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Sammanfattning  
FN:s generalförsamling antog den 13 december den nya konventionen om funktionshindrade 

personers rättigheter. Målet med den är att människor med funktionshinder skall kunna leva 

självständigt och delta till fullo i livets alla aspekter. 2001 satte Sveriges regering upp ett mål 

att alla enkelt avhjälpta hinder i lokaler öppna för allmänheten skall vara åtgärdade senast 

2010. Rörelsehindrade motionerar i stor utsträckning för att hålla sig i form och som del av 

sin rehabilitering. Trots det stannar en del hemma på grund av att tillgängligheten är för dålig. 

Studien hade följande syfte; Att ta reda på hur tillgängligheten är för rörelsehindrade vid sju 

träningsanläggningar i Halmstad kommun. Efter en litteraturstudie sattes ett 

undersökningsprotokoll samman. Detta besvarades med hjälp av visuella inspektioner samt 

olika mätningar. Därefter sammanställdes resultatet för att få en överblick av situationen i 

Halmstad. Undersökningen fann både bra och dåliga planlösningar. Även om det inte rör sig 

om lagbrott bör man ändå se över träningsanläggningarnas lokaler då detaljer som inte följer 

de allmänna råden leder till försämrad tillgänglighet. Framförallt behöver man se över 

funktionshindrades parkeringsmöjligheter och inredningens placering. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Det finns ingen säker statistik över andelen funktionshindrade i Sverige. Detta beror på att det 
kan vara svårt att välja ut vilken definition som skall gälla. Arbetsmarknadsstyrelsen har 
tillsammans med Statistiska Centralbyrån kommit fram till att en femtedel av befolkningen 
mellan 16 och 64 klassar sig själva att de har ett funktionshinder eller en 
funktionsnedsättning. Socialstyrelsen uppskattar andelen funktionshindrade i hela 
befolkningen till 10 %, med ökad andel för varje åldersgrupp (HO, 2006a).  

1.1.1. Funktionshinder och tillgänglighet i världen 
1.1.1.1 Definitioner 
The International Classification of Functioning, Disability and Health, även kallat ICF, 
tillhandahåller standardiserade termer och ramar för beskrivning av hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd. Med hjälp av dessa kan man beskriva förändringar i kroppens funktioner och 
strukturer. Man kan beskriva en persons kapacitetsförmåga och deras prestationsförmåga. 
Begreppet functioning hänvisar till alla kroppsfunktioner, aktiviteter och deltagande. 
Disability som på svenska kallas funktionshinder, samlar ihop begreppen skada, 
begränsningar i aktivitet och begränsningar i deltagande (ICF, 2002).  
 
Innan man började använda definitionerna enligt ICF användes oftast 
Världshälsoorganisationens (WHO) definitioner som här beskrivs av Persson (2001). 
 

Fram till 2001 utgick man från just perspektivet ”hinder” och arbetade med de tre 
begreppen impairment (skada), disability (funktionshinder) och handicap (handikapp). 
Handikappet sågs som en funktion av funktionsnedsättningen vilket i sin tur orsakats av 
en skada och definierades som den begränsning individen utsattes för på grund av 
samhällets oförmåga att anpassa krav och förväntningar i miljön och kompensera 
skadan. (s.49-50) 
 

Persson (2001) beskriver att den definition WHO tidigare tagit fram har sin utgångspunkt i 
ett hindersperspektiv. Medan de definitioner som ICF ger har sin utgångspunkt i ett 
hälsoperspektiv.  
 
När man jobbar med tillgänglighet kan det underlätta om man har en inblick i de begrepp och 
definitioner som förekommer inom detta område. Iwarsson och Ståhl (2003) beskriver de tre 
begreppen accessibility, usability och universal design. Accessibility som kan översättas med 
tillgänglighet används för att beskriva saker som är nåbara, nära, lägligt, till hands och inom 
räckhåll. Huruvida något är tillgängligt beror både på individens förutsättningar och miljöns 
utformning.  Begreppet accessibility/tillgänglighet kan dock behöva kompletteras med 
begreppet usability. Usability kan översättas med användbarhet. Enligt Iwarson och Ståhl 
(2003) kan begreppet universal design sägas vara synonymt med design för alla och att målet 
med universal design är att en miljö eller ett föremål skall kunna användas av maximalt antal 
individer. De menar också att universal design i grunden handlar om att ändra attityder i hela 
samhället. Universal design handlar mer om processen än om resultatet (Iwarsson & Ståhl, 
2003).    
 
Svensson (2001) delar upp problemen med rörelsehinder i tre grupper. Den första gruppen är 
gångsvårigheter vilket kan bero på nedsatt rörelseförmåga men även flera andra orsaker. 
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Bland annat kan det bero på balansrubbningar, smärta eller dålig ork och uthållighet. Personer 
som har gångsvårigheter kan behöva använda gånghjälpmedel såsom käpp eller rollator. Den 
andra gruppen är problem som gör att man behöver använda rullstol. Den tredje gruppen är 
nedsatt funktion i armar och händer. Detta kan bland annat bero på smärta, stelhet, nedsatt 
kraft och känselbortfall.  
 
När man bygger finns det flera olika funktionshinder att ta hänsyn till såsom allergier, 
synskador, rörelsehinder och tarmsjukdomar. Det som kan vara till fördel för den ena gruppen 
kan vara till nackdel för den andra. Till exempel är stora öppna ytor ett svårt hinder för den 
som är synskadad, medan det är en förutsättning för delaktighet för en rörelsehindrad med 
rollator eller rullstol (Svensson 2001).  
 
1.1.1.2. Konventioner 
Enligt Artikel 1 i FN:s mänskliga rättigheter är ”alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter”. ”Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina 
rättigheter på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller politisk eller annan 
uppfattning.” (Regeringen, 2006b) 
 
I artikel 22 står: ”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och 
är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet 
av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, 
förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats 
organisation och resurser.” (Regeringen, 2006b) 
 
FN:s generalförsamling antog den 13 december den nya konventionen om funktionshindrade 
personers rättigheter. För att den skall börja gälla skall behöver den skrivas under och därefter 
ratificeras av minst 20 länder (DHR, a) (Regeringen, 2006a).  
 

FN planerar att öppna konventionen för undertecknande av FN:s medlemsstater den 30 
mars 2007. Två år efter att konventionen trätt ikraft ska regeringen lämna en första 
rapport till den kommitté som FN inrättar för övervakning. (HO, 2006b) 

 
Artikel 9 i den föreslagna konventionen behandlar ämnet accessibility som på svenska betyder 
tillgänglighet. Den handlar om hur människor med funktionshinder skall kunna leva 
självständigt och delta till fullo i livets alla aspekter. Att det är upp till staterna att se till att 
rätt åtgärder sätts in så att funktionshindrade ska få tillgång till omgivning, transport, 
information, kommunikation, faciliteter och allt annat som erbjuds allmänheten oavsett om 
man bor i staden eller på landet. Det innebär att man skall identifiera och ta bort de hinder 
som finns för tillgängligheten (UN Enable, 2006).   

1.1.2. Funktionshinder och tillgänglighet i Sverige 
Att jobba med tillgänglighet och handikappanpassning är inte något nytt i Sverige. Redan i 
början av 1950-talet började man jobba med bostadslösningar för vad man då kallade ”käpp- 
och rullstolsindivider”. Idag är begreppen universal design, inclusive design och design för 
alla högaktuella. Men det är egentligen nya begrepp för en idé som växte fram redan på 1970-
talet där många ansåg att miljö och produkter skulle anpassas för alla. Åren 1983 till 1993 
utnämndes av FN till de funktionshindrades årtionde. Under detta årtionde kom man fram till 
nyckelorden lika möjlighet och delaktighet. 2003 utsågs till det europeiska handikappåret av 
EU. Samma år antogs en europeisk handlingsplan för ”Lika möjligheter för personer med 



   3 

funktionshinder”. Syftet med rapporten är att bland annat att förbättrad tillgänglighet skall 
finnas integrerad inom alla politiska områden som anses väsentliga till 2010 (Paulsson, 2006).  
 
År 2001 gjordes en pilotstudie i Sverige där syftet var att undersöka funktionshindrades 
möjligheter till fysisk aktivitet. Där fann man att av de tillfrågade med rörelsehinder höll 73 % 
på med gång, promenader/rullstolspromenader, 25 % med styrketräning, 22 % med cykling 
inkl. motionscykling, spinning, 17 % med simning, 16% med vattengympa, 11% med gympa 
och aerobic, 6 % med dans och med 4 % qi gong, yoga och dylikt. Vanligaste orsaken för 
rörelsehindrade att motionera är för att hålla sig i form, som del av rehabilitering, för att det är 
roligt, för att må bra, gå ner i vikt och att träffa människor. Orsaker till att man inte 
motionerade mer var att funktionsnedsättningen hindrade, att den specialutrustning som 
behövs inte finns, tid och pengar och tillgängligheten. 6 % av de rörelsehindrade tyckte 
tillgängligheten var ett hinder. Vid frågan av vad som kunde göras för att de skulle motionera 
mer svarade 16 % att ökad tillgänglighet och bättre anpassning av motionslokalen skulle 
underlätta (RF, 2003).  
 
För den som inte själv lider av ett rörelsehinder är arbetet med ökad tillgänglighet inte något 
man kanske tänker på. Men för rörelsehindrade är det en mycket viktig fråga. De 
Handikappades Riksförbund (DHR, 2006a) anser att otillgänglig miljö är en av de största 
orsakerna till diskriminering mot rörelsehindrade. De vill därför införa kännbara sanktioner 
för den som inte följer PBL 17 kap 21a§. De vill även göra det olagligt att diskriminera 
rörelsehindrade. Man anser att inte åtgärda bristande tillgänglighet är diskriminerande (DHR, 
2006a).  

1.1.3. Regelverk i Sverige 
”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser 
skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning 
som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.” Så lyder plan- och bygglagen 
(PBL) 17 kap 21a§ (SFS).  Denna ändring trädde ikraft 1 juli 2001 efter att förslaget lagts 
fram i proposition 2000/01:48. Man satte även upp ett mål att dessa åtgärder skall vara 
åtgärdade senast 2010 (Svensson, 2001). Det är ur denna lag mitt arbete har sitt ursprung. 
 

Det åligger kommunerna att, i egenskap av tillsynsmyndighet, främja och övervaka 
arbetet men ansvaret ligger uteslutande hos den enskilde fastighetsägaren. Samarbete i 
gränsområdet mellan två fastigheter eller mellan en fastighet och gatumark är 
nödvändigt inte endast ekonomiskt utan även praktiskt sett. I de fall inget händer trots 
insatserna skall kommunen agera genom föreläggande. Ett sådant föreläggande får 
enligt 10 kap 18 § PBL förenas med vite eller besked om att åtgärden kan komma att 
utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad om 
föreläggandet inte följs. Om ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras 
genom byggnadsnämndens försorg inte följs, så ska kommunen normalt besluta att 
åtgärden ska utföras och hur det ska ske. (Halmstad kommun, 2002) 

 
Enligt BBR 3:126 Behöver inte biografer, teatrar, sportanläggningar och andra större 
samlingslokaler vara byggda så att alla delar kan nås av personer som sitter i rullstol. (BFS 
(1995:17) BBR (94:3)) 
 
För närmare beskrivning av regler och rekommendationer se bilaga I. 
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1.1.4. Tillgänglighet i Halmstad kommun 
Halmstad kommun har förekommit i ett antal olika rapporter som har tittat på olika former av 
tillgänglighet. Kommunen har även fått pris för sitt tillgänglighetsarbete. År 2002 delade 
Nordiska Handikappolitiska Rådets ut det nordiska tillgänglighetspriset till kommuner som 
deltog under temat ”Stadsplanering för alla”. Kristiansand kommune, Danmark, vann priset 
men juryn fann även att två andra städer förtjänade förtjänar ett särskilt omnämnande, Århus 
kommune, Danmark och Halmstads kommun. Juryns motivering till Halmstads omnämnande 
lyder som följer:  
 

Halmstads kommun förtjänar enligt juryns uppfattning ett särskilt omnämnande för sitt 
breda och uthålliga tillgänglighetsarbete genom många år. Halmstad har i praktiskt 
arbete demonstrerat effektiva helhetsgrepp med goda samverkansmodeller som också 
engagerat privata fastighetsägare och näringsliv. 

 
Halmstad kommun har visionen ”Halmstad en stad för alla” och jobbar för att den ska bli 
verklighet jubileumsåret 2007 då staden fyller 700 år. I materialet går också att läsa att 
Halmstad har en grundläggande filosofi för sitt tillgänglighetsarbete, att personer med 
funktionshinder ska kunna använda samma faciliteter som andra. Det innebär att man inte 
accepterar särlösningar i nyproduktion och endast i undantagsfall vid ombyggnad. Lösningen 
skall också kännas bekväm och naturlig för alla. (Petrén, 2004) 
 
På kommunens hemsida presenteras staden som, Halmstad - The Handicapfriendly City. 
Namnet syftar på att man jobbar inom ramarna för en tillgänglig stad för alla. Man har även 
tagit fram ett handikappolitiskt program och fått olika priser för sitt tillgänglighetsarbete. Man 
jobbar mycket med utveckling av turistnäring och i synnerhet med vad kommunen kallar 
handikappturism. Efter en inventering har man presenterat resultaten i en tillgänglighetsguide 
där man med hjälp av stiliserade symboler presenterar olika förutsättningar för 
funktionshindrade i form av handikapptoalett, handikapparkering, hiss etc. Under rubriken 
Tillgänglighet Sport kan man läsa om hur Örjans Vall handikappanpassats så att 
funktionshindrade skall kunna delta som åskådare (Halmstad Kommun 1).  
 
Detta är en positiv utveckling men det som jag tycker är intressant är hur anpassade 
anläggningar är för att funktionshindrade skall kunna delta i fysiska aktiviteter. Guiden saknar 
dock information om träningsanläggningar i Halmstad, vilket är fokus i denna rapport. På 
hemsidan kan man även hämta hem en broschyr som heter ” Tillgänglighet för alla - En 
exempelsamling från Halmstad, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Växjö” i den kan man 
se konkreta exempel på dåliga planlösningar och förslag på hur de skulle kunna förbättras 
(Halmstad Kommun 2). 

1.1.5. Inventering av tillgänglighet 
Randi Røed Andersen återupprepar i sin artikel ”Universell utforming – utopi eller realitet?” 
den frågeställning som arkitekturprofessorn Wolfgang F. E. Preiser ved Universitet i 
Cincinnati ställde i sin artikel ”Toward Universal Design Evaluation”. Preiser ifrågasatte 
varför man varje år lägger enorma summor på utveckling av bilar och mediciner, medan det 
utförs lite forskning och utvärderingar av bostäder, transportmöjligheter och den byggda 
omgivningen.  
 
I en undersökning av offentliga byggnader i Harare, Zimbabwe fick man dåliga resultat för 
tillgängligheten för rullstolsbundna, särskilt vad gäller parkeringsplatser och ramper. Vidare 
ifrågasatte man de positiva resultaten av toaletternas storlek och menade på att det lika väl kan 
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vara en slump och inte en planerad detalj. Slutsatsen blev att det fanns brister i planeringen av 
byggnader och att det troligtvis berodde på att rörelsehindrade inte fått bidra med kunskap vid 
byggandet. Deras förslag på lösning var att man i framtiden måste samarbeta mellan 
användare med eller utan funktionshindrade och yrkeskunniga på olika områden (Useh, Moyo 
& Munyonga, 2001).  
 
2001 och 2002 gjordes en studie över de faktorer som underlättar och försvårar deltagande i 
fysisk aktivitet för funktionshindrade. Efter att man analyserat inspelningarna från de 
fokusgrupper som satts samman fann man 178 olika försvårande faktorer och 130 stycken 
faktorer som underlättade. Dessa kunde delas in i tio olika underkategorier såsom miljö, 
ekonomi, känslomässiga och psykologiska faktorer uppfattningar och attityder bland dem som 
saknar funktionshinder (Rimmer, Riley, Wang, Rauworth, & Jurkowski, 2004).   
 
Några år efter genomfördes en studie på 35 olika träningsanläggningar i USA, där man fann 
man att alla anläggningarna endast hade en låg till medelhög nivå av tillgänglighet. Både vad 
gällde fysisk miljö och sociala faktorer (Rimmer, Riley, Wang, & Rauworth, 2005).  
 
Tillgänglighet är inte bara en viktig faktor för funktionshindrade. Studier har visat att det är en 
av de viktigare faktorerna för vuxna människor att delta i fysiska aktiviteter (Humpel, Owen, 
& Leslie, 2002).  

1.2. Syfte 
Att ta reda på hur tillgängligheten är för rörelsehindrade vid sju träningsanläggningar i 
Halmstad kommun, om man utgår ifrån de regler och rekommendationer som finns.   

1.3. Mål 
Målet är en rapport vilken redovisar resultatet av inventering av träningsanläggningar i 
Halmstad kommun som kan ligga till grund för initiativ till förbättringar. 

1.4. Avgränsningar 
De träningsanläggningar som valts ut till studien ligger i Halmstad kommuns tätort och har 
gym och grupplektioner ledda av instruktör. De finns registrerade i telefonkatalogen och har 
en hemsida på Internet. De anläggningar som valts ut är betrakta som de större och mer kända 
i kommunen.  
 
Jag har valt att fokusera på rörelsehindrade och lägger därför ingen värdering i hur miljön 
påverkar övriga grupper av funktionshinder. Trots att det i slutändan är användbarheten som 
är det väsentliga, har jag valt att enbart titta på tillgängligheten. Då det är ett första steg till att 
få en miljö som även är användbar. För hur väl designade detaljer en miljö har, fyller de ingen 
funktion om personerna inte kan nå dem. Det innebär att jag inte kommer att beröra huruvida 
utrustningen på gymmen är användbar för rörelsehindrade. Vad gäller utomhusmiljön 
kommer jag enbart att undersöka den relaterat till anläggningen. Jag kommer inte att gå in 
närmare på specifika detaljer av gångvägens utformning.  
 
Vid undersökning av omklädningsrum kommer jag enbart att titta på det avsett för damernas, 
detta för att respektera eventuellt närvarande kunders integritet. Om avvikelser finns mellan 
områden för damerna och herrarna kommer jag att beskriva dem utifrån den redogörelse 
personalen lämnar.  
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2. Metod 
Efter en litteraturstudie sattes en enkät och ett testprotokoll samman. Därefter genomfördes en 
enkätundersökning följt av observationer och empiriska mätningar av miljön på de sju olika 
träningsanläggningarna i Halmstad.  

2.1. Anläggningar som ingår i studien 
Sju träningsanläggningar i Halmstad tillfrågades om intresse att delta och alla svarade positivt 
på förfrågan. Anläggningarna kommer inte att namnges i rapporten för att undvika att någon 
blir specifikt utpekad, men varje anläggning kommer att få ta del resultatet på det egna 
gymmet för att därmed stimulera och ge underlag för eventuella förbättringar. Vid förfrågan 
om tillstånd för att genomföra undersökningen lämnades ett brev med kontaktuppgifter och 
information om hur studien skulle genomföras. Till brevet följde ett formulär som skulle 
signeras för att bekräfta att tillstånd lämnats för att utföra studien. Där fick också 
uppgiftslämnaren på anläggningen besvara några frågor om vilket år lokalen byggdes, 
ägandeförhållanden med mera (se bilaga II).  

2.2. Mätinstrument 
Vinkelmätare användes för att titta på ramper och andra lutningar i miljön. Tummstock 
användes för att mätta kortare ytor och avstånd och ett 50 meter långt måttband användes till 
större ytor. Till längre sträckor användes en cykeldator som kunde mäta var tionde meter för 
att uppskatta större avstånd. Vid test av entrédörr uppskattade författaren huruvida dörren var 
lätt eller trög att öppna. 

2.3. Observationer och mätningar i aktuella miljöer  
Därefter gjordes en undersökning av byggnaden med hjälp av ett frågeformulär (se bilaga III). 
Formuläret baseras på häftet ”Tillgänglighet inom fritid – idrott – kultur”, (Blom et al, 2003), 
och ”Bygg ikapp handikapp”, (Svensson, 2001), men har anpassats till denna studie. Det 
innebär att frågor som fanns i ursprungsmaterialet men som inte bedömdes vara relevanta 
plockades bort, till exempel frågor som berör andra funktionshinder än det utvalda.   
 
Vid mätning av parkeringsplats mättes avståndet från innerkant till innerkant på linjen. Om 
måttet inte överensstämde med riktvärdet kontrollerades även måttet med linjerna inräknade.  
Tanken var att avståndet mellan byggnad och parkering och busshållplats skulle mätas med 
cykeldator, dock kunde detta kunde inte ske vid alla tillfällen. Sträckan stegades då för att få 
en ungefärlig uppfattning av avståndet. När lutning skulle mätas, mättes den brantaste delen 
om inte lutningen var densamma hela vägen. Kantsten mättes med tumstock från lägsta till 
högsta punkt. Avstånd från parkering och busshållplats mättes fram till entrén. Sträckan avser 
den planerade vägen som följer trottoarer/gångstråk och som innehåller minimalt antal hinder. 
Det vill säga att alltid fasade trottoarkanter går före dem som inte handikappanpassats även 
om detta leder till en omväg. Då man inte kan utgå att en rörelsehindrad klarar av att gena 
över gräsmattor, kantor och liknande hinder.  
 
Höjden på ledstängerna mättes i en lodrät linje från trappsteget eller ramp till överkanten på 
ledstången. Höjden på avåkningsskyddet mättes från rampgolvet upp till kanten med 
tumstock. Där det fanns möjlighet att mäta direkt från sidan gjordes detta för att få fram 
höjdskillnaden. I vissa fall gick det inte att komma åt varav delsummor fick adderas 
alternativt fick en uppskattning göras. Längd på ramper räknades från rät plan till rät plan. 
Lutningen mättes med vinkelverktyg. 
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Vid mätning av dörröppning mättes från dörrkarm till dörrblad när dörren var öppen i 90˚. 
Tröskel mättes med tumstock från lägsta till högsta punkt. När undersökningarna gjordes 
fanns ingen utrustning för att mätta med vilken kraft man behöver för att kunna öppna dörren, 
istället fick värdet uppskattas.  
 
Höjden på receptionsdisken mättes från golvet upp till bordsytan. Vid mätning av höjden på 
borden som avsågs att sitta vid mättes från golvet upp till lägsta del av bordets undersida. Vid 
mätning av höjden till kortläsare och självbetjäningsapparatur, mättes från golvet och till den 
del av apparaturen som behövs nås för att kunna utföra aktiviteten. 
 
Vid mätning av golvytan i hiss, mättes långsida och kortsida. Dessa mått multiplicerades för 
att få fram arean. Om hissen hade slagdörr mättes passagemåttet på samma sätt som vid 
vanliga dörrar. Vid skjutdörr mättes från sida till sida, när dörren var helt öppen. Vid mätning 
av kontrollpanel mättes från golv upp till nedersta knappraden. För att få fram 
kontrollpanelens avstånd till väggen, mättes med tumstock från väggen fram till den närmaste 
knappen.  
 
Vid mätning av räcke på toalettdörr mättes från golvet upp till räckets överkant. Vid mätning 
av höjden av toalettsitsen och tvättstället mättes från golvet upp till föremålets översta kant. 
Vid mätning av höjden till hållare för handdukspapper, toapapper och muggar mättes från 
golvet upp till öppningen av hållaren. Vid mätning av höjden till larmet mättes från golvet 
upp till mitten av larmknappen. Därefter aktiverades larmet och ljud och ljussignal 
inspekterades. Speglars höjd mättes från golvet upp till spegelns nedersta kant. Skötbordets 
arbetshöjd mättes från golv till överkant på det nerfällda bordet. Dessutom mättes höjden till 
låsanordningen. Höjden till hårtork mättes från golvet och upp till fästet eller hyllan där 
hårtorken finns. Höjden på klädkrokarna mättes från golvet upp till den yttersta spetsen på 
kroken.  
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3. Resultat 

3.1 Enkät 
De sju träningsanläggningarna drivs i olika former. Ett ägs av ett investmentbolag, ett ägs av 
kommunen där en del av verksamhet ägs privat, två är medlemsägda, två ägs privat och ett 
ägs av studentkår. Två av anläggningarna drivs fristående, två drivs som förening och två 
drivs som kedja. Den sjunde anläggningen drivs dels fristående men en del av verksamheten 
drivs av en kedja. Sex av verksamheterna drivs i byggnader ägda av privatpersoner eller 
företag och en drivs i byggnad som ägs av kommunen. Två av företagen flyttade in i sin 
nuvarande byggnad 1998, en 1999, två 2000, en 2001 och den sista i år 2006.  
 
Tre av träningsanläggningarna drivs i byggnader som byggts för ändamålet. De övriga 
anläggningarnas byggnader har varit hyreshus, affärslokal och bilhall och behövt anpassas för 
deras nuvarande ändamål. De som behövde bygga om lokalen är också de som hunnit 
renovera och gör nya ombyggnationer efter inflyttningen.  
 
Endast två av träningsanläggningarna anger att de har en plan för handikappanpassning, det 
ena företaget plus ett annat som inte har en färdig plan just nu, planerar att bygga om för ökad 
tillgänglighet.  

3.2 Inventering 

3.2.1. Parkeringsplatser och avstigningsplatser 
Av de sju anläggningarna är det endast tre som har markerade parkeringsplatser för 
handikappade i närheten av sin verksamhet. Tillsammans har de tio markerade 
handikapparkeringar. Hälften av dessa är förlagda i parkeringshus. Två av dem i ett 
parkeringshus ett fåtal meter från byggnaden där en av träningsanläggningarna ligger. Dessa 
platser uppfyllde kravet på 3,6 meter som minimimått. De tre övriga ligger i samma byggnad 
som en träningsanläggning. Dessa platser delas med övrig verksamhet i byggnaden och längs 
gatan. Dessa platser var visserligen markerade som handikapparkering och låg närmast hissen 
men de höll inte måtten. De var under 2,5 meter breda. Dessutom låg två av dem bredvid en 
pelare. Bredvid två av rutorna fanns det en öppen yta på lite mer än 1 meter. Men för att 
kunna utnyttja den utan att köra utanför linjerna måste fordonet backas in. Resterande fem 
platser låg utomhus och tillhör både träningsanläggningen och en intilliggande 
sportanläggning. Alla fem handikapparkeringsplatser höll minimimåttet på 3,6 meter.  
 
Av de anläggningar som inte hade någon markerad handikapparkering var det två som hade 
rutor som skulle kunna användas av rörelsehindrade. En av anläggningarna hade en ruta som 
var 3,1 meter bred och hade ena sidan fri. Denna ruta låg dock närmare 50 meter bort från 
entrén. En annan anläggning hade två rutor som var 3,8 meter breda, dessa låg dock också 50 
meter bort. Dessutom måste man antingen gå på vägen eller ta sig över höga trottoarkanter. 
En av anläggningarna hävdade att de hade platser nära entrén och att dessa kunde användas 
som handikapparkering. Platserna var visserligen på acceptabelt avstånd men allt för smala 
för att kunna klassas som substitut för handikapparkering.  
 
Mellan ovan nämnda parkeringar och entréer fanns inga lutningar, bortsett från en byggnad 
som hade en ramp utanför entrén. Samtliga hade gångvägar belagda med asfalt och 
stenplattor.  Endast vid två av anläggningarna var man tvungna att passera trottoarkant. Vid 
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den ena var det en låg kant som var fasad. Vid den andra var det en hög kant som antingen 
behövde passeras alternativt behövde man gå i vägkanten. 
 
Endast en av de sju anläggningarna hade en markerad avstigningsplats utanför entrén. Denna 
låg 20-25 meter ifrån entrén. Vid två av anläggningarna fanns det möjlighet att köra fram till 
entrén och avståndet blir då från ett par meter på det ena stället till 10 meter på det andra. Vid 
det sistnämnda stället behöver man gå upp för en mindre lutning för att ta sig till dörren. 
Ytterligare en av anläggningarna har en vändplats framför entrén, men för att slippa 
trottoarkant måste man gå mer än 25 meter. Vid de övriga anläggningarna finns det eventuellt 
möjlighet att stanna till utanför, men man måste då stanna mitt i en väg eller köra in på 
gågator.  

3.2.2. Busshållplats 
Alla anläggningarna hade busshållplatser relativt nära. Men majoriteten av hållplatserna låg 
över 200 meter bort. En av anläggningarna hade fyra busshållplatser som låg mellan 45 meter 
och 155 meter från entrén. Hållplatserna tillhörde dock olika busslinjer vilket innebär att 
tillgängligheten varierar beroende på vilken linje man åker. Om man åker tur och retur med 
bussen kommer man vid minst ett tillfälle att behöva passera en väg. En av anläggningarna 
hade busshållplatserna omkring 275 meter ifrån entrén. I stort sett hela sträckan lutade och det 
fanns inte plan för att vila.   
 
Utanför samtliga anläggningar var gångbanor antingen asfalterade eller stenlagda. Två av 
anläggningarna hade övergångställen med ljud och ljus åt vid en väg och obevakade 
övergångställen vid den andra. Två av anläggningarna hade inget markerat övergångställe 
alls. Resterande busshållplatser hade obevakade övergångställen bredvid sig.  

3.2.3. Entréer och utgångar 
Två av anläggningarna hade två entréer, övriga hade endast en. Två av de sistnämnda hade 
reservingång för rullstol via en nödutgång.  
 
Samtliga hade en eller flera nödutgångar. Flera av dessa var inte anpassade för 
rörelsehindrade att ta sig ut från. Dessa skulle behöva anpassas för nödlägen där man behöver 
ta sig ut snabbt, men inte för att göra byggnaden mer tillgänglig. Dessa problem ligger hos 
anläggningarna i den ordinarie entrén eller avsaknad av hissar.  

3.2.4. Yttertrappor  
Av de sju anläggningarna har tre av dem yttertrappor, med fem, 11 och 23 steg. Ingen av 
yttertrapporna hade trappnos men alla hade ledstänger. Dock saknades ledstång vid vilplanen i 
den ena trappan. Ledstängerna fyller kraven till form och höjd, däremot har alla för kort start 
och avslut. De börjar och slutar vid första respektive sista trappsteget. Som komplement till 
trappan har en anläggning hiss och en har en ytterramp. Ytterrampen var 13,5 meter lång och 
har en höjning på totalt 0,4 meter utan vilplan detta gör att den har en lutning under 5˚. 
Underlaget är hårda plattor med struktur. Rampen har en 5-6 centimeter hög kant som skydd 
mot avåkning. Det fanns även ledstänger med rätt höjd form och avslut. Ytan mellan rampen 
och entrédörren är av rätt storlek.  
 
Den tredje anläggningen saknar alternativ till trappan, vilket gör att de 11 trappstegen blir ett 
omöjligt hinder för en rullstolsburen person. Anledningen till att en ramp inte byggts än är att 
man inte kunnat lösa det rent arkitektoniskt. Eftersom det handlar om en höjdskillnad på 
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nästan en och en halv meter skulle rampen bli allt för lång för att inte överstiga gränsvärdet 
för tillåten lutning. Det skulle dessutom behövas flera vilplan.  

3.2.5. Entrédörrar 
Sex av anläggningarna har slagdörrar, varav två har elektrisk dörröppning, den sjunde har en 
automatisk skjutdörr. De dörrar som saknade dörröppnare vara alla tröga att öppna om man 
utgår ifrån nedsatt handstyrka. Alla anläggningarna hade bemannade receptioner, men endast 
en hade ringklocka eller porttelefon. Sex av entréerna uppfyllde det allmänna rådet på ett 
passagemått över 0,8 meter, varav fem var över 0,9 meter. Den sjunde anläggningen hade 
dubbla dörrar där en dörr öppen ger ett fritt passagemått på 0,74 meter och två dörrar öppna 
1,48 meter, se figur 1. Man bör dock ta i beaktning att dörrarna var självstängande och mycket 
tröga, vilket kräver mycket styrka att få upp båda dörrarna och samtidigt ta sig igenom med 
rullstol eller rollator. Dessutom följs dörrarna av ett trångt vindfång och en likadan 
uppsättning av dörrar. Detta var den enda anläggning som hade ett trångt vindfång. Två 
anläggningar till hade vindfång men dessa hade tillräcklig med yta mellan dörrarna.  
 
Fyra av anläggningarna hade metallist eller ingen tröskel alls, medan övriga tre hade 4-5 
centimeter höga trösklar.  
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  Figur 1: Jämförelse av smalaste och bredaste entré  

3.2.6. Entréhall och korridor 
Två av anläggningarna hade innertrappa i samband med entrén. Den ena av anläggningarna 
har två olika entréer, en egen via ett trapphus med hiss och en via en trappa från en galleria. 
Då det går att ta sig ner med hiss via huvudentrén har man ingen anordning för den andra 
trappan, se mer resultat under 3.2.8. trappor, ramper och hissar. 
 
Den andra anläggningen har en nivåskillnad på lite mer 0,9 meter mellan omklädningsrum 
och gym. Man kan antingen gå ner för tre trappsteg eller en inbyggd ramp. Då rampen är 
närmare 8,9 meter lång har man fått bygga den i två etapper med ett vilplan emellan. 
Lutningen är strax under 5˚ och underlaget är klinkers. Det finns ingen ledstång men man kan 
hålla sig i staketet som skyddar folk från att trilla ner från upphöjningen. Då rampen 
omgärdas av väggar behövs inget avåkningsskydd. Rampen är nästan två meter bred.   
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3.2.7. Reception 
Samtliga sju anläggningar har bemannade receptioner. Fyra har receptionsdisk som antingen 
har en del som är nedsänkt eller är helt sänkta. De tre andra anläggningar har diskar som är 
höga och därmed svåra att nå från en rullstol. Trots att mer än hälften har sänkt disk är det 
bara två som går att komma intill med ben eller rullstol. Tre går inte att komma intill alls och 
två har bara en liten kant som sticker ut. Vid två av receptionerna är det lätt att nå kortläsare 
och självbetjäningsapparatur. I fyra receptioner var det svårt att nå på grund av dess placering 
och bänkens utformning. En reception hade inga kortläsare.  

3.2.8. Trappor, ramper och hissar 
Två av anläggningarna har sina lokaler på ett våningsplan. Den ena har våningen i markplan 
och den andra har våningen i källare. Anläggningen i källaren har ett halvplan till längst in. 
För att komma ner till detta plan finns ramper. En av anläggningarna hade tre våningar och en 
annan hade fyra våningar. Tre av anläggningarna var etagehus och hade halvplan. En av dem 
hade tre våningar, den andra hade två våningar med ett halvplan emellan där entrén låg 
placerad. Den tredje byggnaden hade flera våningar men endast en berörs av undersökningen.   
 
Fyra av anläggningarna hade hiss och tre av dem gjorde respektive träningsanläggning helt 
tillgänglig. På den fjärde anläggningen fanns två hissar men endast en var inkopplad och i 
funktion. Men även om man hade kopplat in den andra hissen hade fortfarande ett 
våningsplan inte varit tillgängligt.  
 
Av de fyra hissarna hade två ett passagemått på 0,87 meter och två hade ett passagemått på 
0,90 meter. Golvytan låg mellan 1,24 och 2,20 kvadratmeter, se figur 2.  
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  Figur 2: Jämförelse av golvyta i de fyra undersökta hissarna.  
 
Två av hissarna hade ledstång men ingen av de fyra hissarna hade någon sittplats. 
Kontrollpanelen satt på en godkänd nivå i alla hissarna. Nedersta knappraden satt mellan 0,85 
till 0,90 meter över golvet. Tre av hissarna hade minst 0,4 meter till första knappen medan den 
fjärde hade 0,18 meter.  
 
Två av anläggningarna hade inga trappor utan vid behov fanns istället ramper. Ena hade en 
liten trappa som också var kompletterad med ramp. En anläggning har trappor ner till lokalen 
som kompletteras med hiss samt några trappsteg inne i lokalen, dessa kompletteras med ramp. 
En anläggning hade tre trappor, de minsta hade fem steg medan den längsta var en 
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spiraltrappa med 19 steg. En anläggning hade fyra trappor där den kortaste trappan hade 19 
steg och den längsta hade 25 steg. Anläggningen med fyra våningar hade totalt sex stycken 
trappor. Där den längsta har 40 steg och inte kompletteras med hiss.  
 
En anläggning hade trappnos i alla trappor utom en. En annan anläggning hade trappnos i 
trappan till damernas omklädningsrum men inte in till herrarnas. Två av anläggningarna hade 
trappor gjorda av plank med hålrum mellan varje steg.  
 
Samtliga trappor hade ledstänger och de flesta hade en bra form. Däremot hade så gott som 
samtliga fel start och avslut. De började och slutade vid första och sista trappsteget.  
 
I en av anläggningarna hade man trappa ner till en del av gymmet, för att lösa detta hade man 
satt in en ramp. Rampen blev närmare 1,65 meter lång och tog hand om en höjdskillnad på 
nästan 0,6 meter. Detta gjorde att rampen fick en vinkel på 20˚. Den är gjord av mönstrad plåt 
och hade ledstång på ena sidan. Liksom tidigare ledstänger hade de rätt form men för tidigt 
avslut. Rampen hade ett avåkningsskydd som var 4,5 centimeter högt. Det fanns ingen 
lyftanordning att välja på.   

3.2.9. Handikapptoaletter 
Sex av anläggningarna hade handikapptoaletter. Den sjunde anläggningen hade en toalett som 
troligtvis använts som handikapptoalett men ombyggnad har gjort att den knappast kan kallas 
det längre. Den enda av de undersökta punkterna den uppfyllde var dörrens bredd. Det fanns 
en signallampa, men eftersom larmknapparna tagits bort fyllde inte heller den någon funktion.  
 
På övriga sex anläggningar fanns totalt 15 toaletter med fördelningen en hade en, två hade två, 
två hade tre och en anläggning hade hela fyra handikapptoaletter. Av de 15 toaletterna var tre 
placerade i närheten av receptionen på neutralt område. Fyra fanns i omklädningsrum för 
damer och fyra i omklädningsrum för herrar. Fem av toaletterna var placerade på andra 
neutrala områden som i närheten av gymmet eller i korridor. Den minsta toaletten var 1,66 
meter gånger 1,70 meter. Den största toaletten var 2,42 meter gånger 2,93 meter, se figur 3.  
 

Golvyta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
å

tt
 i

 k
v

a
d

ra
tm

e
te

r

Golvyta

 
  Figur 3: Jämförelse av golvyta i tolv av de undersökta toaletterna.  
 
Passagemåttet till toaletterna låg mellan 0,85 meter upp till 0,90 meter, majoriteten hade ett 
mått på 0,87 meter. 
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Av de undersökta toaletterna saknade sju räcken på dörren. Två av anläggningarna hade 
räcket på en bra höjd, 0,81 meter över golvet. Tre hade räcken på en acceptabel höjd mellan 
0,82 och 0,85. En anläggning hade räcket på 1,03 meters höjd vilket är för högt.  
 
Samtliga toaletter hade en sits med höjd inom ramarna utom en som var för låg och höll 
höjden 0,40 meter över golvet, se figur 4. 
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  Figur 4: Jämförelse av höjden på toalettsitsen av de tolv undersökta toaletterna.  
 
Endast tre av toaletterna höll rätt höjd på handfatet, alla tre hade överkanten på 0,80 meters 
höjd över golvet, se figur 5.  
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  Figur 5: Jämförelse av höjden till överkanten på tvättstället i 12 av de  undersökta toaletterna.  
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Endast tre av toaletterna hade toalettpappershållare på armstödet, i samtliga fall var hållaren 
tom. För väggfasta hållare varierade höjden mellan 0,50 meter till 0,90 meter. Den närmsta 
korrekta höjden var 0,75 meter, se figur 6.  
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  Figur 6: Jämförelse av höjden på väggfast toalettpappershållare i 12 av de  undersökta toaletterna.  
 
Endast två av toaletter hade speglar vars underkant inte översteg det högst rekommenderade 
måttet, se figur 7. Alla speglar var tillräckligt höga för personer som står upp.  
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  Figur 7: Jämförelse av höjden till underkanten på spegeln i 12 av de  undersökta toaletterna 
 
Endast två av toaletterna hade muggar och mugghållare, dock satt de ej på rätt höjd. Båda satt 
på 1,46 meters höjd och dessutom var tvättstället i vägen.  
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Två av toaletterna hade pappershållare med korrekt höjd och två hade hållare med acceptabel 
höjd. Den som avvek mest var 0,45 meter högre upp än det rekommenderade högsta måttet, se 
figur 8. 
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  Figur 8: Jämförelse av höjden till underkanten på pappershållaren i 12 av de undersökta toaletterna 
 
Alla toaletter utom en hade larm till handikapptoaletten, vid undersökningen upptäcktes att 
två av larmen hade fel som behövde åtgärdas. Av alla toaletterna var det endast en som hade 
en larmdosa vid armstödet, denna visade sig dock ej fungera. Toaletterna hade istället larm på 
väggen bredvid toalettstolen. Dessa hade en höjd mellan 0,69 och 0,74 meter.  

3.2.10. Omklädningsrum 
Det minsta passagemåttet till omklädningsrum var 0,74 meter och det största var 1,0 meter, se 
figur 9.  
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  Figur 9: Jämförelse av passagemått till de undersökta omklädningsrummen. 
 
Tre av omklädningsrummen hade någon form av tröskel och fyra hade ingen tröskel alls. Av 
de som hade tröskel var en metallist och den andra 1,0 centimeter hög tröskel. Den sista hade 
en 15 centimeter bred tröskel som totalt hade en höjd på 3,0 centimeter.  
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Av omklädningsrummen var det bara en som hade ett hinder direkt innanför dörren. Från 
dörröppningen var det 1,05 meter till en vägg. I herrarnas omklädningsrum finns inte en sådan 
vägg. En annan anläggning hade en trög öppnad och självstängande dörr. Denna saknade 
elektrisk dörröppning vilket kan försvåra passage.  
 
Samtliga anläggningar hade svängrum för rullstol men en av dem hade inredningen lite väl 
tätt för att det skulle vara optimalt. Ingen av anläggningarna hade någon plats som var särskilt 
anpassad för rörelsehindrade. Hur väl platserna fungerar är individuellt och beror på vilken 
form av rörelsehinder man har. 
 
Tre av anläggningarna hade minst en spegel i höjd som passar rullstolsburna, varav två var 
helfigurspeglar. De fyra andra anläggningarnas speglar var mellan 1,01 och 1,16 meter över 
golvet.  
 
Sex av anläggningarna hade hårtork eller möjlighet att sätta in hårtork. Av dem var det endast 
en som satt i bra höjd 0,90 meter över golvet. Den anläggning som hade hårtorken högst upp 
hade den på 1,45 meter. 
 
Samtliga anläggningar hade krokarna för högt i omklädningsrummen. I flera fall var de enda 
krokarna i skåpet som hade en bänk framför vilket gjorde att man måste sträcka sig 
ytterligare.  

3.2.11. Dusch, tvättrum och bastu 
Två av anläggningarna hade duschar inne på handikapptoaletten. Tre av anläggningarna hade 
inte några särskilda handikappduschar men utformningen gjorde att de även passar personer i 
rullstol, under förutsättning att munstycket till duschen sätts tillbaka på sin plats och inte 
lämnas i hållaren på väggen. Två av anläggningarna hade duschar som inte gick att komma in 
i på grund av trösklar eller trappor. En anläggning hade duschrummet nedsänkt vilket gjorde 
det svårt för rörelsehindrade. Därför fanns ett separat duschrum anpassat för rullstol.   
 
Tre av anläggningarna hade speglar vid duschen men samtliga satt för högt. Den som var lägst 
började på en meters höjd och den som var högst började på 1,26 meter över golvet. Endast en 
av de sju anläggningarna hade klädkrokar på en acceptabel nivå, 1,23 meter över golvet. 
Övriga anläggningar hade krokar endast på den högre nivån 1,60 meter eller strax under. Två 
av anläggningarna hade badhyllor som komplement till krokar där den lägsta hyllan var 0,78 
meter respektive 0,90 meter över golvet.  
 
Tre av anläggningarna hade en bastu som man kan komma i med rullstol. Ingen av de sju 
anläggningarnas bastur hade larm. 

3.2.12. Träningslokaler 
Vissa av lokalerna kan användas till flera olika aktiviteter. Därför indelningen gjorts efter den 
aktivitet som förekommer mest i lokalen.  
Totalt fanns det sju gym, sex salar för inomhuscykling, fyra aerobicsalar, en danssal, två salar 
för styrketräning i grupp, två separata friviktsrum, två rum för stretch, en idrottshall, två salar 
för gympa, tre salar för konditionsträning och uppvärmning, samt tre salar för yoga. 
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3.2.12.1. Inomhuscykling 
Sex av sju träningsanläggningar hade någon form av inomhuscykling. Av dessa var det enbart 
en anläggning som kunde erbjuda en handcykel inne i salen. Två av anläggningarnas dörrar 
var 0,80 meter breda, en var 0,85 meter bred, 1 var 0,87 meter bred och en var 1,15 meter 
bred, se figur 10. 
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  Figur 10: Jämförelse av passagemått till salar för inomhuscykling.  
 
Två av anläggningarna hade ingen tröskel vid salen. Två hade trösklar som var 35 millimeter 
höga. Och två hade trösklar som höll måttet och var under 25 millimeter höga.  
 
Samtliga salar var trånga och hade bäst utrymme närmast dörren det är nästan omöjligt att ta 
sig fram med hjälpmedel. Inga hade platser att sitta på om man inte räknar cyklarna som 
sittplatser. 
 
3.2.12.2. Aerobic, dans och gympa 
Sex av sju träningsanläggningar hade någon form av större sal anpassad för aerobic, dans eller 
gympa. Dessa hade passage mått mellan 0,76 meter och 1,15 meter, se figur 11. 
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  Figur 11: Jämförelse av passagemått till salar för aerobic, dans och gympa. 
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Vad gäller trösklarnas höjd var det stora variationer mellan anläggningarna. Två av 
anläggningarna hade metallister. Tre av anläggningarna hade trösklar mellan 10 millimeter 
och en bit över 25 millimeter. Den sista av de sex anläggningarna hade dörren en bit upp på 
väggen. Totalt blev det en höjdskillnad på 18 centimeter från utsidan. Då golvet var upphöjt 
inne i aerobicsalen blev skillnaden inte lika stor på insidan.  
 
Ingen av anläggningarna hade några sittplatser inne i salarna, men två hade sittplatser utanför 
salarna. Då det är en stor tom sal finns det gott om svängrum för rullstol.  
 
3.2.12.3. Pilates, yoga och dylikt 
Av de sju anläggningarna var det tre som hade salar för yoga eller pilates. Det fanns fler 
anläggningar som hade dessa aktiviteter men då i samma salar som används för aerobic eller 
gympa. Passagemåtten in till salarna var 0,80 meter, 0,85 meter och 0,88 meter. En sal hade 
metallist, den andra en låg tröskel och den sista en upphöjning på 9 centimeter.  
 
Ingen av salarna hade någon sittplats, men en av salarna hade ett flyttbart podium och en 
annan sal hade sittplatser utanför salen. Då salarna är tomma finns det gott om svängrum för 
rullstol. 
 
En av salarna hade en 4,65 meter lång sluttning direkt efter dörren ner till yogasalen. Totalt 
blir det en höjdskillnad på ungefär 0,6 meter. 
 
3.2.12.4. Gym 
Alla anläggningar hade gym då detta var ett av urvalskriterierna. Endast en av de sju 
anläggningarna hade dörr till gymmet, men den stod öppen. Samtliga hade ett passagemått på 
över 0,90 meter. Två av anläggningarna hade ingen tröskel alls in till gymmet, två hade 
metallist och en hade fasad kant. En anläggning hade en tröskel som var 35 millimeter hög 
och en annan anläggning hade gymmet på en upphöjning som var 15 centimeter hög.  
 
Ingen av anläggningen hade platser att sitta och vila på om man inte räknar maskiner och 
träningsbänkar. Några av anläggningar hade barstolar eller fåtöljer avsedda för 
introduktionsmöten med tränare. Endast en av anläggningarna hade bra med utrymme i hela 
gymmet, resten hade varierad grad av utrymme till maskinerna. I stort sett så kan 
rörelsehindrade träna åtminstone till viss del på de flesta gymmen då det fanns vissa maskiner 
tillgängliga på satliga ställen. Dock blir det svårt för rullstolsburna att ta sig fram till gymmet 
som låg på en upphöjning.  
 
3.2.12.5 Övriga träningslokaler 
Två anläggningar hade särskilda salar för styrketräning i grupp. Passagemått var 0,9 meter till 
båda lokalerna. Ena salen hade en låg tröskel under den rekommenderade maxgränsen. Den 
andra salen hade ingen tröskel, men en 1 centimeter tjock golvmatta som man måste gå upp 
på. Det fanns inga sittplatser inne i salarna, dock fanns det utanför den ena salen.  
 
Till idrottshallen var det ett passagemått på 1,16 meter, med en metallist som tröskel. Det 
finns bänkar och läktare att sitta på.  
 
I rummen avsedda för stretch fanns det skumgummiplattor som täckte golven. Det blir en höjd 
på 23 millimeter att ta sig upp på. Till det ena rummet fanns en gummilist som tröskel. I ett av 
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rummen fanns en träningsbänk, som går att använda som sittplats. Båda summen hade 
balansbollar.   
 
Två av gymmen hade separata lokaler med fria vikter. Den ena hade ett passagemått på 0,88 
meter och saknade tröskel. Det andra hade två ingångar med passagemått på 0,90 och 2,08 
meter och hade en list som tröskel. I gymmen fanns det inga speciella sittplatser men det 
fanns träningsbänkar. Den ena lokalen nås via en lång trappa och hiss saknas. Den andra har 
ett trångt gym utanför där det kan vara svårt att ta sig fram med rullstol.  

3.2.13. Bad 
Av sju anläggningar var det endast två som hade simbassänger eller möjligheter till bad. Ingen 
av anläggningarna hade höjd kant, avvisare eller räcken på bassängkanten bortsett från en 2 
centimeter upphöjd gummilist. Endast en av de två anläggningarna hade en badtrappa till 
simbassängen och den hade ledstång endast på ena sidan. Dock fanns det trappa med ledstång 
ner till den andra anläggningens aktivitetsbassäng. Ingen av anläggningarna hade ramp eller 
lift för att ta sig ner i bassängen. Båda anläggningarna erbjöd vattengymnastik. 

3.2.14. Café, shop och liknande lokaler 
De flesta har någon form av café, väntrum eller shop i anslutning till receptionen. Det innebär 
att resultaten för kassan blir detsamma som för receptionen. Samtliga anläggningar hade två 
typer av inredning soffor med soffbord och med barstolar med bord.   
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4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion    
Kommunen skall agera som tillsynsmyndighet och se till att fastighetsägarna ansvarar för att 
öka tillgängligheten. Av de sju anläggningarna ägde kommunen ett av företagen och dess 
fastighet, de hade även hand om tillgänglighetsplaneringen. Rimligtvis borde kommunen ha 
mer kontroll och intresse av tillgänglighet i sina egna företag.  
 
Två av företagen hade en färdig plan för tillgänglighetsarbete och det ena företaget hade även 
planer på att bygga om. Det fanns även ombyggnadsplaner hos ett företag som ännu inte 
hade någon handikapplan. Framtiden får utvisa om ombyggnaderna kommer leda till att 
regeringens mål uppnås. Två av företagen flyttade in i sin nuvarande byggnad 1998, en 
1999, två 2000, en 2001 och den sista i år 2006. Byggnaderna var antingen nybyggda eller 
ombyggda. Dock var det bara den sistnämnda som hann planera sin byggnation efter de mål 
som regeringen satte upp 2001.  
 
Precis som vid den underökning som utfördes av Useh et al. (2001) i Harare, var tillgången 
till handikapparkeringsplatser minst sagt undermålig. Då endast tre av sju anläggningar har 
handikapparkeringsplatser och dessutom en tredjedel av dessa är långt ifrån att uppfylla 
rekommendationerna. Övriga anläggningar hänvisade till att det fanns rutor nära entrén 
alternativt stora rutor. Detta borde dock inte accepteras då det inte går att garantera att en icke 
funktionshindrad parkerar på dessa platser, varvid den funktionshindrade kanske behöver 
parkera långt bort. Dessutom låg flertalet av dessa substitut på ett avstånd på över 50 meter 
från entrén, vilket för många rörelsehindrade är för långt. Av dessa alternativa rutor var 
dessutom majoriteten för smalt gjorda för att ta sig fram mellan bilarna med rullstol. Det var 
också dåligt med avstigningsplatser och utrymme för att stanna och släppa av och på 
passagerare vilket hade varit ett alternativ för den som inte kan köra dit själv. 
 
Alla anläggningar hade busshållplatser relativt nära. Men om man skall följa de fasade 
kanterna och utmarkerade gångstråken blev det ändå mellan 200 och 300 meter till entrén 
vilket kan vara för långt för en del rörelsehindrade. Vid två av anläggningarna saknades någon 
form av övergångställe vilket kan vara stressande om man inte kan ta sig över vägen snabbt.  
 
När det kom till entréer och nödutgångar fanns det flera olika problem. En anläggning var inte 
tillgänglig alls för rullstolsbundna. Den hade en lång trappa och saknade alternativa sätt att ta 
sig in. I detta fall passar inte en ramp då den skulle antingen bli alldeles för lång eller brant. 
Man skulle då behöva installera en hiss men detta är både dyrt samt inte helt lätt 
arkitektoniskt då man skulle behöva bygga om en del av fasaden såväl som insidan. Detta 
uppgavs också som den största anledningen till att inte problemet åtgärdats. Majoriteten av 
anläggningarna hade slagdörrar som man var tvungen att hålla upp själv. Detta gör att man 
kan behöva hjälp att ta sig in och ut. I undersökningen ingick inte studier av nödutgångarnas 
utformning utan endast om de användes som reservingångar. Dock kunde konstateras att 
flertalet inte var handikappanpassade och bör ses över i samband med övriga 
handikappanpassningar.  
 
Entréhallarna var bra utformade hos anläggningarna av dem som hade någon form av 
trappsteg hade detta åtgärdats med ramp eller hiss. Majoriteten hade receptioner med en del 
av receptionsdisken nedsänkt det var dock svårt att komma intill flertalet av diskarna. Även 
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självbetjäningsapparatur var felplacerad på flertalet av anläggningarna. Dessa problem borde 
vara enkla att lösa.  
 
En av anläggningarna blev inte tillgänglig på grund av att hiss inte fanns till alla våningar. Då 
inte entrén lyckats handikappanpassas är dock detta ett senare problem. Hissarna uppfyllde i 
stort sett kraven. Dock saknade alla en nedfällbarsittplats vilket borde kunna ordnas i de 
högsta hissarna. Två saknade också ledstång vilket är att föredra då kan kännas säkrare att ha 
något att hålla i.  
 
Endast en av anläggningarna saknade något som kan klassas för handikapptoalett, men det är 
ändå en för mycket. Majoriteten av toaletterna var placerade på neutrala områden, vilket 
underlättar när man har vårdare av motsatt kön. Det optimala hade dock varit att ha flera 
handikapptoaletter både på neutralt område och i omklädningsrum. Detta uppfylldes endast av 
tre anläggningar. När det kom till inredningen var det blandade resultat. Lite förvånande så 
saknade majoriteten räcken på dörren och av dem som fanns var det endast två som var på 
korrekt höjd. Även tvättställen var det problem att få på rätt höjd. Endast en femtedel höll 
måttet. Övriga var placerade för högt vilket kan ge en onaturlig ställning för den som sitter i 
rullstol. Som följd av tvättställets höjd blev även speglarna felplacerade. Då var det bättre 
resultat på höjden på toalettstol. Endast en föll utanför ramarna och var alldeles för låg. 
Övriga höll måttet och dessutom låg majoriteten i den övre delen av intervallet, vilket 
rekommenderas just för handikapptoaletter. En annan slående upptäckt var att man inte alltid 
använde sig av inredningen på det sätt den var tänkt. Endast ett fåtal av toaletterna hade 
pappershållare på armstödet, men av dessa var samtliga tomma. Istället hade man satt in stora 
behållare på väggen. Fördelen med dessa är att de inte behöver fyllas på lika ofta. Men 
nackdelen är att de oftast hamnar i en sådan vinkel att det kan vara svårt att nå när man har ett 
begränsat rörelsemönster. Detta gällde även för behållare av papper och muggar. Endast två 
av toaletterna hade denna typ av inredning på rätt höjd. I övriga fall var den placerad för högt.  
Över lag var alltså inredningen för högt placerad för den som är rullstolsburen. Vid 
undersökning av larm på toaletterna fann man att det fanns brister hos vissa. Detta indikerar 
att kontroll bör ske regelbundet. 
 
Det fanns tillräckligt med utrymme för rullstolsburna i alla omklädningsrum. Däremot var det 
svårt att ta sig in i två av dem. Generellt sett var det samma problem i omklädningsrummen 
och duscharna som på toaletterna, majoriteten av inredning sitter antingen för högt eller 
bakom något. Det fanns möjlighet att komma in med rullstol på tre av anläggningarna. Men 
man bör vara försiktig om man är där inne själv då alla saknade larm.  
 
När det kom till träningsmöjligheter låg inte begränsningen inte först och främst i passagemått 
och trösklar. Även om en del salar hade onödigt höga trösklar, Inte heller utrymmesmässigt 
var det så mycket problem, utan det är snarare aktiviteterna i sig. Har man rörelsehinder i 
benen är det enbart en anläggning som kan erbjuda en att vara med på gruppass för 
inomhuscykling. Om man kan röra sig behjälpligt kan snarare den täta placeringen av cyklar 
utgöra ett problem. I dans salarna finns det inget problem att röra sig, men det kan inte känns 
så givande att vara med på aerobic och liknande aktiviteter om man är rullstolsburen. Har man 
lättare rörelsehinder eller behöver vila emellanåt finns det i allmänhet ingenstans att sitta. Då 
kan konditionsträning på egen hand på maskiner vara ett alternativ. Problemet är bara att 
liksom i salarna för inomhuscykling, står maskinerna ofta tätt för att spara plats. Det kan då 
vara svårt att ta sig upp på maskinen om man inte kommer åt den från alla håll. Problemen i 
gymmen var ungefär de samma som i övriga träningslokaler. Onödigt höga trösklar, trångt 
mellan vissa maskiner och brist på bänkar att vila på.  
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Då endast två av anläggningarna hade bad är det svårt att dra några slutsatser då mycket av 
resultaten blev hälften bra hälften mindre bra.  
 
En tydlig trend i inredningen av receptioner entréer och caféer är soffor med soffbord och 
med barstolar med bord. Dessa möbler är inte praktiska för rörelsehindrade i synnerhet inte 
rullstolsbundna. Då soffborden är för låga att komma under med rullstol och borden till 
barstolarna är för höga för att kunna användas. 
 
Rimmer et al. (2005) fann i sin undersökning att tillgängligheten var låg till medelhög. Detta 
stämmer ganska väl in med situationen i Halmstad. Även om situationen varierar kraftigt från 
den ena anläggningen till den andra. I Halmstad finns allt ifrån behov av total ombyggnad till 
mindre åtgärder.  

4.2. Metoddiskussion 
Det hade varit illustrativt att använda foton vid undersökningarna. Nu valdes detta bort på 
grund av att en del anläggningar ville att man skulle söka tillstånd hos marknadsavdelningar. 
Dels för att undersökningen skall ge en generell översikt på läget. Genom att använda 
bildexempel hade någon kunnat känna sig utpekad.  
 
Det hade även varit att föredra att använda ett mäthjul för mätning av längre sträckor. Detta 
fick dock väljas bort av kostnadsskäl. På grund av vädret blev inte heller alla mätningar 
utförda med cykeldator utan en del resultat fick uppskattas. Detta var ingen optimal lösning 
men då frågeställningen inte krävde exakta svar var det en godtagbar lösning.  
 
Hade tid och möjlighet funnits hade det varit bra att komplettera undersökningen med en 
praktisk genomgång av lokalerna med hjälp av någon som sitter i rullstol. Man hade då fått en 
inblick i om det som lagen rekommenderar räcker för att tillgänglighet skall uppnås.  
 
Inför undersökningen valdes ett antal områden ut för undersökning utifrån ett protokoll 
utgivet av Svenska Kommunförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. I efterhand fann man 
att det fanns flera detaljer inom varje område som skulle ha kunnat vara med för att få en ännu 
bättre bild. Samtidigt hade detta gjort arbetet ännu större, så ett alternativ hade varit att 
fokusera på ett område mer detaljerat. Till exempel inrikta sig på bara handikapptoaletter eller 
träningslokalen. Problemet med denna inriktning blir att man inte längre svarar upp mot syftet 
att ta reda på tillgängligheten på träningsanläggningar generellt utan enbart specifika delar av 
lokalen. Vilket inte säger så mycket då man vill ha tillgänglighet till hela lokalen.  
 
Dessutom hade mer fokus behövt läggas på placering. Ett exempel är handikapptoaletterna 
där inredningen kan sitta på rätt höjd men på fel avstånd till väggar och annan inredning. På 
många ställen var tvättstället i vägen. Detta framgick dock inte tydligt i denna undersökning.  
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4.3. Slutsats 
Trots att det inte är frågan om lagbrott bör man ändå se över träningsanläggningarnas lokaler 
då detaljer som inte följer de allmänna råden leder till försämrad tillgänglighet. Framförallt 
behöver man se över funktionshindrades parkeringsmöjligheter och inredningens placering. 
  

4.4. Fortsatt forskning 
Detta arbete har egentligen bara skrapat på ytan på ett ganska stort problem som tyvärr nog 
glömts bort. Det finns definitivt plats för fler undersökningar. Både vad gäller fysiska, 
psykiska och sociala tillgänglighetsaspekter. En viktig fråga som inte tagits upp i detta arbete 
är attityder och bakomliggande orsaker för dålig tillgänglighet. Är det en ekonomisk fråga? 
Eller handlar det om okunskap. Konkreta förslag för Halmstad kommun och 
handikapporganisationer, är att gå ut och undersök tillsammans med rörelsehindrade. Hur 
fungerar miljön i praktiken?  
 
Ett lämpligt tillfälle för att göra en uppföljning på denna rapport skulle vara 2011. Har 
träningsanläggningarna då hunnit uppnå regeringens mål om att alla lätt avhjälpta hinder skall 
vara åtgärdade senast 2010? 
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Bilaga I 
 
Regelverk i Sverige 
 
Parkeringsplatser och avstigningsplatser 

”En angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon skall kunna ordnas 
inom 25 meters gångavstånd…” ”Minst en gångväg mellan en byggnads entré och 
parkering, angöringsplats för bil, friytor och allmänna gångvägar skall kunna 
användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” Enligt BBR 
3:122 (BFS (1995:17) BBR (94:3)). 

 
Enligt Svensson (2001) bör handikapparkeringsplatser kunna anordnas inom 10 meter från 
entrén. Vidare bör det finnas möjlighet för färdtjänst att köra fram inte längre bort än 5 meter 
från entrén. Körvägen får inte kollidera med barns lekmiljö. I vissa fall kan man behöva köra 
upp på gångvägar för att komma nära entrén, vid nybyggnation skall detta inte vara ett 
alternativ utan andra lösningar skall ordnas.  
 
Handikapparkeringsplats bör uppföras vid varje nybygge, det bör också anordnas där det 
saknas vid ombyggnad. Denna plats behöver vara minst 3,6 meter bredd för att en rullstol 
skall få plats. Man kan använda sig av ett riktvärde på 5 % av det totala antalet 
parkeringsplatser för att få reda på hur många som bör vara handikappanpassade. Av dessa 
bör någon vara utformad för Van-bilar eller tillåta urstigning från båda sidor. För att detta 
skall vara möjligt behövs en bredd på 5 meter, alternativt en 3,6 meter bredd ruta bredvid en 
gångväg. Om inte denna form av parkeringsrutor är möjlig kan man placera parkeringsrutan 
parallellt med trottoarkanten. Rutan behöver då vara 7 meter lång för att en person som är 
rullstolsburen skall kunna ta sig mellan den egna bilen och näst intilliggande. Det är även 
viktigt att det finns en bit av trottoaren som är nedsänkt vid parkeringsrutan. Som 
funktionshindrad skall man inte tvingas ta omvägar på grund av onödiga hinder (Svensson, 
2001). 
  
DHR kräver att handikapparkeringar skall vara 4,5 meter breda vid sida-vid-sida uppställning. 
De håller med om att 7 meter räcker vid parallellparkering (DHR, 2006a).  
 
Busshållplats 
Hallandstrafiken är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Hallands län. Där Swebus är deras 
största operatör minst till och med juni 2010 då det är dags för omförhandlingar. Det innebär 
att Swebus har ansvar för trafikdrift, trafikplanering och lokal information och 
marknadsföring (Hallandstrafiken, 2006). 
 
Kollektiv trafik är en tjänst man köper och det finns inga regler om hur lång väg man skall ha 
mellan busshållplats och entré. Det kan däremot vara intressant att titta på just förhållandet 
mellan busshållplats och entré då många åker buss, även funktionshindrade.  
 
Entréer och utgångar 
Enligt BBR 3:123 skall entréer och kommunikationsutrymmen kunna användas av personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för 
rullstol. Dessutom skall förflyttningsvägar utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig 
utan hjälp (BFS (1995:17) BBR (94:3)). Närmare beskrivning följer under Entrédörrar. 



   

 
Trappor, ramper och hissar 

Trappor och ramper skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från 
bostäder och från övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, skalltrappor 
och ramper möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport inte kan ske 
med hiss eller annan fast anordning. Trappor skall i sidled avslutas mot 
begränsningsväggar eller förses med räcken. Enligt BBR 8:232 (BFS (1995:17) BBR 
(94:3)). 

 
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha 
räcken som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper med högre 
fallhöjd än 0,50 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. Ledstänger 
eller motsvarande skall vara lätta att gripa om.” Enligt BBR 8:2321 (BFS (1995:17) 
BBR (94:3)) 
 

Enligt Svensson (2001) är det viktigt med ledstänger på båda sidor om trappan, då en del bara 
kan ta stöd med ena armen. Ledstången bör ha ett runt tvärsnitt. Ledstången bör börja och 
sluta en bit innan och efter trappan.  
 
Som tillägg till BBR 3:123, (BFS (1995:17) BBR (94:3)), finns det allmänna rådet att: 
”Ramper i lokaler eller i förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 
0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan.”  
 
Vid nybyggnation skall eventuella nivåskillnader tas upp av hiss. Vid entré i markplan kan en 
ramp accepteras. Vid ombyggnation av redan befintlig byggnad kan man använda sig av fler 
än en ramp, men skulle det vara nödvändigt är någon form av lyftanordning att föredra. När 
man planerar för ramp måste man ta med i beräkningen att den inte får svänga eller luta i 
sidled. Rampen bör alltid kompletteras med en trappa då inte alla kan gå i lutande plan. Enligt 
det allmänna rådet bör lutningen inte överstiga 1:12 vilket motsvarar 5˚. I många fall är det i 
brantaste laget och man bör sträva att inte överstiga 1:20 vilket motsvarar 3˚. Grundregel är ju 
flackare desto bättre (Svensson, 2001).  
 
Efter rampen innan dörren bör det finnas ett vilplan. Storleken beror på utformning av dörr 
och ramp. Det viktiga är att det skall gå att vända på rullstol/rollator. Man skall inte behöva 
backa ner för rampen om dörren är låst. Det skall också gå att stänga dörren bakom sig ifall 
den inte stängs av sig själv (Svensson, 2001).  
 

Då hiss eller annan lyftanordning krävs för att bostäder eller lokaler skall vara 
tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall minst en 
hiss rymma en person som sitter i rullstol och en medhjälpare. Enligt BBR 3:124 (BFS 
(1995:17) BBR (94:3)). 

 
Enligt Svensson (2001) är ett standardmått på hiss 1,1 gånger 1,4 meter. Detta är dock inte 
alltid tillräckligt för alla typer av rullstolar. Automatisk dörröppnare bör alltid finnas och det 
är föredra om hissen är försedd med skjutdörrar. Det bör helst finnas ledstänger vid 
hissväggarna och i synnerhet vid väggen med manöverpanelen. En nedfällbar sittplats är en 
ytterligare fördel.   
 



   

Manöverpanelen bör sitta med underkant mot 0,80 meter över golvet. I de flesta fall hamnar 
då den nedersta knappraden 0,85 meter över golvet. Övre knappraden bör inte överstiga 1,0 
meter över golvet.   
 
Entrédörrar 
Enligt BBR 3:125 skall dörrar som användas av rörelsehindrade och rullstolsburna skall vara 
utformade så att passage kan göras med rullstol. Det skall dessutom finnas tillräckligt med 
utrymme att öppna och stänga dörren sittande i rullstolen. Det allmänna rådet är att 
entrédörrar, hissdörrar och korridordörrar bör ha ett fritt passagemått på 0,8 meter (BFS 
(1995:17) BBR (94:3)). 
 
För att uppnå ett passagemått på 0,8 meter brukar i regel en dörr av typ K10 användas. Det 
brukar i regel ge ett passage mått på 0,84-0,86 meter. Det är dock eftersträvansvärt att ha ett 
passagemått på 0,9 meter för en behaglig och säker passage oavsett typ av rullstol. Tre typer 
av dörrar kan förekomma, slagdörr, skjutdörr och roterdörr. Roterdörrar bör ej förekomma då 
de hindrar tillgängligheten. Slagdörrar bör öppnas åt den minst trafikerade ytan. Undantag är 
utrymningsdörrar och toalettdörrar som alltid öppnas utåt av utrymmes och säkerhetsskäl. 
Skjutdörrar är ett bra alternativ vid trånga utrymmen. De bör dock glida lätt och ha enkelt 
använda handtag. Vid automatiska dörrar är skjutdörrar att föredra då de inte riskerar att slå 
upp mot rullstolar eller synskadade. Dörrtyngden är ofta ett problem för rörelsehindrade då 
många har nedsatt styrka i händerna. Särskilt självstängande dörrar är ofta för tunga och bör 
kompletteras med elektrisk dörröppnare. (Svensson, 2001).   
 
Trösklar bör undvikas om de inte är absolut nödvändiga. De bör inte vara högre än 20 till 25 
millimeter även om de avfasas. Nivåskillnaden bör vara mot utsidan så att innergolvet går i 
kant med tröskeln.   
 
Entréhall och korridor 
Enligt Svensson (2001) skall utformningen av entréhallen medge vändning med rullstol för 
begränsad utomhusanvändning. Därför skall inredningen placeras så att detta möjliggörs. Det 
skall inte heller förekomma höga trösklar eller enstaka trappsteg. Mattor och galler skall vara 
infällda i golvet för att främja framkomlighet och minimera snubbelrisken.  
 
Till BBR 3:123 finns det allmänna rådet att: ”Korridorer o.d. bör vara minst 1,3 meter breda. I 
begränsade delar, t.ex. vid pelare, kan bredden minskas till 0,80 meter.” 
 
Enligt Svensson bör dock bredden vara 1,5 meter om man inte kan använda sig av 
dörröppningar för att en helomvändning skall kunna ske. Begränsade passager bör inte 
understiga 0,85 meter och helst vara 0,90 meter för att medge bekväm passage.  
 
Reception 
Enligt Svensson (2001) är en lämplig höjd på en receptionsdisk 0,75 till 0,80 meter för de 
flesta som sitter i rullstol. Detta är viktigt både för funktionshindrade besökare och arbetande. 
När en disk är 1 meter hög eller högre är det svårt för rullstolsburna att nå över disken och för 
en del till och med svårt att se över disken. Man behöver dock en kompromiss då disken även 
skall passa de som står upp. En lösning är att ha en del som är lägre och en del som är högre.  
 
Om besökare förväntas läsa eller skriva vid disken bör det finnas plats för ben och rullstol 
under disken, dock utan att göra den för bred. Detta kan lösas genom att bordskivan sticker ut 



   

en bit. Om inte detta går att lösa kan man behöva en separat skrivplats. Vid disken bör det 
även finas möjlighet att ställa ifrån sig käpp och väska (Svensson, 2001).  
 
Enligt Svensson (2001) bör bord som kan finnas i receptionsområdet för café verksamhet eller 
liknande ha bordskivan på en höjd mellan 0,70 och 0,85 meter för att passa rullstolar. En bra 
kompromiss är 0,75 meter över golvet. 
 
Handikapptoaletter 
Enligt BBR 3:126 skall: ”Minst en toalett som är avsedd för allmänheten skall kunna 
användas av person som sitter i rullstol.” Dock är detta endast råd och rekommendationer som 
kompletterar PBL. 
 
Det bör finnas både en anpassad toalett för allmänheten och en avsedd för personal. Det är att 
föredra att toaletten nås från ett könsneutralt område då eventuell hjälpare skall kunna vara av 
motsatt kön. Normalt räcker det med en K9 dörr, med ett passage mått på 0,78 meter, 
inomhus men till handikapptoaletter är en K10 dörr att föredra, se 1.1.3.5. Dörren skall 
öppnas utåt från toaletten. Tröskel bör undvikas helt men om det inte går bör en rundad 
gummilist användas. På dörren bör det finnas ett räcke som skall underlätta stängning av 
dörren. En lämplig höjd är 0,80 meter från golvet upp till översidan av räcket. Hur stor 
toaletten behöver vara beror på vilken typ av rullstol som avser att användas. Man kan dock 
räkna med att det behövs 1,5 meter fritt utrymme utöver den plats som inredningen tar 
(Svensson, 2001). 
      
Höjden på en toalettsits bör ligga mellan 0,46 och 0,50 meter. På en allmän handikapptoalett 
är det högre värdet att föredra då det underlättar för många rörelsehindrade som har svårt att 
böja på sig. Toalettpappershållare bör finnas på armstöd, gärna båda sidor. Den kan i vissa fall 
kompletteras med en väggfast hållare. Denna bör sitta 0,8 meter över golvet (Svensson, 2001).  
 
Tvättstället bör ha sin överkant 0,8 meter över golvet. Tvättstället bör vara ordentligt 
förankrat i väggen då många rörelsehindrade behöver använda det som stöd. Spegelns 
underkant bör vara 0,9 meter över golvet. För att stående skall kunna se sig själv bör 
överkanten vara 1,8 meter över golvet. Mugghållare bör placeras mellan 0,9 och 1,0 meter 
över golvet. Hållare för pappershanddukar bör sitta mellan 0,9 mellan 1,0 m. Skötbord bör ha 
en arbetshöjd på 0,9 meter över golvet (Svensson, 2001).  
 
Handikapptoaletter avsedda för allmänheten skall ha larmanordning. Anropskontakter skall 
finnas vid toalettstol, dörr och eventuell dusch. En lämplig höjd på väggen är mellan 0,7 och 
0,8 meter över golvet. Larmet skall ha både ljud och ljussignal där lampan skall synas tydligt 
på utsidan. Larmet bör kontrolleras kontinuerligt (Svensson 2001).  
   
Omklädningsrum, dusch och tvättrum 
Liksom toaletten är det bra om det finns ett anpassat omklädningsrum på könsneutralt område 
för att hjälpare av motsatt kön skall kunna hjälpa till. Omklädningsrum för svårt 
rörelsehindrade behöver yta där påklädning kan ske liggande. Personer med lättare 
rörelsehinder behöver kunna nå skåpen från bänken. En enkel ösning är att placera bänkarna 
mellan skåpen (Svensson 2001).  
 
Klädkrokar bör finnas både på en höjd av 1,0 till 1,2 meter över golvet, samt vid 1,6 meter 
över golvet. Hårtorkar och liknande utrustning bör finnas på en höjd av maximalt 0,8 till 0,9 
meter över golvet. (Svensson, 2001) 



   

 
Bad och bastu 
För att underlätta förflyttning mellan bassängkant och vatten är det att föredra om bassängen 
har översvämningsrännor längs långsidorna. Det innebär att vattenytan är i samma nivå som 
golvet. För rörelsehindrade som kan gå till viss del själva är det bra med en trappa ner i 
bassängen. Denna bör ha ledstänger på båda sidor. För personer med alvarligare rörelsehinder 
kan en lyft behövas (Svensson 2001). 
 
För att en bastu skall vara tillgänglig för rörelsehindrade behöver det finnas en yta på 1,5 
gånger 1,5 meter mellan aggregat och träbänkar. Vidare bör det finnas ett larmsystem 
motsvarande det som finns på handikapptoaletter. Det bör också finnas en rullvagn i trä att 
låna, annars måste överflyttning ske från rullstol till bänk. Dessutom måste någon gå ut med 
rullstolen under tiden då den inte klarar värmen (Svensson, 2001).   
 
 
 



   

Bilaga II 
Inventering av lokaler för att se hur stor fysisk           061022 
tillgänglighet rullstolsbundna har till de större 
träningsanläggningarna i Halmstad kommun 
 
Inventeringen avser: 
 
___________________________________________________________________________ 
Träningsanläggningens namn 
 
Med tillstånd av: 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn och titel 
 
Godkänner ni att en inventering  Ja□ Nej□   
genomförs?   Därför att……………………………………………. 
 
Företaget ägs av:  Privatperson□ Kommunen□ 
   Övrigt□………………………………………………. 
 
Företaget drivs:  Fristående□  Kedja□…………………..
   Övrigt□………………………………………………. 
 
Vem äger byggnaden?  Privatperson□ Kommunen□ 
   Övrigt□………………………………………………. 
 
När byggdes huset?  År…………...   
 
När flyttade företaget in?  År…………... 
 
Byggdes lokalen för ändamålet? Ja□ Nej□  för………………………………. 
 
Om nej, byggdes lokalen om när  Ja□ Nej□ 
ert företag flyttade in?  
 
Har ni byggt om efter det, när? År…………... 
 
Har ni en plan för   Ja□  sen……..…. Nej□ 
handikappanpassning? 
 
Har ni planer på att bygga om Ja□ Nej□  
för ökad tillgänglighet? 
 
Om ja, vilka?   ……………………………………………………….. 
   ……………………………………………………….. 



   

Bilaga III 
Inventering av lokaler för att se hur den fysiska 
tillgängligheten till de större träningsanläggningarna i 
Halmstad kommun är för rörelsehindrade 
 
 
Inventeringen avser: 
 
___________________________________________________________________________ 
Träningsanläggningens namn 
 
Har genomförts av: 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn    Datum 
 
Med tillstånd av: 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn och titel 
 
 
 
 
Inventeringen omfattar: 
 
.........byggnader med .........våningar 
 
.........entréer  .........reservutgångar 
 
.........hissar 
 
.........busshållplatser 
 
.........P-platser med .........handikapplatser 
 
 
Övrigt:………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 



   

Parkeringsplatser och avstigningsplatser 
 
1   Handikapparkering  finns□ finns ej□ antal platser……………... 
     (minimimått är 3,6m bred) övrigt:………………………………………………... 
 
2   Om handikapplats saknas, finns Ja□ Nej□ antal platser……………... 
     annan lämplig parkeringsplats? övrigt:………………………………………………... 
 
3   Avstånd till entré från   <25 m□ >25 m□ avstånd i m……………… 
     handikapparkering?  övrigt………………………………………………… 
 
4   Största lutning?   <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
   Lutningens längd i meter…………………………… 
 
   Vilplan oftare än var sjätte meter    □ 
   Vilplan glesare än var sjätte meter  □ 
 
5   Beläggning?  hård/asfalt□      grus□ annat……………………. 
 
6    Kantstenar som passeras, <25 mm□ 25-50 mm□ >50 mm□          
      högsta höjd 
 
7    Finns avstigningsplatser för taxi, Ja□ Nej□ antal platser……………... 
      färdtjänst eller andra fordon? övrigt:………………………………………………... 
 
8   Avstånd till entré från   <25 m□ >25 m□ avstånd i m……………… 
     avstigningsplatsen?  övrigt………………………………………………… 
 
9   Största lutning?   <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
   Lutningens längd i meter…………………………… 
 
   Vilplan oftare än var sjätte meter    □ 
   Vilplan glesare än var sjätte meter  □ 
 
10  Beläggning?  hård/asfalt□      grus□ annat……………………. 
 
11  Kantstenar som passeras, <25 mm□ 25-50 mm□ >50 mm□          
      högsta höjd 
 
Busshållplats 
 
12  Avstånd till entré från   <50 m□ 50-200 m□ >200 m□  
     busshållplatsen?  övrigt………………………………………………… 
 
13  Största lutning?   <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
   Lutningens längd i meter…………………………… 
   Vilplan oftare än var sjätte meter    □ 
   Vilplan glesare än var sjätte meter  □ 
 
14  Beläggning?  hård/asfalt□      grus□ annat……………………. 



   

 
15  Kantstenar som passeras, <25 mm□ 25-50 mm□ >50 mm□          
      högsta höjd 
 
16  Passage av körbana eller Ja□ Nej□ annat…………………….  
      cykelbana?  
 
17  Typ av övergångställe?  Ljus/ljud□ Markerat, obevakat□  
   annat………………………………………………… 
 
Entréer och utgångar 
 
18  Finns mer än en entré?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
19  Finns reservutgångar?  Ja□ Nej□ 
 
20  Hur många av dessa behöver Entréer……………………………………………….. 
      handikappanpassas för att göra  Utgångar……………………………………………... 
      hela byggnaden tillgänglig för 
      rörelsehindrade? 
 
Yttertrappor  
 
21  Finns yttertrappa?  Ja□ Nej□ Antal steg.………………. 
 
22  Finns trappnos?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
23  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 
 
24  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
25  Finns ytterramp?  Ja□ Nej□ Ingen nivåskillnad□ 
 
26  Höjdskillnad, ca  Mätt i meter………………………………………….. 
 
27  Längd utan vilplan?  Mätt i meter………………………………………….. 
 
28  Lutning    <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
 
29  Är beläggningen halksäker? Ja□ Nej□ Material...………………. 
 
30  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 
 
31  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
32  Finns avåkningsskydd? Ja□ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
33  Finns horisontell yta framför Ja□ Nej□ Storlek…………………. 



   

      entrédörren? (helst 2,0 x 2,0 m) 
 
34  Finns lyftanordning?  Ja□ Nej□ Typ…………………….. 
 
Entrédörrar 
 
35  Typ av dörr  Slagdörr□ Skjutdörr□ annat……………………. 
 
36  Finns ringklocka eller porttelefon? Ja□ Nej□  
 
37  Finns bemannad reception? Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
38  Finns elektrisk dörröppnare? Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
39  Finns automatisk dörröppnare?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
40  Om inte hur känns dörren att öppna? Lätt □ Trög □ annat……………………. 
    
41  Är dörrhandtaget greppvänligt? Ja□ Nej□ annat……………………. 
  
42  Fri dörröppning?  <0,8 m□ 0,8-0,9 m□ >0,9 m□   
 
43  Tröskel höjd?  <25 mm□ >25 mm□ annat……………………. 
 
44  Finns hinder?  Ja□ Nej□ Vilka?…………………... 
      (t ex dörrar som öppnas i  
      färdriktning i trångt vindfång)           
 
Entréhall och korridor 
 
45  Finns innertrappa?  Ja□ Nej□ Antal steg.………………. 
 
46  Finns trappnos?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
47  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 
 
48  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
49  Finns innerramp?  Ja□ Nej□ Ingen nivåskillnad□ 
 
50  Höjdskillnad, ca  Mätt i meter………………………………………….. 
 
51  Längd utan vilplan?  Mätt i meter………………………………………….. 
 
52  Lutning    <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
 
53  Är beläggningen halksäker? Ja□ Nej□ Material...………………. 
 
54  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 



   

 
55  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
56  Finns avåkningsskydd? Ja□ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
57  Finns lyftanordning?  Ja□ Nej□ Typ……………..……….. 
 
58  Finns godtagbart utrymme  Ja□ Nej□ Mått i meter….…………. 
      för rullstolar? 
 
Reception 
 
59  Är receptionen bemannad? Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
60  Har receptionsdisken en  Ja□ Nej□ annat……………………. 
      nedsänkt yta? 
 
61  Finns det plats att komma nära Ja□ Nej□ annat…………………….  
      disken med rullstol, för att t ex  
      fylla i blanketter? 
 
62  Når man kortläsare eller liknade  Ja□ Nej□ annat……………………. 
      självbetjäningsapparatur?  
 
Trappor, ramper och hissar 
 
63  Antal våningsplan inklusive  ……………………………………………………….. 
     källarvåningar? 
 
64  Finns hiss?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
65  Mått:   Fri dörrbredd………m (minsta passagemått är 0,8m) 
   Golvyta………x………m 
 
66  Finns ledstång?  Ja□ Nej□ 
 
67  Blir hela byggnaden tillgänglig Ja□ Nej□ annat….………..………..  
      med hiss? 
 
68  Om nej, finns andra hjälpmedel Ja□ Nej□ Typ……………..……….. 
      som lyft eller ramp? 
 
69  Sitter kontrollpanelen på en  Ja□ Nej□ Höjd i meter……………. 
      lämplig höjd? (0,8-1,0 m) 
 
70  Sitter kontrollpanelen minst Ja□ Nej□ Avstånd i meter….……. 
      0,4 meter ifrån vägen?      
 
71  Finns sittplats?  Ja□ Nej□ annat……………………. 



   

 
Trappor mellan våningsplan 
 
72  Antal trappor………  Antal steg........./………./………./………./…………. 
 
73  Finns trappnos?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
74  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 
 
75  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
76  Finns innerramp?  Ja□ Nej□ Ingen nivåskillnad□ 
 
77  Höjdskillnad, ca  Mätt i meter………………………………………….. 
 
78  Längd utan vilplan?  Mätt i meter………………………………………….. 
 
79  Lutning    <5˚□ >5˚□ lutning i grader………… 
 
80  Är beläggningen halksäker? Ja□ Nej□ Material...………………. 
 
81  Finns ledstänger?  Ja□ Nej□ Höjd i meter...................... 
 
82  Är deras form, längd och Ja□ Nej□ annat……………………. 
      avslutning rätt? 
 
83  Finns avåkningsskydd? Ja□ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
84  Finns lyftanordning?  Ja□ Nej□ Typ……………..……….. 
 
Handikapptoaletter 
 
85  Hur många handikapptoaletter .........st. 
      finns? 
 
86  Var ligger handikapptoaletten? ……………………………………………………….. 
 
87  Storlek   ………x………m 
 
88  Fri dörröppning?  <0,8 m□ 0,8-0,9 m□ >0,9 m□  ……………….. 
 
Åtkomlighet  
(Är inredningen på rätt ställe, avstånd och i rätt höjd?) 
      
89  Räcke på dörr (0,8m)  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
90  Toalettsits (0,46-0,50 m) Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
91  Tvättställ (0,8 m i överkant) Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 



   

 
92  Toalettpappershållare (ca 0,8m) Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
      Finns det papper på armstöden? Vänster□ Höger□ Nej□  
 
93  Spegel (0,9m)  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
94  Mugghållare (0,9-1,0 m) Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
95  Pappershanddukar (0,9-1,0 m) Ja □ Nej□ Höjd i meter.…………….
     
96  Finns fungerande larm? Ja □ Nej□  
      Vid armstödet?   Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
      Vid dörren?  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
      Signallampa vid dörren? Ja □ Nej□  
 
97  Finns skötbord eller brits? Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
98  Finns avlastningshylla? Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
Omklädningsrum 
 
99   Fri dörröppning?  <0,8 m□ 0,8-0,9 m□ >0,9 m□   
 
100 Tröskel höjd?  <25 mm□ >25 mm□ annat……………………. 
 
101 Finns hinder?  Ja□ Nej□ Vilka?…………………... 
      (t ex dörrar som öppnas i  
      färdriktning i trångt vindfång)           
 
102 Finns handikappanpassade Ja□ Nej□ annat…………………….  
       omklädningsplatser? 
 
103   Finns svängrum för rullstol vid Ja□ Nej□ annat……………………. 
       omklädningsplatserna? 
 
Åtkomlighet  
(Är inredningen på rätt ställe, avstånd och i rätt höjd?) 
     
104  Spegel (0,9 m)  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
105  Hårtork (0,8-0,9m)  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
106  Klädkrokar (1,0-1,2 m) Ja □ Nej□ Höjd i meter.…………….
   
Dusch och tvättrum 
 
107 Finns anpassade dusch  Ja□ Nej□ annat……………………. 
       och tvättrum? 
 
Åtkomlighet  



   

(Är inredningen på rätt ställe, avstånd och i rätt höjd?) 
     
108 Spegel (0,90 m)  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
109 Klädkrokar (1,2m)  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
 
Bastu 
 
110 Finns bastu med plats   Ja□ Nej□ annat……………………. 
       för rullstol? 
 
111 Finns larmknapp i bastun? Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
Träningslokaler 
 
112 Typ av lokal:  ……………………………………………………….. 
 
113 Fri dörröppning?  <0,8 m□ 0,8-0,9 m□ >0,9 m□   
 
114 Tröskel höjd?  <25 mm□ >25 mm□ annat……………………. 
 
115 Finns det sittytor för vila? Ja□ Nej□ annat………………….... 
 
116 Svängrum för rullstol?  Ja□ Nej□ annat………………….... 
  
117 Kan rörelsehindrade delta i    Ja□ Nej□ annat………………….... 
       alla aktiviteter/övningar som ………………………………………………………. 
       förekommer i lokalen?  ………………………………………………………. 
 
118 Övriga kommentarer:  ………………………………………………………..
   ………………………………………………………..
   ……………………………………………………….. 
 
Bad 
 
119 Finns bassäng/er för bad? Ja□ Nej□ annat………………….... 
 
120 Finns höjd kant, avvisare eller  Ja□ Nej□ annat………………….... 
       räcken på bassängkanten? 
 
121 Finns badtrappa?  Ja□ Nej□ annat………………….... 
 
122 Har den ledstång?  Ja□ Nej□ Höjd…………………...m 
 
123 Har den ledstång på båda sidor? Ja□ Nej□ Avstånd ……………….m 
 
124 Finns lutande plan, liftar eller  Ja□ Nej□ annat…………………..... 
       andra anordningar för rörelse- 
       hindrade som ska upp och ner i 
       vattnet?  



   

Café, shop och liknande lokaler 
 
125 Typ av lokal/aktivitet:  ……………………………………………………….. 
 
126 Fri dörröppning?  <0,8 m□ 0,8-0,9 m□ >0,9 m□   
 
127 Tröskel höjd?  <25 mm□ >25 mm□ annat……………………. 
 
128 Finns det sittytor för vila? Ja□ Nej□ annat………………….... 
 
129 Går det att komma in under  Ja □ Nej□ Höjd i meter.……………. 
       bordsytor med rullstol? 
       (Höjd 0,68-0,70m)   
 
130  Är disken bemannad?  Ja□ Nej□ annat……………………. 
 
131 Har disken en nedsänkt yta? Ja□ Nej□ annat……………………. 
     
132 Finns det plats att komma nära Ja□ Nej□ annat…………………….  
      disken med rullstol, för att t ex  
      skriva under ett kvitto? 
 
133 Når man kortläsare eller liknade  Ja□ Nej□ annat……………………. 
      självbetjäningsapparatur?  
 
134 Svängrum för rullstol?  Ja□ Nej□ annat………………….... 
  
135 Kan rörelsehindrade delta i    Ja□ Nej□ annat………………….... 
       alla aktiviteter/övningar som ………………………………………………………. 
       förekommer i lokalen?  ………………………………………………………. 
 
136 Övriga kommentarer:  ………………………………………………………..
   ………………………………………………………..
   ……………………………………………………….. 


