov 
av tillgänglighet.1 Tillgänglighetskraven har utvecklats och tillämpas vid 
nyproduktion, men det krävs många åtgärder på det befintliga bostadsbeståndet. 
Fastigheter som byggs idag har bestämda krav på tillgänglighet som ska uppfyllas, 
vilket innebär att dessa fastigheter lämpar sig bättre för äldre än många befintliga 
fastigheter. Under 1960- och 70-talet byggdes det ett stort antal flerbostadshus för 
att tillgodose bostadsbristen. Dessa byggnader används fortfarande, men 
innehåller många hinder för personer med funktionsnedsättningar. Majoriteten av 
personer med en ålder över 65 år bor idag i bostäder med bristande tillgänglighet. 
Främst är entréerna svårtillgängliga på grund av nivåskillnader och att hiss saknas. 
Då många äldre idag önskar att bo kvar i sin bostad så länge de har möjlighet till 
det, är det av stor betydelse att anpassa den privata bostaden och de gemensamma 
ytorna för att möjliggöra kvarboende.  
 
Mjölby kommun skulle genomföra en förstudie om hur tillgängligheten i befintliga 
bostadsområden kan förbättras samt om de kunde omvandla befintliga bostäder 
till trygghetsboende i framtiden. I grunden finns regeringsuppdraget ”Bo bra på 
äldre dar”, se bilaga 1. Bostadsområdet Tunet i Mjölby skulle studeras utifrån 
Hjälpmedelsinstitutets inventeringsmall TIBB: Tillgänglighet i befintligtboende. 
 
 
 
 
 

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

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf
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Tunet är ett område med tio fastigheter varav nio byggda 1966 med tre våningar 
och källare, och en nyare fastighet från 1991 med 4-7 våningar. I byggnaden från 
1991 har tillgänglighetsåtgärder vidtagits vid produktionen, medan hos de äldre 
byggnaderna har bara mindre åtgärder utförts i samband med hyresgästernas 
önskan. För att förbättra tillgängligheten för de boende behöver ytterligare insatser 
göras, då det i dagsläget finns många hinder och svårigheter för de äldre i området. 
Bostadsbolaget i Mjölby AB (BB) vill veta vilka åtgärder som ska göras, vad dessa 
kostar samt i vilken ordning de bör prioriteras med hänsyn på nödvändighet och 
ekonomi.  
 
Som exempel på tidigare arbeten som liknar kommunens förstudie kan 
Hjälpmedelsinstitutets studie i Göteborg nämnas.2 Hjälpmedelsinstitutet har under 
flera år arbetat tillsammans med Senior Göteborg och Göteborg stad med att 
studera tre bostadsområden. Undersökningen har visat vilka hinder som finns i 
befintliga bostadsmiljöer samt hur dessa bör åtgärdas för att förbättra 
tillgängligheten främst för de äldre i området. Resultatet av studien presenteras i 
publikationen ”Vem ska värna tillgängligheten” framtagen av Lisbeth Lindahl, 
Maria Martini och Inga Malmqvist. Vikten av att tillgänglighetsanpassa den 
befintliga miljön och vad det innebär för de äldre i områdena presenteras i 
rapporten. 
 
I D-uppsatsen ”Äldres aktivitetsmönster och skattning av bostadens tillgänglighet 
före och efter en bostadsanpassning” skriven av Bernt Niva presenteras hur fem 
personer över 70 år uppfattar miljön efter en bostadsanpassning.3 Detta arbete 
visar hur viktigt det är med anpassning till äldres krav och behov. 
 
Robbie Danielsson och Christian Ernst genomförde ett examensarbete i 
byggnadsteknik där tillgängligheten i området Vidöstern 6 på Österängen i 
Jönköping undersöktes.4 Åtgärdsförslag togs fram för både den enskilda bostaden 
i form av typlägenheter och för närmiljön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet,  2010  
3 B Niva, Äldres aktivitetsmönster och skattning av bostadens tillgänglighet före och efter en 

bostadsanpassning, Luleå Tekniska Universitet, 2003 
4 R Danielsson, C Ernst, Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd – utredning och åtgärdsförslag: 

Vidöstern 6 Österängen, Jönköping, Jönköping, 2010 
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

Nedan presenteras syfte, mål och frågeställningar för arbetet. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar hemma genom 
tillgänglighetsanpassning av den befintliga miljön i anslutning till bostaden. 

1.2.2 Mål 

Målet med arbetet är att, utifrån tillgänglighetskrav för byggnader och miljön i 
direkt kontakt med byggnaden, undersöka vilka åtgärder som ska vidtas för att 
utforma befintliga områden så de blir tillgängliga för äldre personer. 
Inventeringsmallen TIBB ska användas och utvärderas för att se om den uppfyller 
tillgänglighetskraven och fungerar som metod vid en tillgänglighetsinventering. Ett 
delmål är att resultatet av inventeringen och litteraturstudien ska kunna ligga till 
grund för, om en investering i anpassning för äldre i området Tunet ska ske i 
Mjölby kommun. En prioriteringslista med åtgärder kommer att tas fram till 
Bostadsbolaget och beslut om eventuella insatser kommer att ske med hänsyn till 
denna.  

1.2.3 Frågeställningar 

Nedan presenteras de tre frågeställningar som ligger till grund för arbetet och som 
besvarats i rapporten. 

 Hur kan innergårdar och de gemensamma ytorna i befintliga byggnader 
anpassas till dagens krav på tillgänglighet? 

 Vilka exempel på metoder finns för att analysera bristerna och föreslå 
åtgärder för ökad tillgänglighet?  

 Vilka kvalitéer och brister har inventeringsmallen TIBB: Tillgänglighet i 
befintligt boende? 
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1.3 Metod 
Genom litteraturstudier och informationssökning har tillgänglighetskraven 
undersökts, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa befintliga 
byggnader till dagens tillgänglighetskrav. 
 
Inventeringen har genomförts med hjälp av en inventeringsmall (TIBB- ett nytt 
verktyg för inventering av tillgänglighet5). En undersökning i bostadsområdet 
Tunet, arbete på Mjölby kommun samt hos Bostadsbolaget i Mjölby AB har 
genomförts. I inventeringen ingick det att en nulägesanalys gjordes och utifrån 
denna studerades vilka åtgärder som krävs.  
 
Fortlöpande kontakt med handledaren på Mjölby kommun, Sara Hesse samt på 
Bostadsbolaget, Jan Wistfors har skett under arbetets gång. Ett styrgruppsmöte 
och seminarium hos kommunen och Bostadsbolaget har genomförts. 

1.3.1 Hur kan innergårdar och de gemensamma ytorna i befintliga 
byggnader anpassas till dagens krav på tillgänglighet? 

En litteraturstudie och informationssökning genomfördes för att studera vilka 
lagar och regler som finns idag, vilka brister i tillgängligheten som förekommer 
hos äldre fastigheter och vilka åtgärder som krävs för att befintliga fastigheter ska 
uppfylla dagens tillgänglighetskrav. En fallstudie och en inventering av 
bostadsområdet Tunet i Mjölby genomfördes för att undersöka hur 
tillgänglighetsnivån i ett bostadsområde från 1960-talet kan se ut samt vilka brister 
som finns. I samband med inventeringen togs åtgärder fram, och en mindre 
undersökning om vad dessa skulle komma att kosta genomfördes för att 
Bostadsbolaget ska kunna prioritera de olika åtgärderna med hänsyn till både 
behov och kostnad. För att undersöka kostnaderna för de olika åtgärderna 
kontaktades fastighetsförvaltare, leverantörer och anställda på Bostadsbolaget. 

1.3.2 Vilka exempel på metoder finns för att analysera bristerna och 
föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet?  

En litteraturstudie och en informationssökning genomfördes för att ta reda på 
några metoder som finns för att undersöka tillgängligheten. Dessa metoder 
studerades översiktligt med inriktning på funktion och tillgänglighet för äldre. En 
inventeringsmetod har studerats utförligare. 
 

                                                 
5 Webbredaktionen,TIBB-ett verktyg för inventering av tillgänglighet, Hjälpmedelsinstitutet, 2011, 

(2012-01-11) www.tillgangligtboende.se/tibb  

 

http://www.tillgangligtboende.se/tibb
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1.3.3 Vilka kvalitéer och brister har inventeringsmallen TIBB: 
Tillgänglighet i befintligt boende? 

I och med fallstudien har TIBB, den inventeringsmall som användes vid arbetet 
hos Mjölby kommun, utvärderats med hänsyn på tillgänglighet och den 
information som tagits fram i samband med övriga frågeställningar. En analys av 
bristerna och förbättringsförslag togs fram utifrån resultatet av inventeringen. Hur 
TIBB var att använda presenteras. De brister som påträffades meddelades till 
Hjälpmedelsinstitutet för att underlätta deras fortsatta arbete med utvecklingen av 
mallen. 
 

1.4 Avgränsningar 

 I studien undersöks inte den enskilda lägenheten.  

 Småhus har inte studerats. 

 Grönområden och närliggande stadsdelar ingår inte i studien.  

 Om åtgärdsförslagen är hållbara utifrån miljösynpunkt har inte studerats. 

 Konstruktionsberäkningar för åtgärdsförslagen genomfördes inte, men 
åtgärderna är kontrollerade för att vara möjliga att genomföra. 

 En kostnadsundersökning med jämförelse av olika fabrikat och 
leverantörer har inte genomförts.  

 

1.5 Disposition 
I Kapitel 2 - Bakgrund och förutsättningar presenteras information som visar vikten av 
att tillgänglighetsanpassa för äldre och varför frågan är så aktuell. Information om 
tillgänglighet, kvarboende och miljonprogrammet presenteras. Under rubriken 
”Tillgänglighet – ett internationellt problem” förklaras att det inte bara är i Sverige 
som tillgängligheten är en viktig fråga. 
 
I Kapitel 3 - Genomförande presenteras hur arbetet har genomförts för att nå fram 
till resultatet. De tillgänglighetskrav som finns för entréer, trapphus och närmiljö 
beskrivs. Därefter presenteras generella problem och referensobjekt. En 
områdesbeskrivning av Tunet i Mjölby ges, och de åtgärder som krävs presenteras. 
Vidare jämförs studerade inventeringsmetoder. Det skissarbete som genomförts 
visas och beskrivs.  
 
I Kapitel 4 – Resultat och analys redovisas svaren på frågeställningarna. Först 
presenteras de åtgärder som är aktuella i tidstypiska bostadsområden, för att sedan 
gå över till de åtgärder som krävs på Tunet i Mjölby. Därefter redogörs för de 
åtgärder som inte kan genomföras på Tunet. Sedan presenteras 
inventeringsmallarna TIBB: Tillgänglighet i befintligt boende, Housing Enabler 
och Västra Götalandsregionens inventeringsmall. De kvalitéer och brister som 
TIBB har presenteras.  
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I Kapitel 5 – Diskussion presenteras författarens egna reflektioner om resultatet 
och metodvalen. Resultatet på de enskilda frågeställningarna diskuteras. Arbetets 
styrkor diskuteras och förbättringar föreslås.  
 
I Kapitel 6 – Slutsatser och rekommendationer presenteras förslag till fortsatt arbete 
inom samma område. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Nedan presenteras förutsättningarna och vad som ligger till grund för arbetet. 
Dels redogörs historisk bakgrund, lagar, regler och råd. 
 

2.1 Bakgrund 
Att göra dagens samhälle tillgängligt för alla är en aktuell fråga som får allt mer 
uppmärksamhet. Samhället ska vara tillgängligt för både personer med 
rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel. Dessa funktionsnedsättningar är vanliga hos 
äldre. Vid nyproduktion är de krav som finns på tillgänglighet tydliga och 
presenteras i Plan- och Bygglagen och BBR. Det finns ett stort bestånd av 
fastigheter som är byggda då tillgänglighetskraven var lägre än idag, och dessa 
behöver anpassas efter dagens tillgänglighetskrav i den mån det är möjligt. En 
bättre tillgänglighet bidrar till att äldre med någon funktionsnedsättning kan bo 
kvar hemma längre. Därav genomfördes en undersökning om hur kraven ser ut 
och vilka åtgärder som kan göras hos befintliga fastigheter. 
 
Mjölby kommun skulle genomföra en förstudie med grund i regeringsuppdraget 
”Bo bra på äldre dar”, se bilaga 1. Undersökningen skulle bidra till att besluta om 
Tunet är ett bostadsområde som är lämpligt att anpassa till äldre. Bostadsområdet 
Tunet i Mjölby skulle studeras utifrån Hjälpmedelsinstitutets inventeringsmall 
TIBB: Tillgänglighet i befintligtboende. 
 
För att se hur ett äldre bostadsområde, där inga större förändringar gjorts sedan 
det byggdes, studerades bostadsområdet Tunet i Mjölby kommun. Tunet valdes då 
det är ett tidstypiskt område där inga större förändringar gjorts sedan det byggdes. 
I området finns det tio byggnader. Nio av dessa är byggda runt 1966 med tre 
våningar och källare, och en nyare byggnad från 1991 med fyra till sju våningar. I 
byggnaden från 1991 har tillgänglighetsåtgärder vidtagits, medan hos de äldre 
fastigheterna har bara mindre åtgärder utförts i samband med hyresgästernas 
önskemål. Dessa åtgärder är inte tillräckliga då många äldre på Tunet idag har 
tillgänglighetsproblem i vardagen. För att byggnaderna ska anses vara tillgängliga 
för de boende behöver fler åtgärder vidtas. 

2.1.1 Definition av tillgänglighet 

Vad begreppet tillgänglighet är och vad som anses vara tillgängligt kan variera från 
person till person, från företag till företag, beroende på förutsättningarna. För att 
förtydliga vad som i detta arbete menas med tillgänglighet redovisas en kort 
definition.  
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Trollhättan stad, en kommun i västra Sverige, definierar tillgänglighet på följande 
sätt ”Tillgänglighet - Definition av hur väl anpassad den byggda miljön är för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja den, det ska inte finnas några 
funktionshinder. Innefattar även tillgång till information och bemötande”.6 Denna 
definition är lämplig för kommuner och kommer att ligga till grund för begreppet i 
denna rapport. Tillgänglighet kan även tolkas som att personer med 
funktionsnedsättning av något slag ska kunna delta på lika förutsättningar som 
andra personer7.  

2.1.2 Antalet äldre i samhället ökar 

Vi lever allt längre, vilket innebär att andelen personer som är över 65 år ökar, och 
förväntas även fortsätta att öka i framtiden. De byggnader som finns behöver 
anpassas så att äldre personer kan klara sig på egen hand hemma, utan att 
bostaden ska vara ett hinder när det gäller tillgänglighet8. Figur 1 nedan redovisar 
ökningen av antalet personer över 65 från 1960 till 2008, samt den beräknade 
ökningen fram till 2060. Gruppen av personer i åldrarna 65-79 år består idag av 
ungefär 1,3 miljoner människor och beräknas vara omkring 1,7 miljoner 2060. 
Gruppen av personer som är 80 år eller äldre är 2012 ungefär 500 000 stycken och 
prognosen visar att 2060 beräknas denna grupp vara ungefär en miljon. 

 

                                                 
6 J de Blanche, Begreppsförklaring tillgänglighet, Trollhättans stad, 2012, (2012-02-15) 

http://www.trollhattan.se/Startsida/Social-service/Tillganglighet/Begreppsforklaring-tillganglighet/  
7  Handisam, Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet,2 utg , Stockholm Södra Glory Reklambyrå, 

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

Figur 1 - Visar hur antalet äldre har ökat i samhället och hur den fortsatta ökningen ser ut, 
Statistiska centralbyrån, 2009 
(http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf) 

 

http://www.trollhattan.se/Startsida/Social-service/Tillganglighet/Begreppsforklaring-tillganglighet/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf
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2.1.3 Kvarboende 

Att många äldre hellre vill bo kvar hemma än att flytta till någon form av 
äldreboende är en allmän uppfattning, och tankesättet har funnits i Sverige under 
en längre tid. Men att bo kvar hemma som äldre kan vara svårt när bostaden inte 
är anpassad efter de nya behoven. Socialstyrelsen har genomfört en undersökning 
för att studera hur många äldre med rörelsehinder som bor i bostäder där 
tillgängligheten inte är tillräcklig. Enligt resultatet av undersökningen bodde drygt 
hälften av invånarna som var 55 år eller äldre i bostäder där tillgängligheten inte 
motsvarade deras behov.9 

Äldre spenderar mycket tid i hemmet, och för att underlätta både i vardagen och 
med de grundläggande funktionerna krävs det att tillgängligheten är anpassad efter 
behovet.10 Det finns personliga och sociala aspekter som bidrar till att många äldre 
uppskattar att kunna bo kvar hemma. Det är en miljö som är bekant och som 
därmed för många upplevs som trygg, och dessutom har många äldre 
känslomässiga band till sin hemmiljö. Att flytta när man är äldre innebär en 
påfrestning både fysiskt och psykiskt. 

När bara den enskilda lägenheten tillgänglighetsanpassas finns det fortfarande 
många hinder som bidrar till att möjligheten för kvarboende är låg. När de 
gemensamma ytorna i byggnaderna samt närmiljön anpassas, blir vardagen lättare 
för de boende med funktionsnedsättning.  Möjligheten att själv lämna byggnaden, 
använda gemensamma utrymmen som tvättstuga, handla och delta i andra 
aktiviteter i samhället blir betydligt större. Dessutom blir de äldre mer 
självständiga när ytorna även utanför den privata lägenheten 
tillgänglighetsanpassas.  

Kerstin Kärnekull beskriver i sin Bok Bygga för seniorer att det är en långsiktig 
investering att utforma boendemiljöer med hänsyn på äldre. 11 Helhetsbilden är 
viktig, vilket innebär att inte enbart den privata bostaden bör vara anpassad. En 
bostad som är lämplig för äldre ska kunna medföra kontakt med andra människor, 
då det skapar en trygghet. Denna möjlighet begränsas då den boende inte 
självständigt kan förflytta sig inom sitt bostadsområde. Enligt en undersökning av 
Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor vill många äldre flytta av den 
anledningen att de vill ha trygghet och gemenskap. En tillgänglig gemensam miljö 
förbättrar förutsättningarna för detta.  

 

 

 

                                                 
9 Maj-Len Sjögren, Trappan mellan kvarboende och flytt – Förutsättningar för äldre med 

rörelsehinder att bo kvar hemma, Socialstyrelsen, 2007 
10 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?,, Hjälpmedelsinstitutet,  2010 
11 K Kärnekull, Bygga för seniorer, AB Svensk Byggtjänst, Värnamo, 2011 
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2.1.4 Tillgänglighetsproblem – en viktig fråga 

Tillgänglighetsproblem i befintliga fastigheter är vanligt och påverkar många 
människor. I figur 2 nedan visas att andelen äldre som bor i bostäder med 
bristande tillgänglighet är stor. Resultatet visar att åtgärder behöver vidtas för att 
förbättra boendesituationen för dessa personer, och att stora delar av det 
befintliga bostadsbeståndet inte uppfyller den tillgänglighetsnivå som krävs för att 
äldre ska kunna bo där. Enligt figur 2 bor 58 % av männen och 51 % av 
kvinnorna i åldern 65-79 år i bostäder med bristande tillgänglighet i form av att 
bostaden inte är placerad i markplan samt att hiss saknas. Hos gruppen med 
personer med en ålder på över 80 år bor 50 % av männen och 44 % av kvinnorna 
i bostäder med bristande tillgänglighet.  
 
Enligt figur 2 nedan är majoriteten av de äldres bostäder inte tillgängliga med 
rullstol. I åldersgruppen 65-79 år bor 80 % av männen och 73 % av kvinnorna i en 
bostad med bristande rullstolstillgänglighet, vilket innebär att det finns trappsteg 
som måste passeras för att nå den privata bostaden. Enligt figur 2 bor 74 % av 
männen och 68 % av kvinnorna med en ålder på över 80 år i bostäder med 
bristande rullstolstillgänglighet.  

 
 
 
 

 

Boendet består av två delar, dels den egna lägenheten och dels de gemensamma 
utrymmena. Att bostadsanpassa de privata lägenheterna är viktigt för att skapa ett 
fungerande boende för äldre, men för att möjliggöra för de äldre att lämna 
bostaden utan svårigheter, är det av stor betydelse att anpassa de gemensamma 
ytorna i fastigheten. Det gäller exempelvis trapphus, entré, gemensamhetslokal, 
tvättstuga och sophantering. Det är vanligt i det befintliga bostadsbeståndet, och 
då främst hos äldre fastigheter, att det saknas hiss i trapphuset. Detta kan för 
många innebära stora problem att förflytta sig utanför den privata bostaden. Att 
äldre får lättare att själva lämna bostaden har många fördelar. De får större 
möjlighet att delta i aktiviteter i området, använda service som livsmedelsbutik och 
vårdcentral, och har då möjlighet att klara sig på egen hand längre och känna en 
större frihet i och med att de blir mindre beroende av hjälp från anhöriga och 
allmänheten. 

Figur 2- Antal och andel personer i bostäder med bristande tillgänglighet i ordinärt boende, per 
åldersklass och kön (Maj-Len Sjögren, Trappan mellan kvarboende och flytt – Förutsättningar för äldre 
med rörelsehinder att bo kvar hemma, Socialstyrelsen, 2007) 
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Hjälpmedelsinstitutet har tillsammans med Senior Göteborg och Göteborg stad 
studerat tre bostadsområden; Askim, Biskopsgården och Lärjedalen, med en stor 
andel äldre boende.12 Undersökningen visar vilka hinder som finns i den befintliga 
bostadsmiljön samt hur dessa bör åtgärdas för att förbättra tillgängligheten främst 
för de äldre i området. I publikationen Vem ska värna tillgängligheten framtagen av 
Lisbeth Lindahl, Maria Martini och Inga Malmqvist kan resultatet av studien läsas. 
Av rapporten framgår det att det är av stor betydelse att tillgänglighetsanpassa den 
befintliga miljön. Hos äldre byggnader som är i behov av renovering kommer 
tillgängligheten inte högt upp på prioriteringslistan. Anledningen till detta är att 
det av många inte uppfattas som något som tillför mervärde till fastigheten. 
Problem som fanns i flertalet av de studerade fastigheterna i Göteborg var att hiss, 
uppställningsplats för rollatorer och andra gånghjälpmedel saknades, samt att 
tösklarna orsakade problem i och med att de var för höga. 
 
Bernt Niva presenterar i sin D-uppsats Äldres aktivitetsmönster och skattning av 
bostadens tillgänglighet före och efter en bostadsanpassning hur fem personer över 70 år 
uppfattar miljön efter en bostadsanpassning.13 Slutsatsen som författaren drar är 
att en bostadsanpassning delvis kompenserar de funktionsnedsättningar som 
åldrande medför, och att en bostadsanpassning därmed är nödvändigt i och med 
det ökande antalet äldre som bor kvar hemma. Med aktivitetsmönster menar Niva 
samtliga aktiviteter som en person genomför under dagen. De aktiviteter som 
genomförs minskar med ökande ålder, men i en tillgänglig miljö utförs fler 
aktiviteter. De problemen i närmiljön som de fem deltagarna i studien upplevde 
var främst nivåskillnader, trappsteg och tunga dörrar. Att anpassa entrén ansågs 
vara en betydande åtgärd. Enligt undersökningen önskade de äldre att de 
gemensamma utrymmena i bygganden skulle tillgänglighetsanpassas, då detta 
skulle ge dem en högre grad av självständighet. 

2.1.5 Miljonprogrammet 

1964 beslutade regeringen att det i Sverige skulle byggas en miljon bostäder under 
tio år.14 Anledningen till detta var att det rådde bostadsbrist i landet. Husen som 
uppfördes bestod främst av trevånings lamellhus, skivhus i fem till åtta våningar 
samt åttavånings punkthus. Trevåningshusen byggdes utan hiss vilket innebär 
tillgänglighetsproblem. Drygt 70 procent av husen uppförda 1960-75 har första 
våningsplanet i markplan, vilket innebär att det utan några större åtgärder går att 
göra vägen till den privata lägenheten i markplan tillgänglig med rullstol. I de hus 
där hiss finns är denna vanligtvis tillräckligt stor för att rymma en manuell rullstol, 
men inte en elektrisk rullstol. Entrédörrarna är hos många av dessa byggnader 
tunga, vilket innebär att rollatoranvändare har svårt att öppna dem. 

                                                 
12 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet,  2010  
13 B Niva, Äldres aktivitetsmönster och skattning av bostadens tillgänglighet före och efter en 

bostadsanpassning, Luleå Tekniska Universitet, 2003 
14 Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen, Stockholm, 2009 
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2.1.6 Tillgänglighet – ett internationellt problem 

Att förbättra tillgängligheten för äldre är ett aktuellt problem och en stor uppgift 
inte bara i Sverige. 15 I artikeln “Aging and Disability: Implications for the Housing 
Industry and Housing Policy in the United States” berättas det att antalet äldre i 
USA ökar. Det innebär ett ökat behov av tillgängliga bostäder. Enligt 
undersökningar vill äldre bo kvar hemma och leva så självständigt som möjligt så 
länge de kan. I USA råder det brist på tillgängliga byggnader, och trots att vissa 
åtgärder vidtagits är det ett fortsatt stort problem, då majoriteten av byggnaderna 
fortfarande är otillgängliga. Det är inte heller bara i Sverige och USA som 
tillgängligheten för äldre har blivit en stor fråga, utan arbete med ett mer 
tillgängligt samhälle pågår även i andra länder. I till exempel Australien, Frankrike, 
Italien och Danmark är tillgänglighetsfrågan stor. 
 

2.2 Tillgänglighetskrav, lagar och regler 

Nedan presenteras lagar, regler och råd som tar hänsyn till tillgänglighet. Dessa 
behandlar tillgänglighet allmänt, och de stycken som studerats i detalj innehåller 
lagar, regler och föreskrifter som behandlar brister som bör åtgärdas för att 
förbättra tillgängligheten. 

2.2.1 Boverkets byggregler, BBR 

Boverkets byggregler, BBR, är Boverkets regelsamling för byggande och innehåller 
föreskrifter och råd. Föreskrifterna är regler och dessa ska följas. Råden är 
riktlinjer och är därmed inte förbindande. BBR gäller vid nybyggnad, tillbyggnad, 
mark och rivningsarbeten. 
 
Främst kapitel tre; Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och 
driftsutrymmen har studerats.16 Reglerna behandlar även tillgänglighetslagar från 
Plan- och bygglagen samt Byggnadsverksförordningen. Relevanta mått och 
anstånd presenteras. Även kapitel 8:9, ”Skydd mot olyckor på tomter” har 
betraktats. 
 
Entré och trapphus 
Huvudentréer ska vara lätta att hitta och tillgängliga. BBR uppmanar att där det är 
möjligt ska entréer utformas utan någon nivåskillnad. Innanför entrén, i 
trapphuset, ska kommunikationsutrymmet ha en fri bredd på minst 1,3 meter. 
Med kommunikationsutrymme menas korridorer och trapplan. Vid passager, till 
exempel vid ett hinder som en pelare, bör den fria passagebredden vara minst 0,80 
meter. För att förbättra orienteringsförmågan ska viktiga målpunkter vara lätta att 
upptäcka. Det kan till exempel gälla entrédörrar, hissdörrar och utrymningsvägar.  

                                                 
15 S. K. Smith, S. Rayer & E. A. Smith, “Aging and Disability: Implications for the Housing Industry 

and Housing Policy in the United State”, Journal of the American Planning Association, 74:3, 289-306, 

2008 
16 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, (BFS 2008:6) 
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Belysningen bör vara tillräcklig för att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan använda entrén och trapphuset. Dörrar i entrén ska gå att 
öppna även vid användning av rullstol, och dessutom ska utrymmet på båda 
sidorna av dörren vara tillräckligt stort för att passage kan ske utan hinder. Om 
automatisk dörröppnare finns ska manöverdonet vara placerat med centrum 0,80 
meter ovanför golvnivån samt minst 0,70 meter från hörn eller dörrbladet. Det 
kan då nås av rullstolsburna, personer som använder gånghjälpmedel och personer 
utan nedsatt rörelseförmåga.17 
 

Närmiljö 
Enligt BBR ska minst en gångväg mellan en tillgänglig entré och 
bostadskomplement, parkering samt friytor vara tillgänglig och användbar. Med 
bostadskomplement menas tvättstuga, sophantering, gemensamhetslokal och 
uteplats. Gångvägar ska vara utan nivåskillnader, vara lätta att följa och att 
definiera som gångbana. Dessutom ska det inte finnas några hinder, och passager 
ska vara tillräckligt breda för att kunna användas av en person med rullstol. För att 
underlätta orienterbarheten ska tillgängliga gångvägar och parkeringsplatser vara 
belysta.18 

2.2.2 Boverkets ändringsråd, BÄR 

BÄR hanterar ombyggnader och andra ändringar än tillbyggnad. I vilken 
utsträckning ändringen ska uppfylla tekniska krav och regler beror på hur stor 
ändringen är och vilka förutsättningar som den befintliga byggnaden har. 
Kommunen har i uppgift att avgöra på vilken nivå kravet ska vara. 

Enligt BÄR ska det som ändras i en byggnad vara tillgängligt. Detta krav ska 
uppfyllas om det inte är oskäligt med hänsyn till ändringens storlek och 
byggnadens förutsättningar19. En större ombyggnad räknas som en nybyggnad, 
vilket innebär att de krav och regler som avser nybyggnad gäller. 

2.2.3 HIN och ALM 

HIN är ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser”. Enligt HIN ska enkelt avhjälpta hinder avhjälpas om det inte är orimligt 
med hänsyn till förutsättningarna. Till exempel så ska fysiska hinder på allmänna 
platser, som trottoarkanter och ojämn markbeläggning, och hinder som otillräcklig 
konstrastmarkering av nivåskillnader och belysning avhjälpas.20 
 

ALM är ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”. ALM 
behandlar gemensamma ytor som lekplatser, gångvägar, ramper och trappor.21 

                                                 
17 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, 2008 3:13 (BFS 2008:6) 
18 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, 2008 3:122  (BFS 2008:6) 
19 Boverket, Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, Boverket, 2006 
20 HIN 2, Boverkets författningssamling, 2011  
21 ALM 2,Boverkets författningssamling, 2011 
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3 Genomförande 
Nedan presenteras hur arbetet har genomförts för att nå resultat, och för att 
besvara frågeställningarna. Flera olika metoder har använts för att ge ett tydligt 
och rättvisande svar. 

3.1 Litteraturstudie  
För att ta reda på hur dagens tillgänglighetskrav ser ut och vilka åtgärder som 
krävs för anpassning av befintliga bostadsområden, genomfördes en 
litteraturstudie. Nedan presenteras kraven och den information som kom fram i 
och med studien. 

3.1.1 Rullstol och rollator 

För att en rullstolburen person eller en rollatoranvändare ska kunna använda ett 
område, krävs ofta ett större utrymme än om området är användbart endast för 
gående utan rörelsesvårigheter.22 Vilken storlek ytan behöver vara för att kunna 
nyttjas av personer med gånghjälpmedel beror på vilket rörelsemönster som 
personen kommer att ha i situationen, till exempel om backning eller vändning ska 
ske. Hur rullstolen och rollatorn är konstruerad, och personens egen förmåga att 
manövrera sitt gånghjälpmedel är också viktiga att ta hänsyn till.  
 
I en entré bör en vändning på 180° kunna ske, se figur 3. För att kunna 
genomföra en vändning med rullstol krävs en fri yta på 1,5 x 1,5 meter. För 
vändning med rollator bör bredden vara minst 1,20 meter, dock rekommenderas 
samma bredd som för rullstol; 1,50 meter. Entrédörren bör vara 0,90 meter bred 
för att kunna passeras med rullstol. Automatisk dörröppnare, dörrhandtag och 
lysknapp bör placeras 0,70-1,00 meter ovanför golvnivån för att bli nåbar, se figur 
4. För att dessa ska kunna nås av både personer som använder rullstol eller 
gånghjälpmedel och av gående rekommenderas en höjd på 0,80 meter ovanför 
golvnivån enligt BBR. 

 

                                                 
22 E Svensson, Bygg ikapp – för ökad tillgånglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, 4 

utg, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2008 

Figur 3: Vändning med rullstol (E Svensson, Bygg i kapp – för ökad tillgånglighet och användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning, 4 utg, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2008)  
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3.1.2 Entré och trapphus 

Enligt BBR ska huvudentréer vara lätta att hitta och tillgängliga.23 Där det är 
möjligt bör huvudentréer utformas utan någon nivåskillnad. I trapphuset ska 
kommunikationsutrymmet ha en fri bredd på minst 1,30 meter. Vid passager bör 
den fria bredden vara minst 0,80 meter. Entrédörrar, hissdörrar och 
utrymningsvägar ska vara tydligt markerade och lätta att hitta. Belysningen bör 
vara tillräcklig för att personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga ska 
kunna använda entrén och trapphuset. Dörrar i entrén ska gå att öppna även vid 
användning av rullstol och rollator. Dessutom ska utrymmet på båda sidorna av 
dörren vara tillräckligt stort för att passage kan ske utan hinder. Ledstängerna ska 
vara minst 0,30 meter längre än trappans början och slut. 
 
Enligt Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning bör samtliga entréer i en byggnad vara utformade så att de är 
tillgängliga för alla.24  För att entrén ska vara lätt att identifiera kan exempel en 
annan markbeläggning, ett annat fasadmaterial eller en annan färg i anslutning till 
entrén användas. Författaren tar även upp att om entrén befinner sig under tak, 
bör den plana ytan under taket ha en lutning på maximalt 1:50 för att 
vattenavrinning ska ske. För att underlätta för användare av rullstol eller rollator 
bör entrén ha en låg fasad tröskel eller inte ha någon tröskel alls. Dessutom bör 
entrén ha dörrmatta och skrapgaller som är nedsänkt för att minimera risken att 
snubbla. Enligt föregående stycke bör den fria bredden vara 1,30 meter. För att en 
rullstol ska kunna vända 180° rekommenderar författaren en bredd på 1,50 meter. 
Dörrhandtagets placering ska medföra att det kan användas både av rullstolsburna 
och stående. Rekommenderad höjd ovanför golvet är 80 cm.  
 

                                                 
23 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, Karlskrona, 2008 (BFS 2008:6) 3:13   
24 E Svensson, Bygg ikapp – för ökad tillgånglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning, 4 utg, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2008 

Figur 4: Placering av manöverdon för automatisk dörröppnare (Boverket, Regelsamling för byggande, 
BBR 2008, Boverket, 2008 3:122 (BFS 2008:6))  
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Konstrastmarkering av det nedersta och översta steget i trappan saknas i de flesta 
fall hos fastigheter uppförda under 1960-1975. Det översta och det nedersta 
trappsteget på samtliga trappor bör markeras.25 Denna åtgärd leder till att 
nivåskillnaden lättare upptäcks. På grund av att synnedsättning är vanligt hos äldre 
är denna åtgärd av stor betydelse.26  
 

I många äldre fastigheter finns det ingen möjlighet att förvara rollatorn på en plats 
där den inte är i vägen. På grund av brandsäkerhetsskäl ska rollator inte förvaras i 
trapphuset, samtidigt som det för många är av stor betydelse att ha tillgång till 
rollatorn omedelbart utanför den enskilda lägenheten. Därför bör rollatorförråd 
skapas i eller i anslutning till entrén. 

3.1.3 Närmiljön 

Enligt BBR ska minst en gångväg mellan en tillgänglig entré och 
bostadskomplement, parkering samt friytor vara tillgänglig och användbar.27 
Gångvägen ska vara utan nivåskillnader, lätt att följa och lätt att definiera som 
gångbana. Dessutom ska det inte finnas några hinder som till exempel cykelställ, 
bänkar eller papperskorgar, och passager som finns ska vara tillräckligt breda för 
att kunna användas av en person med rullstol eller rollator. För att underlätta 
orienterbarheten ska tillgängliga gångvägar och parkeringsplatser vara belysta.  
 

Ledstråk och gångvägar ska vara lätta att identifiera för de som har nedsatt syn.28 
Att beläggningen hos gångvägen är jämn är av stor vikt då det är svårt att använda 
rullstol och rollator på ojämna underlag. En ojämn yta kan orsaka obehag hos 
personer som använder rullstol eller rollator. Asfalt är en jämn och hållbar yta och 
är därmed en lämplig markbeläggning. För att öka orienterbarheten och 
användbarheten bör gångbanan vara väl belyst. Korsningar, angöringsplatser, 
trappor samt andra hinder bör vara belysta för att upptäckas lättare.  
 

Angöringsplats, och där det är möjligt även parkeringsplats, bör finnas inom 10 
meter från entrén. Sittplatser längs med gångbanan underlättar för äldre genom att 
de då får möjlighet att vila. Sittplatserna bör vara placerade så att de inte utgör ett 
hinder, och de bör ha ryggstöd, armstöd och en sitthöjd på mellan 0,40-0,50 
meter. I anslutning till entrén bör det finnas sittplatser var 25.e meter, och i övrigt 
bör de vara placerade med ett avstånd på maximalt 100 meter från varandra.  
 

En för de boende gemensam tvättstuga ska kunna användas av personer med 
funktionshinder. För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det underlätta med 
tvättmöjlighet i den privata bostaden. Vid användande av postbox bör dessa 
placeras på varje våningsplan. För personer med nedsatt rörelseförmåga är den 
optimala lösningen att posten lämnas i ett inkast på entrédörren till den privata 
lägenheten. 
                                                 
25 VVS Företagen, Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen, Stockholm, 2009 
26 Socialstyrelsen, Synnedsättning,  

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/halsoproblem/Synnedsattning/Sidor/default.aspx (2012-04-24) 
27 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, Karlskrona, 2008 (BFS 2008:6) 
28 E Svensson, Bygg ikapp – för ökad tillgånglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, 4 

utg, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2008 

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/halsoproblem/Synnedsattning/Sidor/default.aspx
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3.1.4 Generella problem och åtgärder 

I publikationen Vem ska värna tillgängligheten framtagen av Lisbeth Lindahl, Maria 
Martini och Inga Malmqvist kan resultatet av en studie genomförd i Göteborg 
läsas. Tre områden undersökts med hänsyn på tillgänglighet för äldre, och 
problem i dessa områden analseras29. Hjälpmedelsinstitutet har tillsammans med 
Senior Göteborg och Göteborg stad studerat bostadsområden där många av de 
boende är äldre. Observationer och intervjuer användes för att nå ett resultat. 
Denna studie fungerade som referensobjekt för arbetet med denna rapport. 
Främst undersöktes utemiljön och de gemensamma ytorna. Resultatet av studien 
visar hur de äldre påverkas av hinder i sin vardag, vilka dessa hinder är samt vilka 
förbättringar som genomförts och hur dessa underlättar för de äldre. De studerade 
bostadsområdena är i ungefär samma ålder som Tunet, vilket innebär att de 
tillgänglighetsproblem som finns hos dessa fastigheter är likvärdiga med de som 
finns på Tunet. De åtgärder som genomförts i referensområdena blir i många fall 
även aktuella att genomföra på Tunet, och dess förbättringar av tillgängligheten är 
aktuella i många områden från samma tidsperiod.  
 
Det finns flera faktorer som gör att fastigheter från 1960- och 70-talet 
otillgängliga. Trösklarna vid entrén är inte fasade och så pass höga att de orsakar 
problem. Själva trapphuset är ofta litet vilket kan orsaka problem dels med 
placering av rollatorer, dels med framkomligheten. Många av dessa hus saknar 
hiss, eftersom det inte var nödvändigt att installera hiss i trevåningshus enligt lag 
då dessa fastigheter byggdes. De små trapphusen kan innebära att det kan vara 
svårt att bygga till en hiss som går till samtliga våningar utan att en trappa behöver 
passeras. Det är vanligt att tvättstuga och lägenhetsförråd är placerade i källaren, 
och dessa förblir i många fall svårtillgängliga om hissen inte går ner till källaren. 
Vid installation av hiss är det viktigt att tänka på att den ska ha tillgång till alla 
viktiga funktioner för att kunna nyttjas fullt ut. Det innebär att med hjälp av hissen 
ska källare, samtliga bostadsplan och eventuellt vinden kunna nås.  
 
De åtgärder som främst genomfördes hos referensprojekten var att marken 
framför entrén jämnades ut, trappor och ledstänger kontrastmarkerades, en 
gemensam tvättstuga placerades på gården och att sophanteringen förbättrades. 
Dessa åtgärder är tidstypiska för byggnader från Miljonprogrammet och är 
relevanta att genomföra hos liknande byggnader från samma tidsperiod. 
 
I grunden för studien i Göteborg fanns en redan genomförd pilotstudie som 
utfördes med tvärsektoriell samverkan, vilket innebar att grupper med företrädare 
från lokala stadsdelsförvaltningar, fastighetskontoret, trafikkontoret samt 
fastighetsägare och boende samarbetade. För att åtgärderna ska uppnå sin fulla 
effekt är det viktigt att ha ett helhetstänkande. Att jämna ut marken utanför entrén 
ökar framkomligheten med rollator, men om inte tröskeln fasas eller jämnas ut 
utan fortfarande har en höjd på över 20 millimeter försvåras passagen in och ur 
trapphuset, se figur 5.  

                                                 
29 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet, 2010 
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Om en gemensam tvättstuga uppförs på gården, ger den de boende möjlighet att 
tvätta utan att behöva gå till källaren. Tvättstugan som byggs måste då vara 
tillgänglig och utan nivåskillnader för att effekten ska bli så bra som möjligt. Ett 
helhetstänkande ger ett genomtänkt och bättre utformat område som är anpassat 
för att underlätta i vardagen för de boende. 
 

 
 
 
 
I Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75 presenteras de problem som finns i 
många av byggnaderna som uppfördes under miljonprogrammet. De trevånings 
lamellhus som är tidstypiska uppfördes utan hiss vilket innebär att flertalet 
lägenheter inte är tillgängliga med rullstol.30 

3.1.5 Inventeringsmetoder 

För att ta reda på vilka metoder som används för tillgänglighetsinventering 
genomfördes en informationssökning. Resultatet blev att vanligtvis har 
kommunen studerat olika tillgänglighetsproblem vilka åtgärdas utan att någon 
speciell mall eller ett verktyg har använts.  
 
TIBB 
Vid inventeringen av Tunet användes TIBB, som består av ett program som är 
framtaget av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO, Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag31. Mallen är i dagsläget under utveckling. Frågorna 
som tas upp behandlar utemiljön, entrén samt bostadskomplement som tvättstuga 
och gemensamhetslokal. Vid en inventering genomförd på utskrivna protokoll 
skrivs resultatet in manuellt och bearbetas i TIBB. I programmet skapas sedan ett 
protokoll där mätvärden och iakttagelser som skrivits in presenteras.  
 

                                                 
30 VVS Företagen, Renoveringshandboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen, Stockholm, 2009 
31 Hjälpmedelsinstitutet, Om TIBB, http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-/Tillgangliga-

bostader/TIBB/Om-TIBB/ (2012-04-29)  

Figur 5: Tröskeln utgör ett hinder för rollatoranvändare (L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem 
ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet, 2010)  

http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-/Tillgangliga-bostader/TIBB/Om-TIBB/
http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-/Tillgangliga-bostader/TIBB/Om-TIBB/
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Inventeringsmallen är uppdelad i två delar. Första delen består av 28 frågor 
rörande byggnaden som helhet, vilka behandlar allmän information som 
byggnadsår och antal entréer. Den andra delen av inventeringsmallen behandlar 
byggnadens enskilda entréer. 32 frågor besvaras rörande entréns utformning, 
marken i anslutning till entrén, bostadskomplement samt uppställningsplats för 
rollator. Frågorna i mallen besvaras i samband med att en ruta kryssas i då kravet 
uppfylls eller att ett mätvärde skrivs in. Under varje delrubrik finns det plats för 
kommentarer. Mallen kan skrivas ut vid manuell inventering eller fyllas i direkt vid 
inventeringstillfället om tillgång till dator finns. De protokoll som fylls i vid en 
inventering med TIBB visas i bilaga 3. 
 
Utifrån detta tilldelas fastigheternas entréer en tillgänglighetsnivå mellan 0 och 5. 
Tillgänglighetsnivå 0 är lägsta nivån och tillgänglighetsnivå 5 är den högsta. 
Resultatet av en inventering med TIBB presenteras i form av en tabell där 
fastigheterna och entréernas tillgänglighetsnivå visas. Där presenteras även de 
åtgärder som krävs för att uppnå nästa tillgänglighetsnivå, se Figur 6. 
 

 
 
 
TIBB tar inte hänsyn till några speciella funktionshinder, men då hänsyn ska tas till 
rullstol och rollator är metoden anpassad att användas vid 
tillgänglighetsinventering av områden där kvarboende önskas. 
 
 
 
 

Figur 6: Presentation av resultatet i TIBB (Protokoll från TIBB)  
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Uppfattning om TIBB efter användande 
De åsikter och uppfattningar som presenteras nedan bygger på studier i samband 
med detta arbete. TIBB ger en överblick över situationen i det studerade området 
då frågorna är övergripande. För en detaljerad analys för att kunna fastställa 
tillgänglighetsproblemen i ett bostadsområde krävs utförligare frågor.  
 
I vissa delar upplevdes inte de frågor som TIBB innehåller som kompletta och väl 
genomarbetade. Frågorna rörande trapphuset var få, och uppfattades inte som 
tillräckliga. Därför togs kompletterande frågor som behandlar trapphusets 
utformning fram, se Bilaga 4. Rekommenderade mätvärden presenteras inte i 
direkt anslutning till frågan, vilket gör det svårt att direkt få en bild av resultatet av 
inventeringen. Vid inventering med en utskriven mall kan en handbok, TIBB 
2.032, tas med. Denna innehåller rekommenderade mått och råd, men upplevdes 
som svårhanterlig i samband med inventeringen.  
 
I programmet presenteras i resultatet vad som ska uppfyllas för att nå nästa 
tillgänglighetsnivå. Detta innebär att de åtgärdsförslag som föreslås endast är de 
som krävs för nästa nivå, inte samtliga som krävs för att förbättra tillgängligheten 
och uppfylla alla de krav som TIBB innehåller. Då denna presentation uppfattades 
som otydlig och otillräcklig sammanställdes resultatet manuellt för att visa samtliga 
åtgärder för de olika tillgänglighetsnivåerna. Som grund för sammanställningen 
användes de olika kraven för respektive tillgänglighetsnivå, se Bilaga 5. 
Sammanställningen presenteras som en gemensam del för de äldre byggnaderna 
och en egen sammanställning för den nyare byggnaden. 
 
Housing Enabler 
Housing Enabler är ett verktyg som kan användas för att undersöka 
tillgängligheten och analysera problem i det befintliga bostadsbeståndet. 33 
Verktyget har tagits fram och utvecklats under 20 år och kan användas både till 
bedömning av flerbostadshus och småhus. I boken Housing Enabler – metodik för 
bedömning/kartläggning och analys av tillgänglighetsproblem i boendet presenteras verktyget 
och dess användningsområde. Bedömningen kan göras efter en grupp med 
definierade förutsättningar eller efter en enskild individ och dennes personliga 
förutsättningar. De funktionsnedsättningar som tas hänsyn till är märkta med A 
till M och benämns personkomponenten, se figur 7. Målet med Housing Enabler 
är att bedöma vad som krävs för att en enskild person ska kunna vara självständig 
och aktiv både i sin privata bostad och i närmiljön, med hänsyn till de specifika 
förutsättningar som personen har.  
 

                                                 
32 A Johansson, E Svensson, U Gani, TIBB 2.0 – Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, handbok 

med råd och anvisningar, Hjälpmedelsinstitutet, 2011 
33 S Iwarsson & B Slaug, Housing Enabler – metodik för bedömning/kartläggning och analys av 

tillgänglighetsproblem i boendet, 2 utg, Lund, 2010 
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Verktyget finns i två varianter; en heltäckande del med noggrann kartläggning av 
de tillgänglighetsproblem som finns utifrån förutsättningarna hos den boende, 
samt ett enklare screeningsverktyg, där en datainsamling utförs vid besök i den 
befintliga bostaden.  
 
Vid användning av det fullständiga verktyget väljs först om tillgänglighetsanalysen 
ska genomföras på individ- eller gruppnivå. Äldre kan väljas som grupp och 
markering av de aktuella funktionsnedsättningarna görs. Frågorna i den 
fullständiga delen av Housing Enabler är ställda efter plats, det vill säga utomhus 
kring fastigheten, entréer och inomhus. Denna del kallas för miljökomponenten. 
Det fullständiga verktyget innehåller 28 frågor om utemiljön, 46 frågor rörande 
entrén samt 87 frågor om inomhusmiljön, vilket innebär en summa på totalt 161 
frågor. I mallen hänvisas också till boken Bygg ikapp skriven av Elisabeth Svensson 
där bestämmelser och rekommendationer rörande den aktuella frågan presenteras. 
En sammanslagning av person- och miljökomponenten ger en fullständig 
bedömning. Frågorna besvaras först med ja, nej eller ej bedömt, och därefter med 
en siffra, 1 – 4, som är specifik för varje funktionsnedsättning. En låg siffra anger 
en låg problembelastning och en hög siffra anger en hög problembelastning. För 
att nå ett resultat av bedömningen räknas poängen samman, ju högre summan blir 
desto mer omfattande är tillgänglighetsproblemen i miljön.  
 
 
 

Figur 7: Personkomponenten - Hänsyn till funktionsnedsättning i Housing Enabler. 
(http://www.enabler.nu/svensk/Personkomponenten.pdf) (2012-04-27)  

http://www.enabler.nu/svensk/Personkomponenten.pdf
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Screeningsverktyget är uppdelat i frågor som behandlar utemiljön, entrén samt 
innemiljön och tar inte hänsyn till enskilda individers funktionsnedsättning. Denna 
del av verktyget består av 60 bedömningspunkter i form av påståenden som 
besvaras med ja, nej eller ej bedömt i samband med besök i det aktuella området. 
Resultatet presenteras i form av en manuell sammanställning, till exempel med 
hjälp av Microsoft Office Excel.  
 
Västra Götalandsregionens tillgänglighetsinventering 
Västra Götalandsregionens handikappskommitté har sedan 2002 tagit fram en 
inventeringsmall för att studera den fysiska tillgängligheten med hänsyn till olika 
funktionshinder34. Mallen inriktar sig på offentliga och gemensamma utrymmen 
som entréer och närmiljön i bostadsområden, men även bibliotek, vårdbyggnader 
och simhallar. Det går att använda Västra Götalandsregionens inventeringsmall 
vid ny-, om- och tillbyggnad. De olika användningsområdena är uppdelade i 
kapitel vilket innebär att endast de kapitel som är aktuella vid en 
tillgänglighetsinventering kan väljas.  
 
Denna mall har nivåsystemet grön, gul eller röd standard. Grön standard innebär 
att området är tillgängligt för nästan alla, gul standard innebär att miljön är 
tillgänglig för några men inte för alla och röd standard innebär att miljön inte är 
tillgänglig och inte uppfyller lagkraven. I figur 8 visas ett exempel på mallens 
uppbyggnad, där två bedömningspunkter för entrén behandlas. Mallen har 
formuleringar med tydlig motivering till vad som krävs för de olika standarderna. 
För varje delfråga presenteras ett syfte för att förklara vikten av att den frågan tas 
upp i mallen. De mått och lutningskrav som ska uppfyllas är tydligt angivna i 
mallen.  Antalet frågor och påståenden som behandlar gemensamma utrymmen, 
entrén och närmiljön är 177 stycken.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
34 Västra Götalansregionen, Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika 

funktionshinder. 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20

standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf (2012-04-18) 

Figur 8: Krav och standard för entrén presenterade enligt Västra Götalandsregionens 
inventeringsmall. 
(http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Rikt
linjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf  
(2012-05-25)  

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
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Handböcker och andra inventeringsmetoder 
Boken Bygg ikapp skriven av Elisabet Svensson är tänkt att fungera som en 
uppslagsbok under planerings- och projekteringsskedet.35 Främst behandlas 
inomhusmiljön i bostäder och lokaler i denna bok, men det presenteras även 
riktlinjer för utformningen av utomhusmiljön som gemensamma uteplatser och 
gångvägar. Inför de olika kapitlen anges aktuella bestämmelser utifrån BBR, HIN 
och ALM. Lösningsförslag till problem ges, till exempel hur ett dörrhandtag bör 
vara placerat för att kunna användas utan svårigheter av både en person i rullstol 
och en stående person, samt hur en hiss och området runt denna bör vara 
utformat. 
 
Tillgänglighetshandboken är framtagen av Tyresö kommun och innehåller råd och 
riktlinjer om hur kommunen ska arbeta för att göra samhället tillgängligt.36 
Utomhusmiljön, flerbostadshus och offentliga lokaler behandlas i boken. 
Hänvisningar görs till lämpliga paragrafer i Plan- och bygglagen, BBR, HIN och 
ALM, och kommunens krav och rekommendationer för de olika områdena 
presenteras. Till exempel kräver Tyresö kommun att flerbostadshus ska vara 
utformade enligt Svensk Standard och rekommenderar att ramper inte bör ha en 
högre lutning än 1:20. Denna bok kan användas som uppslagsverk för kommuner. 
 
Handisam, Myndigheten för handikappspolitisk samordning, har tagit fram en 
handbok som presenterar hur arbetet med en tillgänglighetsanpassning kan gå 
till.37 Först rekommenderas att en policy rörande tillgänglighet tas fram utifrån 
analyser av verksamheten. Därefter tas en handlingsplan fram med en 
nulägesanalys utifrån tillgänglighet och funktionsnedsättning, vilka analyseras för 
att kunna prioriteras. Utifrån insamlad information upprättas åtgärdsplaner vilka 
bör ange tidsåtgång, kostnad och vem som är ansvarig. Avslutningsvis 
rekommenderas en utvärdering och modifiering av arbetet. Handboken 
presenterar vilka problem olika funktionshinder kan innebära i vissa miljöer. Till 
exempel innebär nedsatt syn i många fall nedsatt orienteringsförmåga. Nedsatt 
rörelseförmåga kan vara ett problem i trånga utrymmen, då manövrering med 
rullstor och rollator kan vara svår. De riktlinjer för tillgänglighet som Handisam 
presenterar kan användas för att göra en verksamhet, information och lokaler 
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. 
 
Det finns fler inventeringsmetoder än de tre som studerats. Till exempel har 
Handisam olika checklistor för bedömning av tillgänglighet i lokaler38, och Esri 
Sverige har ett program, Tillgänglig Stad39, som behandlar tillgängligheten hos 
gångstråk och trafiknätet.  

                                                 
35

 E Svensson, Bygg ikapp – för ökad tillgånglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning, 4 utg, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2008 
36

 S Sasu, G Hagberg & A Rydström, Tillgänglighetshandbok – regler och riktlinjer för tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, Sundbyberg, 2009 
37

 Handisam, Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet, 2 utg, Stockholm Södra Glory Reklambyrå, 2009 
38

Handisam, Samlat material,  http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Samlat-material/ 

(2012-05-28) 
39

Esri, Tillgänglig stad. http://www.esri.se/Produkter/GEOSECMA/Teknisk-verksamhet/Tillganglig-Stad/ 

(2012-05-28) 

http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Samlat-material/
http://www.esri.se/Produkter/GEOSECMA/Teknisk-verksamhet/Tillganglig-Stad/
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3.1.6 Sammanfattning av litteraturstudien 

Det finns i dagsläget många tillgänglighetsproblem i det befintliga 
bostadsbeståndet. Dessa problem består främst av nivåskillnader i närmiljön samt 
fram till den enskilda lägenheten, avsaknad av hiss, otillräcklig belysning och långa 
avstånd till viktiga funktioner som uteplats och tvättstuga i bostadsområdet. 
Tillgänglighetsstudier har genomförts i Göteborg, och de studerade områdena 
innehåll tillgänglighetsproblem som är tidstypiska för miljonprogramsbyggnader.  
 
Det finns flera olika metoder för att förbättra tillgängligheten i ett befintligt 
bostadsområde. Inventeringsmallar kan användas, och hjälp kan fås av 
handböcker. Vilket verktyg som lämpar sig bäst för en specifik inventering beror 
på inventeringens omfattning. TIBB är relevant vid enklare inventering med 
hänsyn till äldre, medan det fullständiga verktyget Housing Enabler kan användas 
vid utförligare inventeringar av både de gemensamma ytorna och den privata 
bostaden, samt att hänsyn till personers olika funktionsnedsättningar tas. Vid 
tillgänglighetsanpassning av lokaler kan Västra Götalandsregionens 
inventeringsmall användas. 
 

3.2 Inventering av Tunet - fallstudie 
För att undersöka hur förutsättningarna såg ut i ett befintligt bostadsområde och 
vilka åtgärder som krävdes för att förbättra tillgängligheten, genomfördes en 
inventeringen av bostadsområdet Tunet i Mjölby. Entréer, gångvägar och 
närområdet studerades med hänsyn på tillgänglighet. Inventeringen utfördes 
genom flertalet besök i området. De protokoll som fylldes i vid inventeringen 
presenteras i bilaga 3 och bilaga 4. Resultatet av inventeringen presenteras i bilaga 
5 och bilaga 6. 
 
Samtliga entréer studerades med TIBB som utgångspunkt. Resultatet blev att 
entréerna i olika grad hade brister i tillgängligheten. Bristerna bestod främst av 
tunga dörrar och att det fanns trappsteg till entréplanet. 
  
Fallstudien gav större kunskap om hur befintliga entréer, trapphus och 
gemensamma ytor hos äldre fastigheter ser ut samt vilka brister och svårigheter 
som finns. Området som studerats är typiskt för sin ålder och byggnadernas 
utformning är tidstypisk.  
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3.2.1 Områdesbeskrivning 

Tunet är ett bostadsområde i Mjölby på 281 lägenheter byggda i två etapper. 
Majoriteten av området byggdes under 1966, då 234 lägenheter uppfördes. Dessa 
lägenheter är tillgänglighetsanpassade efter de krav som fanns då de uppfördes, 
vilket innebär att kompletteringar för att uppfylla dagens tillgänglighetsstandard 
krävs. Då andelen äldre i området är stor är det angeläget att förbättra 
tillgängligheten. Detaljplanen visar byggnadernas placering i området, se Bilaga 2.  
 

Tunet har ett centralt läge i Mjölby med närhet till service och grönområden. För 
att hindra biltrafik från att köra i området är en bom placerad vid samtliga infarter. 
Det är ett område där många av hyresgästerna har bott under lång tid. Detta har 
lett till att en stor del av de boende i området är äldre.40 

De nio byggnaderna uppförda 1966 har 
18-42 lägenheter per byggnad och är 
utformade med tre våningar samt 
källare, se figur 9. De första 
lägenheterna är placerade ett halvt plan 
ovan marknivån och en gemensam 
tvättstuga är placerad i varje byggnad. 
Hiss saknas i samtliga av dessa nio 
byggnader. Fasaden är av tegel och 
entrépartiet är byggt i trä och målat i 
rött eller grönt. 
 
1991 kompletterades området med en 
Byggnad med 4-7 våningar. Byggnaden 
är tillgänglighetsanpassad och endast 
enklare åtgärder krävs för att uppnå 
dagens tillgänglighetskrav. En del av 
denna fasighet marknadsförs som ett 
55+ boende. Hiss till samtliga 
bostadsvåningar samt tvättstuga i 
entréplan finns. Det första 
bostadsplanet är placerat i markplan, se  
figur 10. 
  
Mjölby kommun äger en lokal placerad i källarplan på Ramstadsgatan 4 A. I figur 
11 är lokalen markerad som en blå prick. Denna lokal är tänkt att utnyttjas som 
gemensamhetslokal för de äldre i bostadsområdet. Mjölby Kommuns mål med 
lokalen är att aktiviteter kommer att ordnas och personal kommer under att finnas 
på plats under dagtid. Detta är ett steg mot att göra Tunet mer attraktivt för äldre. 

                                                 
40Bostadsbolaget i Mjölby AB, Mjölby, Tunet, http://www.mjolbybostad.se/122.html (2012-04-17) 

Figur 9: Äldre byddnader på Tunet 
(http://www.mjolbybostad.se/122.html)  
(2012-04-17) 

Figur 10: Byggnad från 1991 på Tunet 
(http://www.mjolbybostad.se/122.html) 
(2012-04-17) 

http://www.mjolbybostad.se/122.html
http://www.mjolbybostad.se/122.html
http://www.mjolbybostad.se/122.html
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3.2.2 Tunet i dagsläget 

I dagsläget är Tunet inte tillgänglighetsanpassat för äldre vilket gör det svårt för de 
boende i området att använda många av de vardagliga funktionerna. De åtgärder 
som krävs för att underlätta för de boende i området är delvis små, delvis 
omfattande. 

 
Parkering 
Parkering finns inte i anslutning till fastigheterna utan i utkanten av 
bostadsområdet. Detta innebär att avståndet mellan entré och 
handikappsparkering är längre än det som BBR rekommenderar; 25 meter.41 I 
bostadsområdet finns det två markerade handikappsparkeringar, båda i områdets 
östra del. Den ena har samma utformning som en traditionell parkeringsplats med 
måtten 5x2,5 meter och marken i anslutning till parkeringen är inte asfalterad utan 
består av gräs, se figur 12. Detta kan leda till problem vid användande av rullstol. 

                                                 
41 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, Karlskrona, 2008 (BFS 2008:6) 

Figur 11: Bostadsområdet Tunet i Mjölby, gemensamhetslokalen är markerad som en blå 
prick. (Bostadsbolaget, 2012) 
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Denna parkeringsplats är framtagen speciellt för en av de boende i området, och 
avståndet till den enskilda lägenheten är under 25 meter. Den andra 
parkeringsplatsen för rörelsehindrade är placerad utanför bommen vilket innebär 
att avståndet till lägenheterna i de flesta fall överskrider 25 meter. 
Parkeringsplatsen höll under fallstudien på att anläggas, och hade ännu inte 
asfalterats utan markbeläggningen bestod av grus, se figur 13. Ingen av de 
befintliga parkeringsplatserna för rörelsehindrade är belysta.  
 

 
 
 
  
 

Gångväg 
Gångvägarna i området är asfalterade och jämna. Lutningen är liten, och vid de få 
platser där lutningen överskrider 1:12 finns det en alternativ gångväg. I vissa fall är 
gångvägarna runt en meter breda, men då finns det en bredare gångväg i närheten 
som ledde till samma mål. Samtliga gångvägar i området är inte tillgängliga med 
rullstor eller rollator, men det är utan någon större omväg eller andra svårigheter 
möjligt att ta sig fram med gånghjälpmedel till viktiga funktioner inom området. 
De gångvägarna som är smala inleds med en trottoarkant som inte är fasad, se 
figur 14, vilket innebär svårigheter vid framkomlighet med gånghjälpmedel. Vissa 
av dessa gångvägar skulle vid avfasad trottoarkant vara enklare att använda för de 
äldre på Tunet. Vid tillgängliga gångvägar samt i anslutning till parkeringen är 
trottoarkanterna delvis avfasade för att förbättra tillgängligheten.   
 

 Figur 14: Gångväg på Tunet (eget foto, 2012) Figur 15: Entrébelysning på Tunet hos en 
äldre byggnad 

Figur 13: Parkeringsplats för röselsehindrad på 
Tunet (eget foto, 2012) 

Figur 12: Parkeringsplats för röselsehindrad på 
Tunet (eget foto, 2012) 
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Entré 
Entréerna hos de äldre fastigheterna innehåller i dagsläget många hinder för äldre. 
Belysningen vid entrén består av en lampa som samtidigt visar numret på entrén, 
se figur 15. Denna belysning är svag och inte heller tänkt att användas som 
entrébelysning, vilket innebär att den inte lyser upp ytan framför dörren. 
Entrédörren är tung och automatisk dörröppnade saknas. Det finns inte heller 
någon yta att placera rollatorn på under tiden som man öppnar dörren. Ytan 
framför entrédörren är jämn, men inte tillräckligt stor för att vändning med 
rollator eller rullstol ska kunna ske. Entréerna har ett till tre låga trappsteg med 
varierande höjd. Ledstång saknas i de flesta fall. I vissa entréer har ett större 
handtag monterats på träpartiets insida med syfte att fungera som ledstång. 
Dörrhandtaget är placerat runt en meter ovanför golvnivån. Figur 16 visar en bild 
på hur entréerna hos de äldre byggnaderna är utformade idag.  
 
Entréerna hos den nyare byggnaden är i stort sett tillgängliga för personer som 
använder rullstol eller rollator, se figur 17. Tröskeln är för hög och skulle behöva 
fasas av eller tas bort på annat sätt. Automatisk dörröppnare finns till samtliga tre 
entréer, men till två lägenheter på bottenvåningen måste en tung branddörr 
passeras för att nå den enskilda bostaden. Denna dörr har inte automatisk 
dörröppnare installerad. Ytan framför entréerna är jämn och tillräckligt stor för att 
vändning med rollator eller rullstol ska kunna ske.  
 

 
 
 
 

Figur 16: Entré hos en av de äldre byggnaderna (eget foto, 2012) 
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Skrapgaller och dörrmattor är i dagsläget nedsänkta och innebär därmed inte 
något hinder eller snubbelrisk för de boende i fastigheterna, se figur 18.  Detta 
gäller för samtliga tio fastigheter inom området.  
 

 
 
 
 

Trapphus 
Trapphuset hos de äldre byggnaderna är litet, dock är bredden hos de plana ytorna 
minst 1,5 meter vilket är tillräckligt vid passage med rollator. Trappan är 1,2 meter 
bred och består av sten, se figur 19. Trappan leder till samtliga våningsplan. Via 
källartrappen nås funktioner som tvättstuga och förråd. Kontrastmarkering av det 
nedersta och översta trappsteget saknas. Hiss finns i dagsläget inte i de äldre 
byggnaderna, vilket innebär att dessa är svårtillgängliga för personer med rullstol. 
Hos den nyare byggnaden saknar trappan kontrastmarkering på både det nedersta 
och det översta steget, se figur 20. Trappan är en meter bred och ledstängerna är 
lika långa som trappan. 
 

Figur 17: Entré hos den nyare byggnaden (eget foto, 2012) 

Figur 18: Skrapgaller på Tunet (eget foto, 2012) 



Genomförande 

35 

 
 
 
 

Rollatorförråd 
Då det inte finns något rollatorförråd i närheten av entrén eller på någon annan 
plats inom bostadsområdet, placeras i dagsläget rollatorerna i entréplanet hos de 
äldre byggnaderna. Ytan är liten och rollatorerna försvårar användandet av 
källartrappen och därmed tillgången till tvättstugan i källarplan, se figur 21. 
Dessutom ska rollatorerna placeras på en annan plats än i trapphuset på grund av 
brandsäkerhetsskäl.42 I den nyare byggnaden finns det barnvagnsförråd i entréplan 
samt förråd utanför huset, dock har dessa en hög tröskel vilket innebär svårigheter 
för rollatoranvändare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
42 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet, 2010 

Figur 19: Trappa i de äldre byggnaderna  
(eget foto, 2012) 

Figur 20: Trappa i den nyare byggnaden  
(eget foto, 2012) 

Figur 21: Rollatorer i trapphuset, äldre byggnad (eget foto, 2012) 
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Sophantering 
Sophanteringen i området har förändrats sedan byggnaderna uppfördes. Från 
början fanns det sopnedkast i varje trapphus, medan det idag finns sophantering 
på gården. Locken är högt placerade, 1,30 meter ovanför marknivån, vilket 
innebär att soporna måste lyftas högt för att kunna kastas i moloken, se figur 22. 
Detta kan medföra problem för personer med nedsatt rörelseförmåga. Däremot är 
locken lätta att öppna. I den nyare byggnaden finns det sophantering i fastigheten 
med nedkast på varje plan, se figur 23. Detta är en fördel då de äldre inte behöver 
ta sig ut på gården för att slängs sina sopor . Nedkasten är markerade med text 
och symbol för vilken typ av sopor de är lämpliga. Däremot sitter inkasten högt 
vilket innebär att soppåsen måste lyftas högt för att kastas i nedkastet, och detta 
kan medföra problem för äldre, rollatoranvändare samt rullstolsburna.  
 

 
 
 
 
Uteplats 
Uteplatserna på tunet ser olika ut med olika storlek, vindskydd och möblering, se 
figur 24, 25 och 26 nedan. De är delvis möblerade med bänkar och bord varav 
vissa är fasta och andra är flyttbara. Detta innebär att flera av uteplatserna kan 
möbleras så att de är tillgängliga med rollator och rullstol.  Markytan hos 
uteplatserna i området är jämn och av asfalt eller plattor. Avståndet till 
uteplatserna varierar mellan entréerna och är ungefär 10-100 meter. Detta är i 
vissa fall ett avstånd som är längre än det rekommenderade på 50 meter43.  
 

                                                 
43A Johansson, E Svensson, U Gani, TIBB 2.0 Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, Handbok med 

råd och anvisningar, 1 utg. Hjälpmedelsinstitutet,  2012 

Figur 22: Sophantering för de äldre 
byggnaderna på Tunet, Molok (eget foto, 2012) 

Figur 23: Sophantering för den nyare 
byggnaden på Tunet (eget foto, 2012) 
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Figur 25: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 

Figur 24: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 

Figur 26: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 
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3.3 Analys 

Nedan presenteras de analyser som genomförts. De åtgärder som krävs på Tunet, 
TIBB och inventeringsmetoderna har analyserats. 

3.3.1 Åtgärdsanalys 

Resultatet av inventeringen och nulägesanalysen bidrog till att sammanställa de 
åtgärder som behöver göras för att öka tillgängligheten på Tunet. Främst behövde 
entrédörrarna samt mindre förändringar i trapphuset genomföras. Resultatet av 
inventeringen presenteras dels utifrån TIBB, se bilaga 5, och dels utifrån 
kompletterande frågor, se bilaga 6. Det är i dagsläget inte möjligt för 
Bostadsbolaget i Mjölby AB att genomföra samtliga åtgärder på samtliga 
fastigheter. Därför har en prioriteringslista tagits fram, se bilaga 7. På 
prioriteringslistan redovisas även en ungefärlig kostnad för åtgärden. Åtgärderna 
nedan presenteras utan någon prioriteringsordning, dock är samtliga av stor 
betydelse för att öka kvarboende, både på Tunet och i liknande områden.  
 
I trapphuset behövs följande åtgärder: 

 Förlängning av ledstänger 

 Kontrastmarkering av det översta samt nedersta trappsteget 

 Rörelsestyrd belysning 

 Sittplats i form av en vägghängd fällstol 
 

Att förlänga ledstängerna är en stor kostnad, men en åtgärd som skulle underlätta 
för de äldre i området genom att de ger extra stöd även på viloplanen. Då hiss 
saknas, och inte heller kommer att installeras, är det av stor betydelse att på annat 
sätt underlätta för och förbättra framkomligheten för de äldre.  
 
Kontrastmarkering i trapphuset kan ske på flera olika sätt; med tejp som placeras 
på kanten av steget, med färg och som urfrästa punkter i ett annat stenmaterial. 
Att fräsa ut punkter är en kostsam metod, och kostnaden för att genomföra en 
konstrastmarkering av det översta och nedersta trappsteget hos samtliga trappor i 
samtliga fastigheter på Tunet skulle bli drygt två miljoner kronor. Prisuppgiften är 
baserad på Bostadsbolaget i Mjölby AB:s tidigare erfarenheter av denna metod. 
Därför är denna metod inte lämplig att välja för kontrastmarkering.  
 
Rörelsestyrd belysning är en åtgärd som skulle underlätta för de äldre då de inte 
längre skulle behöva ta sig fram till lysknappen. I flertalet av entréerna i 
byggnaderna på Tunet är lysknappen placerad högt, upp till 1,50 meter över 
golvet, vilket gör den svår att nå för vissa personer med nedsatt rörelseförmåga.  
 
Att placera en vägghängd fällstol på de två viloplanen i varje entré skulle ge de 
äldre möjlighet att sitta ner och vila i trapphuset. Denna åtgärd underlättar 
användandet av trapphuset och är av stor betydelse då hiss inte kommer att 
installeras.  
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Vid entrén behövs följande åtgärder: 

 Automatisk dörröppnare med säkerhetssensor 

 Utjämning av marken för att ta bort nivåskillnader, eller placering av ramp  

 Ta bort eller fasa av tröskeln 

 Skapa en större yta direkt utanför entrédörren 

 Entrébelysning 

 Placera en bänk i anslutning till entrén 
 
Att installera automatiska dörröppnare är en åtgärd som skulle underlätta för de 
äldre på Tunet. Under besök i området noterades att rollatoranvändare hade stora 
problem att ta sig in i trapphuset, och då främst på grund av tunga entrédörrar 
som saknade automatisk dörröppnare samt nivåskillnaden mellan entréplan och 
marknivån. Denna åtgärd är därför av stor betydelse. Dörren bör vara öppen i 
minst 25 sekunder för att en säker passering ska kunna ske44. För att hindra att 
dörren stängs när någon passerar bör även en säkerhetscensor installeras.  
 
Att ta bort nivåskillnaderna underlättar för de äldre i området att kunna förflytta 
sig mellan trapphuset och närmiljön. Denna åtgärd underlättar inte bara fysiskt 
utan ger även frihet och de äldre blir även mer självständiga. På Tunet skiljer sig 
entréerna åt genom olika nivåskillnader mellan entréplan och marknivån. Detta 
innebär att i vissa fall är det möjligt att jämna ut marken framför entrén för att ta 
bort nivåskillnaderna, medan i andra fall måste en ramp placeras på grund av att 
nivåskillnaden är stor.  
 
Tröskeln bör jämnas ut eller fasas av för att samtliga nivåskillnader in till 
trapphuset ska försvinna.  
 
En större yta bör skapas framför entrédörren för att det ska vara möjligt för 
rollatoranvändare att öppna dörren.  
 
Entrébelysning är en åtgärd som inte bara förbättrar tillgängligheten utan även 
ökar trygghetskänslan hos de boende i området. Entrébelysningen ökar 
möjligheten att upptäcka hjälpmedel som dörröppnare och eventuella hinder. Att 
förbättra belysningen är en åtgärd som påverkar samtliga av de boende i området, 
men den är av störst betydelse för de äldre, då synen försämras med åldern45. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Västra Götalansregionen, Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika 

funktionshinder. 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20

standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf (2012-04-18) 
45 Socialstyrelsen, Synnedsättning,  

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/halsoproblem/Synnedsattning/Sidor/default.aspx (2012-04-24)  

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/halsoproblem/Synnedsattning/Sidor/default.aspx
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Att placera en bänk i anslutning till entrén förbättrar situationen för de äldre 
genom att de då kan sitta ner för att vila eller vänta på till exempel färdtjänst. Om 
det är möjligt placeras sittplatsen inomhus. Detta är inte möjligt hos de äldre 
byggnaderna på Tunet, så bänken bör vara placerad under tak samt vindskyddat 
för att kunna användas även vid nederbörd och blåst. Själva bänken bör vara 
utformad med armstöd för att förenkla för användare att resa på sig.  
 
I närområdet behövs följande åtgärder: 

 Rollatorförråd 

 Tak över källartrappen 
 
Att det inte finns någonstans att ställa rollatorn är ett problem som inte bara finns 
på Tunet utan även hos referensobjekten i Göteborg 46. Rollatorförråden bör, om 
det inte är möjligt att placera rollatorn i trapphuset, vara placerade nära entrén och 
vägen mellan entrén och förrådet ska vara utan nivåskillnader47.  
 
En källartrappa utomhus kan vara svår att använda, främst på vintern då den 
riskerar att bli hal på grund av snö och is. För att förhindra att trappan blir blöt 
vid regn och snö kan ett tak placeras ovanför.  
 
Resultat av inventeringen 
Resultatet sammanställdes för att ge en tydlig bild av de åtgärder som krävdes. Då 
resultatprotokollet i TIBB endast visar de åtgärder som är aktuella för att nå nästa 
tillgänglighetsnivå sammanställdes resultatet manuellt. Den presentationen visar de 
åtgärder som krävs för samtliga tillgänglighetsnivåer är uppdelad i två delar, en för 
de äldre byggnaderna och en för den nyare byggnaden, se Bilaga 5. Då entréer hos 
de äldre byggnaderna krävde samma åtgärder enligt TIBB har gäller 
sammanställningen för samtliga entréer. 
 
Enligt TIBB tilldelades samtliga entréer på Tunet tillgänglighetsnivå 0. I 
programmet visades att det för att nå nästa tillgänglighetsnivå krävdes det att det 
översta och nedersta trappsteget skulle vara kontrastmarkerat. Vid 
sammanställning av resultatet manuellt konstaterades, att den nyare byggnaden 
endast behöver kontrastmarkering av det nedersta och översta trappsteget samt 
avfasning av en tröskel för att uppnå tillgänglighetsnivå 5.  
 
 
 
 
 

                                                 
46 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet, 2010 
47 A Johansson, E Svensson, U Gani, TIBB 2.0 – Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, handbok 

med råd och anvisningar, Hjälpmedelsinstitutet, 2011 
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3.3.2 Prioriteringslista 

En prioriteringslista med aktuella åtgärder på Tunet togs fram till Bostadsbolaget, 
se bilaga 7. Prisuppgifterna togs fram efter kontakt med snickare, markarbetare 
och elektriker som samtliga har avtal med Bostadsbolaget. Dessa priser är 
ungefärliga och ligger som grund för åtgärdernas placering på prioriteringslistan. 
 
De åtgärder som främst skulle behöva genomföras på Tunet är att ta bort 
nivåskillnaderna i entrén samt installera automatisk dörröppnare. Detta skulle 
förbättra framkomligheten för de boende som använder rollator. 
Uppställningsplats för gånghjälpmedel i anslutning till entrén behövs då 
rollatorerna i dagsläget placeras i entrén, där de är i vägen. 
 
Om hela entrépartiet inte byggs om kan dörren bytas och marken jämnas ut. 
Dessa åtgärder placeras längre ner på prioriteringslistan då det är att föredra att 
hela entrépartiet byggs om. Tak över källartrappen prioriteras lågt då källaren kan 
nås via trapphuset.  

3.3.3 Jämförelse av inventeringsmetoder 

En jämförelse mellan olika inventeringsmetoder har genomförts, med 
tyngdpunkten placerad på TIBB. Främst har entrén och närmiljön behandlats. 
Jämförelsen mellan TIBB, Housing Enabler och Västra Götalandsregionens 
inventeringsmall ligger till grund för att besvara frågeställningarna ”Vilka exempel 
på metoder finns för att analysera bristerna och föreslå åtgärder för ökad 
tillgänglighet?” samt ”Vilka kvalitéer och brister har inventeringsmallen TIBB: 
Tillgänglighet i befintligt boende?”. De delar som ansågs relevanta i andra 
inventeringsmallar än TIBB fick ingå i inventeringen av bostadsområdet Tunet för 
att komplettera mallen. Handisam, myndigheten för handikappspolitisk 
samordning, har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet48. Studier av dessa riktlinjer 
bidrog med vissa kompletteringar. Ett dokument togs fram för att inventeringen 
av bostadsområdet skulle bli tillräcklig, se bilaga 6.  
 
Uppbyggnad 
TIBB och Housing Enabler innehåller påståenden och frågor som besvaras med 
ja, nej eller att de inte har bedömts. Västra Götalandsregionens inventeringsmall 
består av påståenden där tillgängligheten bedöms utifrån om påståendet är 
uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. TIBB och Housing Enabler är 
datorprogram och en inventering kan genomföras i programmet eller manuellt, 
medan Västra Götalandsregionens inventeringsmall endast kan genomföras 
manuellt.  
 
 
 
 

                                                 
48  Handisam, Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet, 2 utg, Edita Västra Aros, 2009 
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Innehåll 
De tre studerade metoderna behandlar entréernas och närmiljöns utformning, och 
de kan därmed anpassas till en inventering av den gemensamma miljön i ett 
befintligt bostadsområde. Housing Enabler kan även användas vid en 
tillgänglighetsinventering av den privata bostaden.  TIBB och Housing Enabler 
behandlar tillgängligheten i bostadsområden, medan Västra Götalandsregionens 
inventeringsmall inriktar sig på offentliga och gemensamma utrymmen som 
entréer och närmiljön i bostadsområden, samt bibliotek, vårdbyggnader och 
simhallar. TIBB innehåller ungefär en tredjedel så många frågor (60 frågor) som 
Housing Enabler (161 frågor) och Västra Götalandsregionens inventeringsmall 
(177 frågor) rörande de gemensamma ytorna i ett bostadsområde.  
 
Resultat och bedömning 
TIBB och Västra Götalandsregionens inventeringsmall mäter hur tillgängligt ett 
område är. Det visar frågornas uppbyggnad och sammanställningen av resultatet, 
då en högre nivå eller standard medför en bättre tillgänglighet. Housing Enabler 
mäter hur otillgängligt ett område är, vilket märks genom att en högre 
poängsumma visar större tillgänglighetsproblem.  
 
Samtliga metoder har olika sätt att presentera resultatet och bedöma 
tillgängligheten. TIBB tilldelar entréerna en nivå mellan 0 och 5, Housing Enabler 
summerar poäng som tilldelats de olika bedömningspunkterna utifrån problemets 
svårighetsgrad, och Västra Götalandsregionens inventeringsmall tilldelar de olika 
bedömningspunkterna en standard. Programmet TIBB och det fullständiga 
verktyget av Housing Enabler genomför bedömningen och tilldelar det som 
studerats en tillgänglighetsnivå respektive en grad av otillgänglighet, medan för 
Västra Götalandsregionens inventeringsmall och Screeningsverktyget av Housing 
Enabler sammanställs och tolkas resultatet manuellt.  
 
Analys 
TIBB och Housing Enabler är mer lämpliga att använda vid en 
tillgänglighetsinventerig av ett bostadsområde där äldre bor, då dessa verktyg tar 
hänsyn till äldres förutsättningar. Västra Götalandsregionens inventeringsmall tar 
hänsyn till funktionshinder i stort, och inriktar sig inte direkt på äldres specifika 
funktionsnedsättningar. Housing Enabler är mer komplett vad gäller frågor och 
omfattning än vad TIBB är.  

3.3.4 Analys av TIBB – Tillgänglighet i befintligt boende 

Denna analys ligger till grund för att besvara frågeställningen ”Vilka kvalitéer och 
brister har inventeringsmallen TIBB: Tillgänglighet i befintligt boende”. Analysen 
har genomförts efter användande av inventeringsmallen för 
tillgänglighetsinventeringen på Tunet i Mjölby samt efter studier av andra metoder 
för tillgänglighetsinventering.  
 
 
 



Genomförande 

43 

Kvalitéer 
TIBB uppfattades som enkel att använda. Mallen innehåller relevanta frågor vilka 
är inriktade på tillgänglighet för äldre i befintliga bostadsområden. Frågorna tar 
stor hänsyn till framkomligheten med rullstol och rollator. Att mallen inriktar sig 
på entrén och dess tillgänglighetsproblem är viktigt då det är ett stort 
problemområde hos många äldre byggnader.  
 
I TIBB ingår frågor om närmiljön och dess tillgänglighet för äldre. Uteplatser och 
sophantering studeras. En tillgänglig uteplats i närområdet påverkar det sociala 
livet för äldre i och med att de får en tillgänglig mötesplats som alla har tillträde 
till. Frågor om uteplatserna visar att mallen har bearbetats med ett 
helhetstänkande och visar att TIBB även tar hänsyn till sociala aspekter.  
 
Brister 
TIBB behandlar enbart utemiljön och själva entrén utifrån. Trapphuset tillhör de 
gemensamma ytorna, och är förbindelsen mellan utemiljön, entrén och den 
enskilda lägenheten. Därför bör även trapphuset ingå i inventeringen. Även om 
entrén är tillgänglig utan några nivåskillnader och har en dörr som är kan öppnas 
av personer med rörelsevårigheter kan förflyttningen till den privata bostaden vara 
svår om inte trapphuset är tillgängligt utformat. För att inventeringen av Tunet 
skulle bli tillräcklig kompletterades TIBB med frågor, se Bilaga 4.  
 
De åtgärder som krävs för att uppfylla endast nästa tillgänglighetsnivå presenteras 
i resultatet av inventeringen. Detta innebär att det inte är säkert att samtliga 
genomförbara åtgärder för de enskilda entréerna presenteras i resultatet utifrån 
TIBB. En åtgärd som är aktuella för en högre tillgänglighetsnivå kan vara relevant 
trots att en åtgärd för en lägre tillgänglighetsnivå inte kan uppfyllas. För att 
resultatet av inventeringen skulle bli tydligt genomfördes en sammanställning i 
Microsoft Excel. Sammanställningen presenterar samtliga tillgänglighetsnivåer och 
de krav som uppfylls för respektive nivå, se Bilaga 5.  
 
TIBB kan ge en missvisande bild av resultatet. En byggnad kan tilldelas 
tillgänglighetsnivå 0 då ett specifikt krav inte uppfylls, men samtidigt kunna nå 
nivå 5 då kravet uppfylls. En låg tillgänglighetsnivå innebär därmed inte att 
tillgänglighetsproblemen är stora. Till exempel tilldelas en byggnad 
tillgänglighetsnivå 0 om kontrastmarketring av trappstegen saknas. Endast denna 
brist hos byggnaden medför inte att tillgänglighetsproblemen är stora. Om övriga 
tillgänglighetskrav är uppfyllda och kontrastmarkering genomförs tilldelas 
byggnaden tillgänglighetsnivå 5.  
 
Då inventeringen genomförs på utskrivna protokoll är det otydligt vilka krav som 
ska uppfyllas. Dessa krav presenteras i en handbok för TIBB, men att studera 
handboken i samband med inventeringen medför vissa svårigheter. Om relevanta 
krav, nödvändig information och förtydligande av frågorna presenteras i 
anslutning till frågan eller påståendet på protokollet, skulle en snabbare 
bedömning av tillgänglighetsnivån kunna ske.  
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Kompletteringar av TIBB 
De kompletterande frågor rörande området i helhet som togs upp i samband med 
inventeringen av Tunet i Mjölby behandlar främst uteplatsernas utformning, hur 
sophanteringen är utformad, samt hur de bänkar som finns i området ser ut. I 
dessa delar ansågs TIBB inom ramen för detta arbete vara otillräckligt. Vad gäller 
entréernas utformning behandlar de kompletterande frågorna främst dörröppnare, 
trapphusets utformning och posthanteringen. Dessa frågor upplevdes som 
relevanta för att kunna bedöma tillgängligheten i området. För att TIBB ska 
uppfattas som tillräckligt bör verktyget kompletteras med frågor rörande 
trapphuset, posthanteringen och närmiljön. I figur 27 presenteras de 
kompletterande frågor inklusive resultat som behandlar trapphusets utformning. 
Samtliga kompletterande frågor visas i Bilaga 4.  
 

 
 
 
 
Byggnaderna är tilldelade ett namn bestående av en siffra och entréerna är 
tilldelade en siffra och en bokstav. Kombinationen står för en del av adressen, till 
exempel har byggnad 5 adressen Högliden 5. Hos entréerna anger siffran vilken 
byggnad som studerats och bokstaven vilken trappuppgång som är aktuell. Figur 
28 visar byggnadernas och entréernas numrering. 
 

Figur 27: Sammanställning av den kompletterande inventeringen, frågor rörande trapphusets 
utformning (egen illustration, 2012)  
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3.4 Skissarbete  
För att ge ett lösningsförslag på problemet med förråd för rollatorer ritades en 
enkel modell som redovisas på en skiss av fasaden. Ett förslag på en ny entré har 
skissats. Arbetet utfördes i Autodesk Revit Architecture där renderingarna 
användes för att ge en tydlig bild av hur enklare renoveringsarbete kan se ut. 
 
Rollatorförråd finns i dagslägen inte på Tunet. De förråd som skissades upp är 
enkla moduler som kan byggas ihop efter hur stort behovet av rollatorförråd är. 
För att minska stöldrisken är förråden låsbara. Figur 28 visar ett exempel på hur 
ett rollatorförråd kan se ut.  

Figur 28: Byggnadernas och entréernas numrering (Bostadsbolaget, 2012)  
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För att entréerna på Tunet ska bli tillgängliga för de boende i området krävs flera 
åtgärder. Figur 29 visar ett förslag på hur en tillgänglig entré kan se ut. En ramp är 
placerad i anslutning till entrén för att ta hand om nivåskillnaden. För att ge de 
äldre personerna möjlighet att sitta och vila eller vänta på färdtjänst är en bänk 
placerad i entrén. Denna är placerad under entrétaket för att vara skyddad. 
Automatisk dörröppnare och entrébelysning är åtgärder som också krävs för att 
entrén ska bli tillgänglig.  

 

 

Figur 29: Förslag på rollatorförråd (egen illustration, 2012) 

Figur 30: Förslag på entré med ramp och sittplats (egen illustration, 2012) 
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4 Resultat och analys 
Resultatet presenteras med de olika frågeställningarna som utgångspunkt.  

 

4.1 Hur kan befintliga innergårdar och de 

gemensamma ytorna i befintliga byggnader 

tillgänglighetsanpassas? 

Litteraturstudien och inventeringen av Tunet ligger till grund för svaret på denna 
frågeställning. Lagkrav, arbeten inom samma område, handböcker och de åtgärder 
som genomförts hos referensobjektet studerades. 

4.1.1 Åtgärder allmänt 

De åtgärder som är typiska för fastigheter från 1960- och 70-talet presenteras. 
Dessa åtgärder kan genomföras för att öka tillgängligheten främst för de äldre i ett 
befintligt bostadsområde. 
 

Entré och trapphus 

Nedan presenteras de åtgärder som bör genomföras hos entrén och trapphuset. 
 
Ytterdörr 
Ytterdörrar bör bytas ut till lätta dörrar, gärna med automatiska dörröppnare. 
Handtaget bör placeras så att det kan användas av personer som är 
rullstolsbundna eller använder rollator. Automatiska dörröppnare underlättar för 
personer med rollatorer vid passering genom entrén. Dörröppnaren ska hålla 
dörren öppen i 25 sekunder och för att passeringen genom dörren ska vara säker 
bör dörren även utrustas med säkerhetssensor som hindrar att dörren går igen när 
någon passerar49.  
 
Belysning 
Belysningen i entrén är viktig för att kunna urskilja nivåskillnader och andra 
hinder. För de äldre kan rörelsestyrd belysning vara en fördel då de inte behöver 
använda lysknappen som kan vara svår att lokalisera och nå. Belysningen bör 
utformas för att ge tillräckligt med ljus i entrén och trapphuset. Rörelsestyrd 
belysning har fördelar ur energisynpunkt då energiförbrukningen minskas.  
 
 
 
 
 

                                                 
49 Västra Götalansregionen, Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika 

funktionshinder.  

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20

standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf (2012-04-18) 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
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Hiss 
Hiss är en åtgärd som förbättrar tillgängligheten avsevärt i en fastighet. Samliga 
våningsplan kan då bli tillgängliga med rullstol. Nivåskillnader i form av trappsteg 
till entrén eller trösklar bör jämnas ut. Dessa medför ett hinder vid framkomlighet 
med rollator och rullstol. 
 
Tvättstuga 
Tvättstuga och lägenhetsförråd är ofta placerade i källarplan. I de byggnader där 
hissen bara går till entréplan eller där det inte finns hiss, kan vägen till tvättstugan 
bli lång och svårframkomlig, del på grund av trappan, dels på grund av 
tvättstugans placering i källaren. Ett alternativ är att bygga en gemensam tvättstuga 
på gården, men det är då viktigt att den är placerad nära fastigheten för att hålla 
gångavståndet lågt. Ett alternativ är att ordna tvättmöjlighet i varje enskild 
lägenhet, vilket vanligtvis medför en ökad månadskostnad för hyresgästen. I äldre 
fastigheter är det inte heller alltid möjligt, då badrummet kan vara för litet för att 
någon tvättmöjlighet ska kunna få plats. 
 
Rollatorförråd 
Förvaringsmöjlighet för rollator bör skapas. Om det är möjligt att placera ett 
rollatorförråd i anslutning till trapphuset utan att påverka utrymningsvägen bör 
detta ske. I annat fall bör rollatorförråd upprättas utanför bygganden så nära 
entrén som möjligt.  
 
Trapphuset 
Trappan bör utformas med konstrastmarkering på både det översta och det 
nedersta steget för att nivåskillnaden ska kunna upptäckas av personer med 
försämrad synförmåga, se figur 30. Ledstängerna ska vara tydliga och 30 
centimeter längre än trappan. En förlängning av ledstängerna skapar gynnsammare 
förutsättningar för framkomligheten för de äldre, då de kan stödja sig lägre på 
ledstången. 
 

 
 
 
 

Figur 31: Konstrastmarkering i trappa, Catarina Olsson, ALM 2, Boverkets 
författningssamling, 2011 
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Golvbeläggningen i trapphuset, på trappstegen och golvytan utanför entrén bör 
vara halkfri. Dörrmattor och skrapgaller ska båda vara nedsänkta och utan kanter 
för att minska snubbelrisken. Dessutom minskar halkrisken, då bland annat blöta 
löv och lera kan torkas av innan förflyttning i trappan. För att minska halkrisken 
på grund av konstrastmarkeringen i trappan bör markeringen vara av ett 
halksäkert material. En hal tejp bör därför undvikas.  
 
Posthantering 
Posthanteringen bör, för att underlätta för de äldre, bestå av ett brevinkast på 
ytterdörren till den privata bostaden. Vid postbox i entréplan i en fastighet utan 
hiss kan det vara svårt för personer med rörelsehinder att hämta sin post. Därför 
bör brevinkast på den enskilda lägenhetens ytterdörr eller en postbox på varje 
enskilt våningsplan monteras.  
 
Sittmöjlighet 
Att placera sittplatser i trapphuset, i anslutning till och utanför entrén är en åtgärd 
som underlättar främst vid förflyttning i trapphuset då hiss saknas. Sittplatserna 
ger möjlighet för de äldre att vila. Eftersom att trapphuset är en utrymningsväg får 
inte sittplatsen hindra eller vara i vägen vid en eventuell utrymning. Att placera 
sittmöjlighet i entrén är en fördel för äldre till exempel när de väntar på färdtjänst. 

 

Närmiljön 

Nedan presenteras de åtgärder som bör genomföras i närmiljön. 
 
Uteplats 
Avståndet från entrén till en tillgänglig uteplats bör inte överstiga 50 meter50. Om 
så är fallet bör en ny uteplats uppföras närmare entrén. Den möblering som finns 
på uteplatsen ska vara tillgänglig med rollator, och plats för rullstol vid bord bör 
finnas.  
 
Sophantering 
Om möjligt bör sophanteringen ske direkt i trapphuset. Då denna åtgärd inte är 
möjlig att genomföra bör sophanteringen placeras så nära entrén som möjligt och 
ha låga inkast samt lock som är lätta att öppna. Gångvägen mellan entrén och 
sophanteringen ska då vara framkomlig med rullstol och rollator.  
 
Parkering 
Parkeringsmöjlighet för rörelsehindrade ska enligt BBR finnas inom 25 meter från 
entrén. Parkeringsplatsen ska vara upplyst och vägen fram till entrén ska vara jämn 
och tillgänglig. Parkeringsplatsen ska vara markerad som handikappsparkering.  
 
 
 
 

                                                 
50Hjälpmedelsinstitutet, ”TIBB 2.0 Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd, Handbok med råd och 

anvisningar” http://www.tibb.se/Docs/Handbok%20TIBB%202.0.pdf (2012-04-03) 

http://www.tibb.se/Docs/Handbok%20TIBB%202.0.pdf
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Gångvägar 
Ojämnheter hos gångvägar mellan viktiga bostadskomplement som tvättstuga, 
sophantering, parkering och uteplats ska jämnas ut för att bli framkomlig med 
rollator och rullstol. Enligt BBR ska belysningen längs tillgängliga gångvägar vara 
utformad så att markytan blir jämt och tillräckligt belyst, så att personer med 
nedsatt orienteringsförmåga eller rörelsehinder ska kunna förflytta sig.51 
 
Analys av åtgärder 
Vid entréns utformning bör hänsyn tas till flera tillgänglighetsaspekter för att 
resultatet av en tillgänglighetsförbättring ska uppnå resultat. En entré utan 
nivåskillnader, med automatisk dörröppnade med säkerhetscensor samt bra 
belysning ger en entré som kan användas av de äldre utan några större problem.  
 
Att det inte finns någon uppställningsplats för rollatorer verkar vara ett allmänt 
problem för äldre fastigheter. Vid uppförande av rollatorförråd ska dessa placeras 
nära entrén för att uppfylla sin funktion. Om förråden är placerade så att vägen 
fram till entrén är lång eller ojämn innebär det svårigheter för vissa äldre att 
förflytta sig vilket kan leda till att rollatorförråden inte används.  
 

Hiss är en kostsam åtgärd men har stor betydelse för att öka tillgängligheten. I de 
fall där det är möjligt att installera en hiss bör detta genomföras.  

4.1.2 Åtgärder på Tunet 

Nedan presenteras resultatet av inventeringen utifrån TIBB. De åtgärder som bör 
genomföras för att förbättra tillgängligheten i området presenteras. För 
inventeringsmallen och kompletterande dokument från inventeringen, se bilaga 3 
och bilaga 4, samt för resultatet av inventeringen se bilaga 5 och bilaga 6. 
 
I trapphuset behövs följande åtgärder: 

 Förlängning av ledstänger 

 Kontrastmarkering av det översta samt nedersta trappsteget 

 Rörelsestyrd belysning 

 Sittplats i form av en vägghängd fällstol 
 
Vid entrén behövs följande åtgärder: 

 Automatisk dörröppnare med säkerhetscensor 

 Utjämning av marken för att ta bort nivåskillnader, eller placering av ramp  

 Ta bort eller fasa av tröskeln 

 Skapa en större yta direkt utanför entrédörren 

 Entrébelysning 

 Placera en bänk i anslutning till entrén 
 
 

                                                 
51 Boverket, Regelsamling för byggande, BBR 2008, Boverket, Karlskrona, 2008 (BFS 2008:6) 3:1224   
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I närområdet behövs följande åtgärder: 

 Rollatorförråd 

 Tak över källartrappen 

4.1.3 Icke genomförbara åtgärder på Tunet 

Det finns åtgärder som skulle vara nödvändiga för området och byggnaderna men 
som inte kan genomföras. De 29 entréerna som tillhör de äldre byggnaderna 
saknar hiss. Tillgång till hiss skulle göra samtliga lägenheter mer tillgängliga, men 
för att kunna placera en hiss i anslutning till trapphusen krävs omfattande 
ombyggnader, vilket skulle medföra stora kostnader. Därför är installation av en 
hiss inte någon möjlig åtgärd i dagsläget. 
 
Tvättstugan hos de äldre byggnaderna är placerad i källaren och därmed inte 
tillgänglig med rollator. I 4 A-B och 4 C-D kan tvättstugan nås via en i markplan 
placerad ingång till källaren. En lösning på detta skulle vara att placera en för 
samtliga byggnader gemensam tvättstuga på gården. Denna åtgärd medför en stor 
kostnad. Istället för att bygga en ny gemensam tvättstuga blir alternativet att ha 
kvar tvättstugan i källaren. Avståndet till en gemensam tvättstuga skulle även 
kunna bli relativt långt, upp till 150 meter. Då måste även beaktas vilket 
hyresgästen skulle föredra; att gå åtta steg ner till källaren och upp till 30 meter i 
källaren (endast inomhus), eller att gå upp till 150 meter utomhus för att nå 
tvättstugan. Då de boende i fastigheterna inte kommer att ha tillgång till hiss skulle 
de i de båda lösningarna att få gå 8-40 steg för att nå entréplanet. 
 

4.2 Vilka exempel på metoder finns för att analysera 

bristerna och föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet?  

Nedan presenteras tre exempel på metoder som kan användas för att undersöka 
hur tillgängligheten ser ut i ett område. Metoderna som studerats är utvecklade 
efter Sveriges krav på tillgänglighet. 

4.2.1 TIBB 

TIBB: Tillgänglighet i befintligt boende är framtagen av hjälpmedelsinstitutet och 
kan användas för att analysera tillgänglighetsproblem i befintliga bostadsområdens 
närmiljö och entréer52. Resultatet skrivs in och bearbetas i ett program där 
protokoll skapas. Vid användande av utskrifter skrivs resultatet in och bearbetas i 
programmet.  
 
 
 
 

                                                 
52 Hjälpmedelsinstitutet, Om TIBB, http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-

/Tillgangliga-bostader/TIBB/Om-TIBB/ (2012-04-29) 

http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-/Tillgangliga-bostader/TIBB/Om-TIBB/
http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Tillgangligt-boende/-/Tillgangliga-bostader/TIBB/Om-TIBB/
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Inventeringsmallen består av totalt 60 frågor som behandlar byggnaden som 
helhet, entréns utformning, marken i anslutning till entrén, bostadskomplement 
samt uppställningsplats för rollator. Frågorna besvaras genom att en ruta kryssas i 
då kravet uppfylls eller att ett mätvärde förs in i protokollet. Under varje delrubrik 
finns det plats för kommentarer. Inventeringen kan genomföras manuellt i en 
utskriven mall eller direkt i programmet.  
 
Utifrån besvarade frågor och införda värden tilldelas fastigheternas entréer en 
tillgänglighetsnivå mellan 0 och 5. Tillgänglighetsnivå 0 är lägsta nivån och 
tillgänglighetsnivå 5 är den högsta. Resultatet av en inventering resovisas i form av 
en tabell där fastigheterna och entréernas tillgänglighetsnivå visas. Där presenteras 
även de åtgärder som krävs för att uppnå nästa tillgänglighetsnivå.  
 
TIBB tar inte hänsyn till några specifika funktionshinder och kan därmed inte 
individanpassas. Då hänsyn ska tas till rullstol och rollator är metoden anpassad att 
använda vid tillgänglighetsinventering av områden där många äldre bor. 

4.2.2 Housing Enabler 

Housing Enabler är ett verktyg som kan användas för att undersöka 
tillgängligheten och analysera problem i det befintliga bostadsbeståndet, både hos 
småhus och flerbostadshus.53 Verktyget finns i två olika varianter; dels det 
fullständiga verktyget vilket tar hänsyn till enskilda individers eller valda gruppers 
specifika förutsättningar och miljön, dels ett screeningsverktyg som enbart 
behandlar miljön. 
 
Både det fullständiga verktyget och screeningsverktyget är uppdelade i tre 
delområden där enbart utemiljön (del A) och entréerna (del B) kan väljas att 
studeras. Del C behandlar den privata bostaden. Detta medför att verktyget kan 
anpassas efter en tillgänglighetsbedömning av den gemensamma miljön. Verktyget 
uppfattas som komplett och väl bearbetat med relevanta och heltäckande frågor 
och påståenden. De mått och lutningar som är aktuella för en specifik fråga 
presenteras i anslutning till denna vilket underlättar användandet.   
 
Att Housing Enabler tar hänsyn till den enskilda individens förutsättningar 
innebär att det är ett lämpligt verktyg att använda för att ta reda på bristerna i den 
befintliga miljön vid en bostadsanpassning för att öka kvarboende. Den 
heltäckande delen av verktyget innebär ett omfattande arbete med noggranna 
analyser av både miljön och individens förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 S Iwarsson & B Slaug, Housing Enabler – metodik för bedömning/kartläggning och analys av 

tillgänglighetsproblem i boendet, 2 utg, Lund, 2010 
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Det fullständiga verktyget 
Denna del av Housing Enabler kan anpassas efter individens specifika 
funktionsnedsättningar vilket gör verktyget lämpat för att användas vid enskild 
bostadsanpassning. Då verktyget även kan anpassas efter äldres 
funktionsnedsättningar fungerar det för bedömning av tillgänglighetsproblem i 
befintliga byggnader samt närmiljön i områden där ökat kvarboende önskas. 
 
Själva protokollet som fylls i är väl strukturerat med plats för egna kommentarer. 
Frågorna är presenterade i olika kategorier vilket gör det enkelt att endast studera 
den miljön som är aktuell. Problemen i miljön bedöms utifrån de enskilda 
funktionsnedsättningarna och poängsätt med en siffra, 1-4. Desto högre siffra, 
desto större är tillgänglighetsproblemet. Poängen av samtliga besvarade frågor 
summeras i ett program. En hög poängsumma innebär att 
tillgänglighetsproblemen som finns i området är stora, medan en låg poängsumma 
visar att problemen med tillgängligheten är små. 
 
Screeningsverktyget 
Denna del av Housing Enabler tar hänsyn till utemiljön, entréerna och innemiljön.  
Protokollet som fylls i är tydligt uppbyggt med påståenden innehållande mått och 
andra krav som ska bedömas. Specifika funktionsnedsättningar behandlas inte vid 
användande av screeningsverktyget. 

4.2.3 Västra Götalandsregionens tillgänglighetsinventering 

Västra Götalandsregionens handikappskommitté har framställt en 
inventeringsmall för att studera den fysiska tillgängligheten54. Mallen inriktar sig 
främst på offentliga miljöer och är anpassad för att kunna användas vid ny-, om- 
och tillbyggnad. Kapitlen i mallen är sorterade efter användningsområde vilket 
innebär att endast de kapitel som är aktuella vid tillgänglighetsinventeringen kan 
väljas.  
 
De påståenden och frågor som ingår i mallen tilldelas grön, gul eller röd standard, 
där grön standard innebär att området är tillgängligt för nästan alla, gul standard 
innebär att miljön är tillgänglig för några men inte för alla och röd standard 
innebär att miljön inte är tillgänglig och inte uppfyller lagkraven. Frågorna och 
påståendena är formulerade med tydlig motivering till vad som krävs för de olika 
standardnivåerna. För varje delfråga presenteras även ett syfte vilket förklarar av 
den frågan betydelse. De mått och lutningskrav som ska uppfyllas är tydligt 
angivna i mallen vilket underlättar vid användande.  

                                                 
54 Västra Götalansregionen, Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika 

funktionshinder. 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20

standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf 2012-04-18 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Handikappkommitt%C3%A9n/Riktlinjer%20och%20standard/Fysisk%20tillg%C3%A4nglighet%20200712hemsidan.pdf
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4.2.4 Jämförelse av inventeringsmetoderna 

Uppbyggnad, innehåll, resultat och bedömning hos TIBB, Housing Enabler och 
Västra Götalandsregionens inventeringsmall har jämförts. 

Uppbyggnad 
TIBB och Housing Enabler bygger på påståenden och frågor som besvaras med 
ja, nej eller att de inte har bedömts. Västra Götalandsregionens inventeringsmall 
består av påståenden, där tillgängligheten bedöms utifrån om påståendet är 
uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt.  
 
Innehåll 
Housing Enabler behandlar, till skillnad från de övriga metoderna, samtliga delar 
av ett befintligt bostadsområde. Den fullständiga versionen av verktyget är den 
enda av de studerade inventeringsmetoderna, som behandlar den enskilda 
personens eller en förutbestämd grupps specifika förutsättningar.  
Samtliga av de tre studerade metoderna behandlar entréernas och närmiljöns 
utformning vilket innebär att de är anpassade efter en inventering av den 
gemensamma miljön i ett befintligt bostadsområde. TIBB innehåller ungefär en 
tredjedel så många frågor (60 frågor) som Housing Enabler (161 frågor) och 
Västra Götalandsregionens inventeringsmall (177 frågor) 
 
Resultat och bedömning 
TIBB och Västra Götalandsregionens inventeringsmall anger hur tillgängligt ett 
område är, medan Housing Enabler anger hur otillgängligt ett område är. Samtliga 
tre metoder har olika sätt att presentera resultatet. I TIBB resulterar 
tillgänglighetsanalysen i att de olika entréerna tilldelas en tillgänglighetsnivå där 0 
är den lägsta nivån och 5 är den högsta. Den fullständiga delen av Housing 
Enabler presenterar resultatet i form av en summa där en hög summa tyder på 
stora tillgänglighetsproblem. Screeningsverktyget ger inget specifikt resultat utan 
en sammanställning av de byggnader som har tillgänglighetsproblem görs manuellt 
i till exempel Microsoft Office Excel. I Västa Götalandsregionens mall tilldelas de 
olika bedömningspunkterna en standard. 
 

4.3 Vilka kvalitéer och brister har inventeringsmallen 

TIBB: Tillgänglighet i befintligt boende? 
Efter användande vid tillgänglighetsinventeringen på Tunet i Mjölby har TIBB: 
Tillgänglighet i befintligt boende utvärderats utifrån innehåll och användbarhet. 
Resultatet av denna frågeställning utgår endast från författarens egna 
uppfattningar om TIBB som inventeringsmetod. 
 
TIBB är en mall som är inriktad på inventering i områden där tillgängligheten 
önskas förbättras för de äldre. Dessa åtgärder kan underlätta även för andra 
boende i området, dels de med funktionssättningar, dels de som använder 
barnvagn.  
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Kvalitéer 
TIBB uppfattades som enkel att använda med relevanta frågor som är inriktade på 
tillgänglighet för äldre i ett befintligt bostadsområde. Det märks främst då 
frågorna tar stor hänsyn till framkomligheten med rullstor och rollator. Att mallen 
inriktar sig på entrén och dess tillgänglighetsproblem är viktigt då det är ett stort 
problemområde hos många äldre byggnader.  
 
I TIBB ingår frågor om uteplatsen och dess tillgänglighet för äldre. Att ha en 
tillgänglig uteplats i bostadsområdet påverkar det sociala livet för äldre i och med 
att de får en tillgänglig mötesplats som alla har tillträde till. Frågor rörande 
uteplatserna, till exempel möjligheten att ta sig till uteplatsen med rullstol och 
rollator, visar att mallen har bearbetats med ett helhetstänkande och att TIBB 
även tar hänsyn till sociala aspekter.  
 
Brister 
TIBB behandlar inte tillgängligheten i själva trapphuset utan utemiljön och själva 
entrén utifrån. Då trapphuset tillhör de gemensamma ytorna och är förbindelsen 
mellan utemiljön, entrén och den enskilda lägenheten bör även det ingå i 
utredningen. Även om entrén är tillgänglig utan några nivåskillnader och med en 
dörr som är lätt att öppna, kan förflyttningen till den privata bostaden vara svår 
och ansträngande om inte trapphuset är tillgängligt utformat.  
 
Vid en färdig inventering presenteras endast de åtgärder som krävs för att uppfylla 
nästa tillgänglighetsnivå. I vissa fall kan en viss åtgärd, till exempel installation av 
hiss, inte genomföras, men det innebär inte att alla de åtgärder som krävs för de 
högre nivåerna inte kan utföras. Detta innebär att det inte är säkert att samtliga 
genomförbara åtgärder för de enskilda entréerna presenteras i TIBB. För att 
resultatet av inventeringen skulle bli tydligt gjordes en sammanställning av 
resultatet i Microsoft Excel. Sammanställningen presenterar samtliga 
tillgänglighetsnivåer och de krav som uppfylls för respektive nivå, se Bilaga 5. 
 
TIBB kan ge en missvisande bild av resultatet. En byggnad kan tilldelas 
tillgänglighetsnivå 0 då endast ett krav inte uppfylls, men samtidigt kunna nå nivå 
5 då det kravet uppfylls. En låg tillgänglighetsnivå innebär därmed inte att 
tillgänglighetsproblemen är stora. Till exempel tilldelas en byggnad 
tillgänglighetsnivå 0 om kontrastmarketring av trappstegen saknas. Denna brist 
hos byggnaden medför inte att tillgänglighetsproblemen är stora. 
 
Vid en inventering som genomförs på utskrivna protokoll är det svårt att veta 
vilka krav som ställs. Dessa presenteras i en handbok för TIBB, men att studera 
handboken i samband med inventeringen medför vissa svårigheter. Relevanta 
krav, nödvändig information och förtydligande av frågorna bör presenteras i 
anslutning till frågan eller påståendet på protokollet för att underlätta användandet 
av mallen i utskrivet format. 
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Analys 
TIBB redovisar resultatet av inventeringen i nivåer och de åtgärder som krävs för 
nästa nivå. Detta upplevs som otillräckligt. Det går inte att avgöra utifrån 
resultatredovisningen i programmet om den information som skrivits in är i 
närheten av att uppfylla kravet som ställs.  
 
TIBB kan användas för en översiktlig tillgänglighetsbedömning med inriktning på 
äldre personer och deras förutsättningar. Då mallen är under utveckling gäller 
denna bedömning endast vid tidpunkten för framtagandet av denna rapport. 
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5 Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet, frågeställningarna, hur arbetet har gått samt hur 
metoderna som använts har fungerat. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet och målet med arbetet presenteras och förklaras för att förtydliga hur dessa 
har uppfyllts. Samtliga frågeställningar diskuteras utifrån resultat och validitet. 
 
Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten för äldre att kunna bo kvar 
hemma genom att studera vilka åtgärder som krävs för att tillgänglighetsanpassa 
de gemensamma ytorna och närområdet i anslutning till bostaden.  
 
Åtgärderna har presenterats både allmänt och för ett specifikt bostadsområde, 
Tunet i Mjölby, vilket visar att en tillgänglighetsanpassning för äldre är möjlig i 
befintliga områden. Arbetet presenterar åtgärder som är aktuella i ett stort antal 
äldre byggnader och visar därmed vad som ska beaktas vid en 
tillgänglighetsanpassning. 
 
Mål 
Målet med arbetet är, att utifrån tillgänglighetskrav för byggnader och miljön i 
direkt kontakt med byggnaden, undersöka vilka åtgärder som ska vidtas för att 
utforma befintliga områden så de blir tillgängliga för äldre. Inventeringsmallen 
TIBB ska användas och utvärderas för att se om den uppfyller 
tillgänglighetskraven och fungerar som metod vid en tillgänglighetsinventering. Ett 
delmål är att resultatet av inventeringen och litteraturstudien ska kunna ligga till 
grund för om en investering i anpassning för äldre i området Tunet ska ske i 
Mjölby kommun. En prioriteringslista med åtgärder har tagits fram till 
Bostadsbolaget och beslut om eventuella insatser kommer att ske med hänsyn till 
denna.  
 
Målet har uppfyllts genom litteraturstudien samt inventeringen av Tunet. Förslag 
på metoder för tillgänglighetsinventering har studerats och presenterats, och 
åtgärdsförslag har tagits fram. Inventeringsmallen som använts har utvärderas för 
att se om den uppfyller tillgänglighetskraven, vilket är en del av målet. 
Åtgärdsanalysen och prioriteringslistan kan ligga till grund för beslut om vilka 
åtgärder som ska genomföras på Tunet. 

5.1.1 Hur kan befintliga innergårdar och de gemensamma ytorna i 
befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas? 

Många av de åtgärder som krävs på Tunet är relevanta även i jämngamla 
bostadsområden med liknande fastigheter från samma tidsperiod. Det var en stor 
andel bostäder som byggdes under mitten av 60-talet och fram till mitten av 70-
talet och dessa består av en stor del av bostadsbeståndet, vilket innebär att 
byggnaderna på Tunet inte är ensamma om att ha dessa tillgänglighetsproblem. 
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Generellt har många av de hus som byggdes under perioden liknande 
tillgänglighetsproblem som Tunet. Validiteten hos de åtgärder som tagits fram 
både allmänt och på Tunet anser jag, baserat på litteraturstudien och 
referensobjekt, stämmer väl överrens med verkligheten. Flertalet av åtgärderna 
som är aktuella på Tunet eller relevanta för tidstypiska bostadsområden, är 
likvärdiga med de som genomfördes hos bostadsområden i Göteborg och 
presenteras i Vem ska värna tillgängligheten? 55. 
 
Att det finns tillgänglighetsproblem i befintliga bostadsområden antog jag innan 
arbetet genomförts, vilket är en anledning till att jag valde att studera 
tillgänglighetsproblemen noggrannare. Problemen var fler än förväntat, och 
omfattningen av dessa var i varierande grad.  
 
Då det inte är aktuellt att installera hissar hos de äldre fastigheterna på Tunet, 
kommer dessa att förbli svårtillgängliga med rullstol. Detta innebär att de 
tillgänglighetsåtgärder som främst har studeras kommer att underlätta för de 
boende som använder rollator. 
 
Helheten är viktig vid en tillgänglighetsanpassning. Vid enskilda åtgärder kan 
problemen kvarstå om inte hela problemkedjan åtgärdas. Detta visar både 
referensobjekt och analysen av de åtgärder som krävs i befintliga områden.  

5.1.2 Vilka exempel på metoder finns för att analysera bristerna och 
föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet?  

Tre inventeringsmetoder på olika nivåer studerades, dels baserat på metodens 
ålder, dels baserat på dess omfattning. TIBB är en nyligen framtagen metod som 
fortfarande är under utvecklig. Dessutom är antalet frågor relativt litet i jämförelse 
med övriga metoder. Västra Götalandsregionens inventeringsmall har funnits och 
bearbetats sedan 2002. Housing Enabler en välutvecklad inventeringsmetod som 
bearbetats under 20 år och innehåller ett stort antal frågor och påståenden. 
 
Inom ramen för det här arbetet har inte Housing Enabler eller Västra 
Götalandsregionens inventeringsmall testats i praktiken. Detta kan innebära 
bedömningen av verktygens användbarhet vara något missvisande. För att 
resultatet av verktygens fullständiga funktion bör samtliga användas i praktiken på 
samma bostadsområde.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 L Lindahl, M Martini, I Malmqvist, Vem ska värna tillgängligheten?, Hjälpmedelsinstitutet,  2010 
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Jag anser, efter studier av de tre metoderna, att Housing Enabler är den metod 
som är lämpligast att använda vid en tillgänglighetsinventering med inriktning på 
äldre. Anledningen till detta är att mallen kan anpassas efter en enskild persons 
eller grupps specifika förutsättningar . Baserat på mallens innehåll i form av antal 
frågor och påståenden samt uppbyggnaden av dessa, upplevdes Housing Enabler 
som en mer komplett metod än de övriga studerade. Verktyget har relevanta och 
heltäckande frågor rörande tillgängligheten i ett befintligt bostadsområde och 
samtliga delar av ett område. Både de privata ytorna och de gemensamma kan 
behandlas. Att Housing Enabler är en beprövad och väl utvecklad metod anser jag 
synas i mallens uppbyggnad. 
 
Det finns fler inventeringsmetoder än de tre som studerats. Till exempel har 
Handisam olika checklistor för bedömning av tillgänglighet i lokaler, och Esri 
Sverige har ett program, Tillgänglig Stad, som behandlar tillgängligheten hos 
gångstråk och trafiknätet.  

5.1.3 Vilka kvalitéer och brister har inventeringsmallen TIBB: 
Tillgänglighet i befintligt boende? 

Vid tillgänglighetsinventering av entréer och gemensamma ytor kan TIBB vara en 
användbar metod. Hur bra den fungerar beror på vad som är tänkt att fås ut av 
inventeringen. TIBB är en mall som har övergripande frågor och ger ett resultat i 
nivåer där endast de åtgärder som krävs för nästa nivå presenteras. Inga exakta 
mått anges. Vid en noggrannare analys av tillgängligheten i ett område krävs 
komplettering av TIBB eller att en annan inventeringsmetod väljs. 
 
När de gemensamma ytorna studerades, upplevdes t som att TIBB inte tog upp 
alla områden. Mallen innehåller inga detaljerade frågor om trapphuset och 
tvättstugan. 
 
Då TIBB under det här arbetets genomförande fortfarande var under utveckling 
gäller bedömningen av mallen bara i dagsläget. De problem som stöttes på togs 
upp med Hjälpmedelsinstitutet, vilka ska ta hänsyn till dessa i den fortsatta 
utvecklingen av programmet.  

TIBB är i dagsläget inte en lämplig metod att använda för inventering av 
tillgängligheten i den privata bostaden.  Efter vissa kompletteringar i form av 
frågor rörande trapphusets utformning, uppfattades TIBB som en lämplig metod 
för en enklare tillgänglighetsinventering av endast de gemensamma ytorna i ett 
bostadsområde. Vid omfattande tillgänglighetsstudier i praktiken bör en mer 
komplett metod väljas. 
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5.2 Metoddiskussion 
De metoder som använts har fungerat för att ge svar på frågeställningarna. 
Resultatet på den första frågeställningen; ”Hur kan befintliga innergårdar och de 
gemensamma ytorna i befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas?”, upplevs som 
rättvisande då flera metoder använts, och slutsatserna från samtliga av dessa är 
likvärdiga. En enkätundersökning eller intervjuer med de boende i området skulle 
kunna ha genomförts för att ge en bild av vilka tillgänglighetsproblem som de 
upplever. Detta skulle kunna ligga till grund för en prioriteringslista som tar 
hänsyn till de boendes önskemål. 
 
Frågeställningen rörande olika inventeringsmetoder besvarades dels genom en 
litteraturstudie, dels genom användande av en inventeringsmall. Endast TIBB har 
testades i praktiken. För att ge ett mer rättvisande resultat kunde samtliga 
studerade metoder ha praktiserats. För att en tydlig bedömning av hur mallarna 
fungerar skulle samtliga ha använts på samma område.  
 
Den tredje frågeställningen behandlar utvärderingen av TIBB, och bygger enbart 
på mina personliga erfarenheter av att använda mallen i praktiken. För att analysen 
av TIBB skulle ge ett så riktigt resultat som möjligt, genomfördes den först efter 
användande vid tillgänglighetsinventeringen samt efter litteraturstudien av andra 
inventeringsmetoder. Inventeringen genomfördes på papper. Hade inventeringen 
istället genomförts på en dator hade funktioner i programmet kunnat användas i 
samband med inventeringen, till exempel fanns råd och regler i programmet i 
anslutning till själva mallen, vilket hade underlättat vid inventeringen.  
 
Att studera ett tidstypiskt befintligt bostadsområde utifrån en inventeringsmall 
som inriktar sig på tillgänglighet för äldre ger ett resultat med tillförlitlig 
information. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Nedan presenteras slutsatser, rekommendationer och hur arbetet kan 
vidareutvecklas. 

6.1 Slutsatser 
Det är möjligt att förbättra äldres boendesituation genom att tillgänglighetsanpassa 
de gemensamma ytorna. För att kvarboende ska vara möjligt får dessa ytor inte 
prioriteras bort. Helhetstänkande lösningar är nödvändiga för att åtgärda samtliga 
av de problem som finns för äldre i befintliga bostadsområden.  
 
De vanligaste åtgärderna som krävs hos de gemensamma ytorna i ett befintligt 
bostadsområde är att göra entréerna tillgängliga. Nivåskillnader bör tas bort och 
automatiska dörröppnare installeras. Att installera en hiss är en åtgärd som är av 
stor betydelse för de boende med nedsatt rörelseförmåga, men denna åtgärd 
medför en stor kostnad för förvaltningsbolaget, och därav genomförs den sällan.  
 
En tillgänglighetsinventering och genomförande av åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten kan bidra till att fastigheterna blir mer attraktiva på marknaden. 
Dessutom kan en tillgänglighetsförbättring resultera i att den tid som hyresgästen 
bor i lägenheten blir längre, på grund av att vid en eventuell funktionsnedsättning 
är lägenheten anpassad efter de nya kraven.  
 
Tunet skulle kunna anpassas för att bli mer tillgängligt för de äldre i området. 
Genom att genomföra samtliga åtgärder på prioriteringslistan, se bilaga 7, blir 
området tillgängligt för personer som använder rollator. De äldre byggnaderna 
kommer att förbli svårtillgängliga med rullstol eftersom att hissar inte kommer att 
installeras. Ordningen hos åtgärderna på prioriteringslistan är inte anpassade efter 
de boendes specifika behov i de olika byggnaderna. I en entré kan till exempel 
betydelsen av rörelsestyrd belysning vara större än i en annan, då flertalet boende i 
det trapphuset har svårigheter med att nå lysknappen.  
 
I dagsläget finns det relativt få nationellt använda inventeringsmetoder. Vanligtvis 
tar kommuner fram egna inventeringsmallar då tillgänglighetsanpassningar 
behöver genomföras.  
 
TIBB har ett ineffektivt sätt att presentera resultatet. Då endast de åtgärder som 
krävs för att uppnå nästa tillgänglighetsnivå presenteras, är risken stor att samtliga 
åtgärder inte genomförs. Det är även lätt att tillgänglighetsproblemens omfattning 
blir missvisande utifrån resultatpresentationen i TIBB. Det är möjligt för en entré 
att tilldelas tillgänglighetsnivå 0, för att sedan, genom att endast ett fåtal åtgärd 
vidtas, uppnå tillgänglighetsnivå 5. Den nyare byggnaden på Tunet är ett exempel 
på detta. Enligt resultatet tilldelades byggnaden tillgänglighetsnivå 0, men genom 
att endast kontrastmarkera trappstegen och fasa av en tröskel kunde 
tillgänglighetsnivå 5 uppnås.  
 



Slutsatser och rekommendationer 

62 

6.1.1 Rekommendationer och vidare utveckling av arbetet 

Hur åtgärderna påverkar de boende i ett bostadsområde beror på vilka 
funktionsnedsättningar som de boende har och är individuellt från person till 
person. Det är därför viktigt att ta hänsyn till de boende i området. Om ett 
område ska kunna marknadsföras som ett boende som passar äldre bör åtgärderna 
som genomförts underlätta för många olika funktionsnedsättningar för att kunna 
nå en bredare marknad.  
 
De åtgärder som krävs och hur de genomförs påverkar tillgängligheten. Vilka 
åtgärder som behövs kan inte sägas allmänt utan en tillgänglighetsinventering 
krävs för att analysera bristerna i ett bostadsområde. Då en 
tillgänglighetsanpassning är en dyr investering, speciellt för minde 
förvaltningsbolag, bör en prioriteringslista tas fram för att kunna planera hur 
förbättringsarbetet ska läggas upp. Alla åtgärder behöver inte genomföras 
samtidigt, men att ha ett helhetstänkande är viktigt, annars kan resultatet av en 
åtgärd inte bli som det är tänkt, då det fortfarande finns svårigheter som hindrar 
att åtgärden nyttjas. 
 
För att utveckla arbetet ytterligare kan en noggrann kostnadsanalys där olika 
fabrikat och leverantörer analyseras och utvärderas utföras. Detta kan leda till en 
mer exakt prioriteringslista. 
 
Miljöaspekter kan undersökas med hänsyn på vilka lösningar som ska väljas för att 
förbättra tillgängligheten.  
 
Den privata lägenheten kan studeras och anpassas för att förbättra tillgängligheten 
i hela bostadsområdet.
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Figur 10: Byggnad från 1991 på Tunet (http://www.mjolbybostad.se/122.html) 
(2012-04-17) 
 
Figur 11: Bostadsområdet Tunet i Mjölby, gemensamhetslokalen är markerad som 
en blå prick. (Bostadsbolaget, 2012) 
 

Figur 12: Parkeringsplats för röselsehindrad på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 13: Parkeringsplats för röselsehindrad på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 14: Gångväg på Tunet (eget foto, 2012) 
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Figur 15: Entrébelysning på Tunet hos en äldre byggnad (eget foto, 2012) 
 
Figur 16: Entré hos en av de äldre byggnaderna (eget foto, 2012) 
 
Figur 17: Entré hos den nyare byggnaden (eget foto, 2012) 
 
Figur 18: Skrapgaller på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 19: Trappa i de äldre byggnaderna (eget foto, 2012) 
 
Figur 20: Trappa i den nyare byggnaden (eget foto, 2012) 
 
Figur 21: Rollatorer i trapphuset, äldre fastighet(eget foto, 2012) 
 
Figur 22: Sophantering för de äldre fastigheterna på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 23: Sophantering för den yngre fastigheterna på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 24: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 25: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 26: Uteplats på Tunet (eget foto, 2012) 
 
Figur 27: Sammanställning av den kompletterande inventeringen, frågor rörande 
trapphusets utformning (egen illustration, 2012)  

 
Figur 28: Byggnadernas och entréernas numrering (Bostadsbolaget, 2012)  
 
Figur 29: Förslag på rollatorförråd (egen illustration, 2012) 
 
Figur 30: Förslag på entré med ramp och sittplats (egen illustration, 2012) 
 
Figur 31: Konstrastmarkering i trappa, Catarina Olsson, ALM 2, Boverkets 
författningssamling, 2011 
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Kompletterande inventering - Byggnad och närmiljö Ja Nej

MALL

Parkering Byggnad: 2 3 4(1) 4 (2) 5 7 9 81 83 85

Är handikappsparkeringen belyst?

Är trottoaren avfasad?

Finns det plats för vändning av fordon? 

Uteplatser

Beläggning uteplats, kan man använda rullstol - rollator? 

Är beläggningen fast, jämn och halkfri med max lutning 1:50?

Är uteplatsen lätt att hitta och synlig från entréerna?

Finns det en hårdgjord och plan yta med plats för rullstol

– minst 1 meter bred – intlitt bänk?

Är uteplatsen vindskyddad?

Sophantering

Är sophanteringsutrymmena olåsta?

Är locken lätta att öppna?

Kan inkasten nås av alla?

Tvättstuga

Är samtliga entréer till tvättstugan tillgängliga för alla?

Förråd

Finns det förråd för rullstol - rollator?

Gångvägar till och från entrén

Är gångvägen minst 2 meter bred?

Finns det sittplatser minst var 25:e meter?

Har sittplatserna: 

Ryggstöd?

Armstöd?

Är fasta hinder placerade utanför gångytan?

Sikten är inte skymd vissa delar av gångvägen?
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Kompletterande inventering - Entré och trapphus Ja Nej

MALL

Entrén från utsidan Entré:

Är entrén är tydligt markerad?

Är entrén är belyst?

Entrédörren

Är det fria passagemåttet minst 80 cm?

Är dörröppnare placerad så att den kan nås av alla?

Är dörren öppen minst 25 s vid automatisk dörröppnare? (s)

Finns det säkerhetssensor?

Sitter dörrhandtag och dörrlås max 100 cm över golvet?

Uppställningsplats för rollator

Hur många / yta per lägenhet ?

Trappor + trapphus

Är stegdjupet minst 26 cm?

Är steghöjd max 16 cm? (cm)

Är det max 18 steg innan viloplan?

Är trappan halkskäker?

Är trappstegen markerade?

Översta?

Nedersta?

Finns det ledstänger på båda sidor av trappan?

Är ledstängerna 0,3 m längre per sida än trappan?

Är lysknappen placerad så att alla kan nå den? (höjd) (cm)

Finns det rörelsestyrd belysning?

Är den fria passagebredden minst 1,5 m i trapphuset?

Finns det sittplats i trapphuset?

Är Skrapgaller utan kanter, samma nivå som golvet?

Är dörrmatta utan kant, samma nivå som golvet?

Finns det brevinkast på lägenhetsdörren?
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Tillgänglighetsnivå för de äldre fastigheterna på Tunet
De krav som TIBB ställer för de olika tillgänglighetsnivåerna samt hur dessa uppfylls hos de äldre fastigheterna  presenteras i det följande. 

Kravet uppfylls

Kravet ska/kan uppfyllas

Kravet kan ej uppfyllas

Tillgänglighetsnivå 1

Entrén fungerar för personer som kan gå i trapport och inte använder gånghjälpmedel, möjligtvis käpp, men som kan ha balanssvårigheter

samt som kan ha nedsatt syn.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entré och trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångväg fram till entré är fast, jämn och tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Kontrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Tillgänglighetsnivå 2

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men som använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Uppställningsplats för rollator utanför entré eller i entréplan, alternativt hiss i trapphuset Uppställningsplats utomhus

Gångväg fram till entrén med max tre (3) trappsteg per trappa

Entrétrappa med max tre (3) trappsteg, om rollatorn inte kan lämnas utanför entrén
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Tillgänglighetsnivå 3

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder rollator men som inte kan ta denna uppför trappsteg och som 

måste ta rollatorn in genom entrén.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Uppställningsplats för rollator i entréplanet alternativt hiss i trapphuset Uppställningsplats utomhus

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (viloplan)

Tillgänglighetsnivå 4

Entrén fungerar för personer som inte kan gå i trapport och som använder rollator eller rullstol.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Uppställningsplats för rollator/rullstol alternativt hiss i trapphuset som kan rymma

   rullstol/rollatror

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (viloplan)

Hiss, nåbar utan trappsteg
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Tillgänglighetsnivå 5

Entrén fungerar för personer som inte kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol och måste ha med dem hela vägen in 

i bostaden.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (viloplan)

Automatisk dörröppnade

Hiss med minimimåtten 1000x1400 cm, nåbar utan trappsteg
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Tillgänglighetsnivå för den nyare fastigheten på Tunet

De krav som TIBB ställer för de olika tillgänglighetsnivåerna samt hur dessa uppfylls hos den yngre fastigheten presenteras i det följande. 

Kravet uppfylls

Kravet ska/kan uppfyllas

Kravet kan ej uppfyllas

Tillgänglighetsnivå 1

Entrén fungerar för personer som kan gå i trapport och inte använder gånghjälpmedel, möjligtvis käpp, men som kan ha balanssvårigheter

samt som kan ha nedsatt syn.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entré och trapphus

Gångväg fram till entré är fast, jämn och tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Kontrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Tillgänglighetsnivå 2

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men som använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Uppställningsplats för rollator utanför entré eller i entréplan, alternativt hiss i trapphuset

Gångväg fram till entrén med max tre (3) trappsteg per trappa

Entrétrappa med max tre (3) trappsteg, om rollatorn inte kan lämnas utanför entrén
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Tillgänglighetsnivå 3

Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder rollator men som inte kan ta denna uppför trappsteg och som 

måste ta rollatorn in genom entrén.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Uppställningsplats för rollator i entréplanet alternativt hiss i trapphuset Hiss i trapphuset

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén Fasa av tröskeln

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (viloplan)

Tillgänglighetsnivå 4

Entrén fungerar för personer som inte kan gå i trapport och som använder rollator eller rullstol.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Uppställningsplats för rollator/rullstol alternativt hiss i trapphuset som kan rymma Hiss i trapphuset

   rullstol/rollatror

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén Fasa av tröskeln

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (viloplan)

Hiss, nåbar utan trappsteg
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Tillgänglighetsnivå 5

Entrén fungerar för personer som inte kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol och måste ha med dem hela vägen in 

i bostaden.

Krav: Kommentar:

God belysning vid gångvägar, entréer och i trapphus Entrébelysningen behöver kompletteras

Gångvägar fram till entré är tydligt markerad mot angränsande mark

Ledstänger i trappor och ramper

Konstrastmarkerade trappor i trapphuset Översta och nedersta steget

Gångväg fram till entrén utan trappsteg

Nivåfritt eller ramp/hiss vid entrén Fasa av tröskeln

Tillräckligt stor plan yta utanför entrén (vilplan)

Automatisk dörröppnade

Hiss med minimimåtten 1000x1400 cm, nåbar utan trappsteg
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Kompletterande inventering - Byggnad och närmiljö Ja Nej

Parkering Byggnad: 2 3 4(1) 4 (2) 5 7 9 81 83 85

Är handikappsparkeringen belyst?

Är trottoaren avfasad?

Finns det plats för vändning av fordon? 

Uteplatser

Beläggning uteplats, kan man använda rullstol - rollator? 

Är beläggningen fast, jämn och halkfri med max lutning 1:50?

Är uteplatsen lätt att hitta och synlig från entréerna?

Finns det en hårdgjord och plan yta med plats för rullstol

– minst 1 meter bred – intlitt bänk?

Är uteplatsen vindskyddad?

Sophantering

Är sophanteringsutrymmena olåsta?

Är locken lätta att öppna?

Kan inkasten nås av alla?

Tvättstuga

Är samtliga entréer till tvättstugan tillgängliga för alla?

Förråd

Finns det förråd för rullstol - rollator?

Gångvägar till och från entrén

Är gångvägen minst 2 meter bred?

Finns det sittplatser minst var 25:e meter?

Har sittplatserna: 

Ryggstöd?

Armstöd?

Är fasta hinder placerade utanför gångytan?

Sikten är inte skymd vissa delar av gångvägen?
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Kompletterande inventering - Entré och trapphus Ja Nej

Entrén från utsidan Entré: 2A 2B 2C 2D 3A 3B 4A 4B 4C 4D

Är entrén är tydligt markerad?

Är entrén är belyst?

Entrédörren

Är det fria passagemåttet minst 80 cm?

Är dörröppnare placerad så att den kan nås av alla?

Är dörren öppen minst 25 s vid automatisk dörröppnare? (s)

Finns det säkerhetssensor?

Sitter dörrhandtag och dörrlås max 100 cm över golvet? Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt

Uppställningsplats för rollator

Hur många / yta per lägenhet ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trappor + trapphus

Är stegdjupet minst 26 cm?

Är steghöjd max 16 cm? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 (cm)

Är det max 18 steg innan viloplan?

Är trappan halkskäker?

Är trappstegen markerade?

Översta?

Nedersta?

Finns det ledstänger på båda sidor av trappan?

Är ledstängerna 0,3 m längre per sida än trappan?

Är lysknappen placerad så att alla kan nå den? (höjd) 130 1 135 130 125 125 130 110 110 120 120 (cm)

Finns det rörelsestyrd belysning?

Är den fria passagebredden minst 1,5 m i trapphuset?

Finns det sittplats i trapphuset?

Är Skrapgaller utan kanter, samma nivå som golvet?

Är dörrmatta utan kant, samma nivå som golvet?

Finns det brevinkast på lägenhetsdörren?
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Kompletterande inventering - Entré och trapphus Ja Nej

Entrén från utsidan Entré: 5A 5B 5C 5D 7A 7B 81A 81B 81C 83A 83B 83C

Är entrén är tydligt markerad?

Är entrén är belyst?

Entrédörren

Är det fria passagemåttet minst 80 cm?

Är dörröppnare placerad så att den kan nås av alla?

Är dörren öppen minst 25 s vid automatisk dörröppnare? 12 13 (s)

Finns det säkerhetssensor?

Sitter dörrhandtag och dörrlås max 100 cm över golvet? Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt

Uppställningsplats för rollator

Hur många / yta per lägenhet ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trappor + trapphus

Är stegdjupet minst 26 cm?

Är steghöjd max 16 cm? 17 17 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 (cm)

Är det max 18 steg innan viloplan?

Är trappan halkskäker?

Är trappstegen markerade?

Översta?

Nedersta?

Finns det ledstänger på båda sidor av trappan?

Är ledstängerna 0,3 m längre per sida än trappan?

Är lysknappen placerad så att alla kan nå den? (höjd) 130 130 130 130 130 150 120 120 117 (cm)

Finns det rörelsestyrd belysning?

Är den fria passagebredden minst 1,5 m i trapphuset?

Finns det sittplats i trapphuset?

Är Skrapgaller utan kanter, samma nivå som golvet?

Är dörrmatta utan kant, samma nivå som golvet?

Finns det brevinkast på lägenhetsdörren?
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Kompletterande inventering - Entré och trapphus Ja Nej

Entrén från utsidan Entré: 85A 85B 85C 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G

Är entrén är tydligt markerad?

Är entrén är belyst?

Entrédörren

Är det fria passagemåttet minst 80 cm?

Är dörröppnare placerad så att den kan nås av alla?

Är dörren öppen minst 25 s vid automatisk dörröppnare? (s)

Finns det säkerhetssensor?

Sitter dörrhandtag och dörrlås max 100 cm över golvet? Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt Drygt

Uppställningsplats för rollator

Hur många / yta per lägenhet ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trappor + trapphus

Är stegdjupet minst 26 cm?

Är steghöjd max 16 cm? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 (cm)

Är det max 18 steg innan viloplan?

Är trappan halkskäker?

Är trappstegen markerade?

Översta?

Nedersta?

Finns det ledstänger på båda sidor av trappan?

Är ledstängerna 0,3 m längre per sida än trappan?

Är lysknappen placerad så att alla kan nå den? (höjd) 117 117 120 133 135 135 129 125 125 133 (m)

Finns det rörelsestyrd belysning?

Är den fria passagebredden minst 1,5 m i trapphuset?

Finns det sittplats i trapphuset?

Är Skrapgaller utan kanter, samma nivå som golvet?

Är dörrmatta utan kant, samma nivå som golvet?

Finns det brevinkast på lägenhetsdörren?
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Prioriteringslista

Tillgänglighetsåtgärder, Tunet, Mjölby Kommun

Åtgärd Antal (st) Kostnad/st (kr) Kostnad totalt (kr) Övrigt

Entréparti trä 29 31 000 899 000 Inkl. ramp

Automatiska dörröppnare 29 24 000 696 000

Fasa av tröskel vid ytterdörr 29 620 17 980 Behövs detta vid ny entrédörr?

Rollatorförråd 4500 Antal efter behov

Belysning i entrén 29 13600 394 400 Exkl. moms

Sittplats utanför entrén 29 2000 58000

Rörelsestyrd belysning 29 44 000 1 276 000 Exkl. moms

Sittplats i trapphuset 58 3 000 174 000

Förlänga ledstång 202 6 100 1 232 200

Trappmarkering

Överkant 202 113 22 830 81 förpackningar

Underkant 202 113 22 830 1,20 m/steg, 5 prickar per steg

Jämna ut marken vid entrén Upp till 28 3 000 84 000 En entré är i dagsläget utjämnad

Nya dörrar 29 10 000 290 000

Sittplats - Bänk i området 2 770 Rörkröken platsgjuten, Hags 2011, Naturbrun
exkl. montering

Tak över källartrapp 7 5 500 38 500
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