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Abstract 

Abstract 
The number of elderly in Sweden is increasing due to improved living 
conditions and better medical care. It is important that society adapts to the 
increase and begins to work preventively to reduce the costs of the increase. An 
important aspect is the elderly accommodation, the cost of health care in 
specific accommodation is almost twice as high as those for ordinary housing. 
Therefore, it is important that we availability adapt dwelling to allow older 
people to live in ordinary housing for as long as they wish, instead of moving 
to assisted living before they need it. If we can fulfil the elder’s needs with 
home care instead, society can save a lot of money.  
 
In this report, three different forms of housing has undergone accessibility 
increases and been inventoried and analysed. The result shows especially on 
major shortcomings in the real estate and site level. Many simple and 
inexpensive actions could be done to improve the sense of security and the 
availability. 
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Förord 
Detta arbete utgör sista delen av utbildningen till byggnadsingenjör på 
sektionen för ekonomi och teknik på högskolan i Halmstad. 2014 
Jag vill passa på att tacka min handledare Margaretha Borgström och Ulrika 
Ericsson, projektutvecklare på Helsingborgshem för deras och stöd och hjälp. 
 
Även ett stort tack till följande trygghetsvärdar och kundansvariga på 
Helsingborgshem för det varma mottagandet: Ingela Jönsson och Ingmar 
Nilsson på Kv. Sköldenborg, Dragica Brdarski på kv. Närlunda och Louise 
Lidholm på Aschebergsgatan.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Förbättrade levnadsförhållanden och bättre sjukvård har medfört att allt fler 
människor uppnår en högre ålder. År 2012 var medellivslängden i Sverige 84 
år för kvinnor och drygt 80 år för män.1 Enligt prognoserna för framtiden 
kommer allt fler leva längre och där med öka trycket på samhället om inte detta 
anpassas efter ökningen.  
 
Boende för de äldre är en stor och viktig del i anpassningen och därför 
beslutade regeringen 2006 att låta granska behoven av bostäder för äldre. 
Granskningen mynnade ut i ett investeringsstöd till de som byggde nytt eller 
renoverade befintligt bestånd för att skapa tillgängliga äldrebostäder.  
Samtidigt införde man en ny bostadsform, trygghetsbostäder som skulle vara 
ett alternativ för de äldre som karar att bo i ordinärt boende men med behöver 
ökad tillgänglighet och trygghet.  
 
Investerings stödet var en välkommen investering då många äldre inte har 
ekonomisk möjlighet att köpa en ny anpassad bostadsrätt utan tvingas väja 
mellan en otillgänglig bostad eller ett omsorgsboende. Genom att renovera och 
tillgängliganpassa bostäder möjliggörs de för äldre att välja att bo kvar i det 
ordinära boendet istället för att flytta till ett särskilt boende.  
 
Kostnaden för vård och omsorg i de särskilda boendeformerna; vårdboenden 
och serviceboende är nästan dubbelt så höga som de för ordinärt boende. 
Därför är det viktigt att vi tillgänglighets anpassar bostadsbeståndet för att 
möjliggöra för äldre att bo kvar i ordinärt boende så länge de önskar istället för 
att flytta till vårdboende innan de har ett behov av det. Kan man istället tillgodo 
se de äldres behov med hemtjänst i hemmet kan samhället spara mycket 
pengar.  
 
Helsingborg införde som första svenska stad boendeformen trygghetsbostäder.  
I dagsläget finns ca. 310 trygghetslägenheter uppdelade på 7 trygghetsboenden 
och fem hyresvärdar i Helsingborg.  
 
I detta arbete har tre olika ordinära boendeformer som genomgått 
tillgänglighetsåtgärder inventerats och analyserats; en trygghetslägenhet, en 
lägenhet och ett radhus. Arbetets analys visar framförallt på stora brister på 
fastighets och områdesnivå.  Många enkla och billiga åtgärder skulle kunna 
göras för att förbättra trygghetskänslan och tillgängligheten i fastigheterna.  
 

                                            
1 SCB  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
År 1976 kom den första lagen på tillgänglighet. Den dåvarande lagen; 
byggnadsstadgan krävde tillgänglighet i nybyggda publika lokaler och redan 
året efter kompletterades denna så den även omfattade bostäder. 
 
Sen denna lag trädde i kraft har lagarna blivit striktare och mer specificerade 
men dagens lagar gäller fortfarande bara vid nybyggnation och omfattande 
renoveringar. Problemen i det befintliga bostadsbeståndet består och är många 
fall inte granskade, ett resultat av bristfällig inventering.  
 
År 2006 beslutade regeringen att låta en delegation granska behoven och 
utvecklingen av bostäder för äldre. I december 2007 lämnade delegationen över 
sitt delbetänkande Bo för att leva- Seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 
2008:103) och i januari 2008 överlämnades rapporten Investeringsstöd till 
äldrebostäder. I slutet av 2008 lämnade äldreboendedelegationen sedan över 
sitt slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113).  Delegationen ansåg i 
denna att vård och omsorgsboendena främst bör vara en boendeform för 
människor i behov av vård och service dygnet runt. De tyckte även att åtgärder 
som gör det befintliga bostadsbeståndet fysiskt tillgängligt bör vidtas så att de 
äldre som vill och kan ska kunna bo kvar. Delegationen ville att en ny 
bostadsform, trygghetsbostäder skulle möta kraven från gruppen som inte 
passar i de två tidigare nämnda. 
 
Helsingborg var den första staden i landet som införde boendeformen 
trygghetsbostäder. Riktlinjer och kriterier togs fram och år 2007 tog vård- och 
omsorgsnämnden beslutet om trygghetsboen. Dessa riktlinjer var något 
äldredelegationen granskade innan de gav sitt slutbetänkande. 2 
 
I Helsingborg finns i dagsläget ca 310 trygghetslägenheter uppdelade på 7 
trygghetsboenden och fem hyresvärdar. Helsingborgshem som är Helsingborgs 
kommunala bostadsbolag driver Grönkullagatan, Dalhemsvägen och 
Hebbsackersgatan. 
 
I samband strategin för funktionshinderspolitiken som regeringen presenterade 
2011 gav regeringen boverket i uppdrag att under 2011-2016 arbeta enligt 
följande delmål: 

• ”Delmål 1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om 
tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs.  

• Delmål 2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt 
avhjälpta hinder.  

• Delmål 3. Fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur 
tillgänglighetssynpunkt.  

                                            
2 Vinnova. Inspirationskatalog – trygghetsbostäder för äldre (2013) 
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• Delmål 4. Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den  
• fysiska planeringen vid utgången av 2016.  
• Delmål 5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande 

hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet. ”3 
 
Enligt boverkets Uppföljning av delmål 3 brister många kommuner i sina 
inventeringar, endast 35 av Sveriges 290 kommuner har någon gång gjort en 
inventering. Vissa kommuner hänvisar till gamla inventeringar som gjordes på 
80 och 90-talet. Endast 17 st. gjorde en inventering av bostadsbeståndet under 
2011 och 2012. 4  För att underlätta planeringen kring och utförandet av 
inventeringen har Boverket gett ut handboken Inventera tillgängligheten i 
flerbostadshus.  
 
Förbättrade levnadsförhållanden och bättre sjukvård har medfört att allt fler 
lever uppnår en högre ålder. År 2012 var medellivslängden i Sverige 84 år för 
kvinnor och drygt 80 år för män.5 Statistik från SCB visar att dagens äldre 
vanligen avlider någon stans mellan 80 och 90 års ålder. En ålder som enligt 
SEBs prognos för 2060 kommer förskjutas och hamna över 90 år. Om de skulle 
visa sig om ett par årtionden att prognosen för 2060 stämmer så innebär de att 
gruppen äldre kommer bli mycket större och kraven på samhället och vården 
kommer bli höga.  
 
Vård och omsorgskostnaderna för Sveriges vård- och serviceboende är nästan 
dubbelt så stora som kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende. Därför är det 
viktigt att vi tillgänglighetsanpassar bostadsbeståndet för att möjliggöra för 
äldre att bo kvar i ordinärt boende så länge de önskar istället för att flytta till 
vårdboende innan de har ett behov av det. Särskilda boenden är dyrare än 
ordinärt boende med hemtjänst, då personal och omsorg finns tillgänglig hela 
dygnet. Kan man istället tillgodose de äldres behov med hemtjänst i hemmet 
kan samhället spara mycket pengar.  
 
Men det är inte bara äldre som har glädje av en god tillgänglighet, 
rörelseförhindrade, barnfamiljer med barnvagn och människor med tunga 
matkassar har alla stor nytta av ett tillgängligt boende.  
 

”Det som är nödvändigt för ett fåtal, underlättar för många 
och är bra för alla.” 6 

 
  

                                            
3 Regeringskansliet/ Socialdepartementet  En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken  
4 Boverket – Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet –uppföljning av delmål 3 (2013) 
5 SCB 
6 Boverket – Inventera tillgängligheten i flerbostadshus- En handbok 
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1.2 Problemdiskussion 
Alla äldre har inte råd att köpa en ny anpassad bostadsrätt, speciellt inte 
ensamma kvinnor som aldrig arbetat och därför endast får garantipension. Men 
var ska då dessa människor bo när rörelse- och orienteringsförmågan sviktar? 
 
Skall de välja att bo kvar i sina otillgängliga lägenheter där de riskerar att bli 
fångar i sitt eget hem eller försöka få en plats på de fullbelagda kommunala 
vårdboendena? Nej, kommuner och fastighetsägare måste ta ansvar genom att 
inventera och tillgänglighetsanpassa lägenheter.   
 
Helsingborgs kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem arbetar löpande med 
att tillgänglighetsanpassa lägenheter allt eftersom lägenheterna byter ägare. Då 
en del av de fastigheter bolaget äger är i betong med bärande innerväggar är det 
kostsamt att bredda dörrar. Därför har Helsingborgshem beslutat att i dessa 
fastigheter erbjuda rullatorstandard, det vill säga att lägenheterna och områdena 
inte är fullt tillgängliga med rullstol men med rullator.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta reda på vad fastighetsägarna kan och bör göra 
för att möjliggöra för äldre att bo kvar i ordinärt boende. Studien utförs i 
Helsingborg och kommer att undersöka hur väl Helsingborgshem genomfört 
sina renoveringar enligt följande frågeställningar: 
 

- Är den omgivande miljön tillgänglig?  
- Kan en rörelse eller orienteringsförhindrad person på ett säkert sätt ta sig 

utifrån in och upp till lägenheterna? 
- Är tvättstuga, förråd och övriga gemensamma ytor tillgängliga? 
- Är belysningen i entré och kommunikationsutrymmena god och ges 

tydlig information?  
- Har nödvändiga åtgärder i lägenheten gjorts för rörelsehindrade att ta sig 

fram och underlätta det vardagliga livet? 
 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till två flerbostadshus och ett radhus på tre olika 
områden i Helsingborg. För att studien inte skall bli för omfattande kommer 
den främst belysa de behov äldre har och de tillgänglighetsproblemen som 
finns i och omkring fastigheterna.  
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2 Metod och genomförande 
Arbetet påbörjades med en övergripande litteraturstudie av tidigare 
examensarbeten och litteratur inom ämnet. Efter denna allmänna underökning 
togs kontakt med Helsingborgshem för att komma överens om projekt och 
tillvägagångssätt. Helsingborgshem valde ut tre fastigheter som alla nyligen 
renoverats med ett tydligt tillgänglighetsperspektiv. Möten för inventering av 
de tre utvalda fastigheterna bokades med trygghetsvärdar och kundansvariga 
till dessa.  
 
En mer omfattande litteraturstudie genomfördes och empiri inom området 
samlades in. Inventeringarna och samtalen med Helsingborgshems personal 
resulterade i kvantitativ primärdata avseende tillgängligheten. Under samtliga 
inventering av bostäder och närområden gjordes dokumentation i form av 
anteckningar samt bilder där detta var möjligt. Helsingborgshem försåg arbetet 
även med före och efter ritningar i de fall där de fanns upprättade.  
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3 Fler äldre ger ökat behov av tillgängliga 
bostäder för kvarboende 
3.1 En ökande grupp med äldre  
Antalet äldre i Sverige stiger för varje år som går och år 2012 var 
medellivslängden i Sverige 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män.7 På 40 
talet föddes ovanligt många barn som de senaste 10 åren nått pensionsåldern. 
Detta medför att vi får allt fler äldre som dessutom lever allt längre.  
 
I dagsläget har vi nästan 1,9 miljoner personer Sverige som är äldre än 65 år 
(Bild 1). Denna siffra beräknas stiga till 2,7 miljoner år 2060 vilket innebär att 
antalet äldre kommer att öka med nästan en miljon de kommande 50 åren. 8 
 
 

 
Bild 1: Visar hur folkmängden i valda åldersgrupper har ökat de senaste 10 åren. Källa: Eget 
diagram med siffror från SCB.9 

 
  

                                            
7 SCB 
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26619.pdf  
9 http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aFolkmangdNov&rxid=d8be104
e-c3d5-4085-90f2-27f91293f6e3  
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3.2 Kostnader för vård och omsorg 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en fördel om äldre kan bo kvar i ordinärt 
boende med hemtjänst istället för att flytta till särskilt boende, ex. ett vård och 
omsorgsboende. Bilden nedan visar på kostnaderna för ordinära boenden, 
särskilda boenden, öppen verksamhet samt den totala kostnaden för vård och 
omsorg för äldre i Sverige under 2011 resp. 2012. År 2012 kostade de särskilda 
boendena samhället dubbelt så mycket som hemtjänst i ordinärt boende. Men för 
att de äldre ska må bra får vi lägga till kostnader för bland annat dagverksamhet. 
Trots att ett antal poster adderas på kostnaden för hemtjänst är ordinärt boende 
33% billigare än särskilt boende. Genom att tillgänglighetsanpassa bostäder bir de 
möjligt för äldre att välja att bo kvar i ordinärt boende.   

 

     

 

Vård och omsorg om 
äldre:   

 
  

2011 2012 
 

 
Ordinärt boende: 

   
 

ord. boende, hemtjänst 29 106 975 30 782 000 
 

 
ord. boende, korttidsboende 5 919 662 6 124 000 

 
 

ord. boende, dagverksamhet 1 049 474 1 111 000 
 

 
ord. boende, övriga insatser 1 887 696 1 745 000 

 
 

Summa: 37 963 807 39 762 000 
 

     
 

Särskilt boende: 59 306 273 60 439 000 
 

     
 

öppen verksamhet 1 554 082 1 543 000 
 

     
 

Total kostnad (tkr): 98 824 162 101 744 000 
      

Bild 2: Kostnader för vård och omsorg om de äldre uppdelat på bostadsform. Källa: SCB10 
 
Genom att tillgänglighetsanpassa bostäder och dess omgivning minskar man 
risken för fall och olyckor bland äldre. Tillsammans med skallskador är 
höftfrakturer de vanligaste skadorna som uppkommer vid fall. Varje år kostar 
fallolyckorna samhället mer än nio miljarder kronor, och då är de enbart 
fallolyckorna bland äldre. 11 

                                            
10 http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistikdatabasen/Variabelvaljare/?px_tableid=ssd_extern%3aTkrAldFunktR  
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26619.pdf 
18/4 
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4 Funktionsnedsättningar hos äldre 
Funktionsnedsättningar är livslånga eller perioder av 
intellektuellt, psykisk eller fysisk nedsättning som varit 
medfödda eller har uppkommit efter skada eller 
sjukdom. Beroende på vilken funktionsnedsättning 
man får påverkas det dagliga livet olika mycket. 12 
Men framför allt är de den omgivande miljön som 
avgör konsekvenserna av en funktionsnedsättning. 13 
Bild 3 illustrerar resultatet av god resp. bristande 
tillgänglighet. En god tillgänglighet medför att äldre 
får en möjlighet att vara sociala och delaktiga i 
samhället medan en bristande tillgänglighet avskärmar 
de äldre från samhället och social gemenskap.  
 
4.1 Kognitiv funktionsnedsättning  
“Kognitiva förmågor = förmågor som är kopplade till 
vårt tänkande och intellekt, t ex minne, språk och 
orienteringsförmåga.” 14 
 
Individer med nedsatt kognitiv förmåga kan därför ha 
svårigheter att minnas, fokusera, orientera i tid och 
rum, lösa problem och planera och strukturera sin 
tillvaro. För dessa individer är det viktigt att 
information ges på ett tydligt och lättolkat sätt så. 
Detta behov tillgodoses främst genom att ha lättläst 
texter och symboler i lagom storlek. 15  
 
En vanlig orsak till kognitiv nedsättning bland äldre är demens som orsakas av 
hjärnskador. Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige och är 
orsaken till 60-70 % av demensfallen. Efter 65 års ålder ökar risken för 
demenssjukdomar och varje år får närmre 25 000 denna diagnos. I dagsläget 
uppskattar man att 160 000 svenskar lider av demens, en siffra som kommer att 
öka då allt fler lever längre. 16 
 
4.2 Nedsatt syn 
När en person har svårt att läsa eller att orientera sig har denna en 
synnedsättning. För många äldre blir synen sämre med åldern vilket medför 
svårigheter i vardagen. Nedsättningarna kan bero på t.ex. brytningsfel, skador 

                                            
12 1177 Vårdguiden 10/4 
13 Bygg ikapp- för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning 
14 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/  10/4 
15 http://www.handisam.se/gor-tillgangligt/Tillganglighet-och-funktionsnedsattning/Nedsatt-kognitiv-
formaga/ 10/4 
16 http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/  10/4 

Bild 3: Hur förhindrad en person blir 
av en funktionsnedsättning beror på 
vilken nedsättning personen har och 
hur omgivningen är utformad och 
anpassad. Källa: Bygg ikap 2012 
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eller ögonsjukdomar. Många kan bli hjälpta med speciellt anpassade glasögon, 
behandling eller operation av sjukdomen. Men i vissa fall kan man inte göra 
något åt nedsättningen och kräver då andra former av hjälpmedel. Bland äldre  
beror ofta nedsättningen på grå starr eller Makuladegenerationer   
(åldersförändringar i gula fläcken) som oftast uppkommer efter 60 års ålder. 
Individer med nedsatt syn är ofta känsliga för bländning då ljuset är fel riktat 
eller för starkt. 17 
 
4.3 Nedsatt hörsel 
Nedsättningar av hörseln hos äldre beror ofta på åldrandet eller tillfälligheter så 
som vaxproppar. Skador, öronsjukdomar, ärftliga problem och högljudda 
miljöer kan även vara orsak eller en bidragande faktor till nedsättning. 
Hörselnedsättningar brukar delas upp i lätta, måttliga och grava hörselproblem. 
Omfattningen på nedsättningen varierar beroende på orsak och ålder. En person 
med nedsatt hörsel får allt svårare att kommunicera med sin omgivning ju värre 
tillståndet blir. Hörselskador och öronbesvär behandlas eller opereras medan en 
nedsättning av hörseln som beror på åldrande ofta avhjälps med en 
hörapparat.18 En person som hör dåligt störs mer utav bakgrundsljud så som 
ljud från ventilationsinstallationer som blir allt för tydliga och störande med en 
hörapparat. Därför är de viktigt att minimera bakgrundsljuden i lägenheter för 
äldre och göra väsentliga signaler så som dörrklockan tydligare.19 
 
4.4 Nedsatt rörelseförmåga 
Svårigheter att på egen hand ta sig fram kan bero på sjukdomar eller skador 
men även på nedsatt balans, koordination, ork eller uthållighet. Individer som 
har svårt att gå löper större risk att falla och har svårt att gå en längre sträcka 
utan vila. Trappor, trösklar, lutande eller ojämna ytor medför stora svårigheter 
och risker. Personer med nedsatt rörelseförmåga använder sig ofta av 
hjälpmedel så som rullatorer, kryckor och käppar. Men de kan inte avhjälpa 
stora hinder så som tunga dörrar eller allt för höga trösklar. Till nedsatt 
rörelseförmåga räknas även nedsättningar i muskulaturen i händer och armar 
som medför svårigheter att lyfta eller trycka upp tunga objekt så som portar. 
Även individens räckvidd kan bli försämrad. För att undvika att personer inte 
klarar att ta sig hemifrån utan hjälp bör trösklar sänkas, räcken sättas upp och 
dörröppnare installeras. Man måste även tänka på att ha viloplatser på längre 
sträckor. För de personer som är mer rörelseförhindrade och behöver rullstol 
för att ta sig fram är behoven ännu större. Dessa individer måste ha tillgång till 
hiss eller annan lyftanordning för att kunna ta sig upp och ned i byggnaden.20 
 

                                            
17 http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Synnedsattning/ 17/4  
18 1177 
19 Bygg ikapp- för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning 
20 Bygg ikapp- för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning 
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5 Lagar, regler och rekommendationer  
I plan och bygglagen finner vi de lagar som ställer krav på tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse-, syn- eller orienteringsförmåga. För att förtydliga 
och komplettera finns plan och byggförordningen och boverkets byggregler.  
 
5.1 Lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar 
Lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar infördes år 2001 och innebär 
att kommunerna ska planera bostadsförsörjningen så att invånarna lever i bra 
bostäder. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktig se över och anta 
riktlinjer. Kommunen skall vid behov samråda med andra kommuner i 
planeringen av bostadsförsörjningen. Även länsstyrelsen har skyldigheter i 
denna lag, de ska ge kommuner information, råd och underlag för att 
genomföra planeringen. Vid behov ska kommunen även anordna 
bostadsförmedling för att gynna bostadsförsörjningen. 21 
 
5.2 Plan och bygglagen (PBL)  
”1§ En byggnad ska 
1. vara lämplig för sitt ändamål, 
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. ”22 
 
5.2.1 Nybyggnation 
I PBL står de att alla nya byggnader skall vara tillgängliga för individer med 
nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga. Flerbostadshus som högre än 
två våningar, räknat från entréplanet måste byggas med hiss. Vid färre våningar 
gäller inte detta krav men byggnaderna måste vara projekterade på ett sätt som 
möjliggör en senare komplettering av hiss eller annan lyftanordning.  
  
5.2.2 Renovering och ombyggnad 
När man gör en eller flera förändringar i en byggnad som ändrar dess 
konstruktion, funktion, utseende eller användningssätt gäller samma krav på 
tillgänglighet som vid nybyggnation.  
 
Om byggnaden endast underhålls renoveras, det vill säga att endast åtgärder 
som underhåller eller återställer en byggnads konstruktion, funktion eller 
utseende genomförs så måste byggnaden inte tillgänglighets anpassas.   
  

                                            
21 Sveriges kommuner och landsting (2/5) 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/plan/bostader_1/okat-
bostadsbyggande_1/bostadsforsorjningslagen  
22 PBL 
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5.3 Boverkets författningssamling (BFS)  
I Boverkets författningssamling, BFS ingår alla boverkets föreskrifter. Några 
exempel är: 
 

! ALM 2 är boverkets föreskrifter om tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser bortsett 
från byggnader. Tillgänglighetskraven för tomter är inte de samma i 
ALM som i BBR. I ALM ställs högre krav då dimensionering skall ske 
efter en större eldriven utomhusrullstol medan BBR använder en mindre 
eldriven utomhusrullstol som dimensionerande. Detta medför att det 
minsta vändmåttet är 1,5 m i BBR och 2 m i ALM.  Även kravet på 
ramplutning skiljer sig från 1:12 i BBR till 1:20 i ALM.  

 
! BBR 20 (boverkets byggregler) är den senaste upplagan av boverkets 

byggregler som innehåller allmänna råd och föreskrifter om 
bostadsutformning, tillgänglighet, brandskydd, säkerhet och mycket 
mer.  

 
! H14 är boverkets allmänna råd och föreskrift om hissar och andra 

lyftanordningar. I denna författning finns mer detaljerade allmänna råd 
för lyftanordningar än i BBR. 

 
! ÄBO är boverkets allmänna råd och föreskrifter för investeringsstöd i 

äldrebostäder.  
 
När man i byggbranschen uppför byggnader gör mad detta efter boverkets 
byggregler (BBR) som är förtydligande föreskrifter till plan och bygglagen. I 
AF-delen (Allmänna föreskrifter) i förfrågningsunderlaget kan man göra ett 
tillägg om man vill att man ska bygga efter ALM istället för BBR i en viss del 
av entreprenaden.  
 
5.4 Boverkets byggregler (BBR 20) 
Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd med mer 
detaljerade beskrivningar för att beskriva hur man ska uppföra nya byggnader 
för att uppfylla kraven i Plan och bygglagen, PBL. Föreskrifterna måste följas 
då dessa är förtydligande av plan och bygglagen, men de allmänna råden är 
inget man måste följa utan endast mer detaljerade råd för hur man kan göra för 
att uppfylla lagen. 
 

5.4.1 Hjälpmedel 
Många rörelseförhindrade behöver ett eller flera hjälpmedel för att ta sig fram, 
ex. rullstol, rullator eller käpp. Under denna rubrik beskrivs de mått och regler 
som man dimensionerar efter för att en bostad skall vara tillgänglig. 
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Rullstol 
Enligt BBR ska en byggnad och dess omgivning vara tillgänglig för en person 
som sitter i rullstol. Tomter, byggnader eller byggnadsdelar skall dimensioneras 
så att en person kan manövrera sin eldrivna utomhusrullstol. För att kunna 
vända och manövrera runt krävs ett vändmått på 1,5m i diameter. I enskilda 
bostäder behöver man endast dimensionera efter en manuell eller en mindre 
eldriven rullstol och då krävs ett vändmått på 1.3 m i diameter.  
 
5.4.2 Tillgänglighet på områdesnivå 
Det är mycket viktigt för rörelseförhindrade att området kring deras bostad är 
tillgängligt så att de kan ta sig fram bekymmersfritt och säkert. I detta 
underkapitel sammanfattas de krav och råd i boverkets byggregler som rör 
området kring en bostad, ex. gångvägar, parkeringar och belysning. 
 
Gångvägar  
För att en rörelse- eller orienteringsförhindrad person skall kunna ta sig mellan 
parkeringar, entréer, sophus och dylikt ska det finnas minst en tillgänglig 
gångväg som anläggs utan större nivåskillnader. Går inte nivåskillnader att 
undvika skall dessa utjämnas med ramper. Om nivåskillnaden är större än     
0,5 m skall rampen delas i två med ett vilplan emellan. Det är även viktigt att 
gångvägens kanter är visuellt och taktilt tydliga så gångvägen är lätt att följa. 
Visuella och taktila ledstråk görs enkelt med en kontrastfärg eller en 
strukturavvikelse samt med en förhöjning i ytterkant på gångvägen så att 
personer med nedsatt syn får ett ledstråk att följa. För att öka tillgängligheten 
ytterligare bör fasta viloplatser med rygg och armstöd placeras i anslutning till 
entréer och ute längs gångvägen.  
 
Mått krav på en tillgänglig gångväg: 

• Ska vara så plana som möjligt (maximal lutning på 1:50) 
• Kontrastfärgen bör ha en ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS. 

(Natural Color System)  
• Bredd på gångbanan: ≥1,5 m (alternativt 1m bred med vändzoner efter 

max 10m) 
• Bredd på öppning i staket, häck eller dylikt: ≥ 0,9 m 
• Bredd på nivåutjämnade ramper: 0,9-1,0 m 
• Lutning på nivåutjämnade ramper: högst 1:12  
• Största nivåskillnad mellan vilplanen: 0,5 m  
• Avåkningsskydd om risk finns för avåkning 

 
Parkeringar 
Enligt BBR får de max vara 25 m meter från bostadsentrén till en 
parkeringsplats och en angöringsplats för rörelseförhindrade. Precis som på 
gångbanorna bör lutningen på pareringen och angöringsplatsen inte överstiga 
1:50.  
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Belysning 
Entréer, gångbanor, parkeringar och andra delar av området bör ha en god och 
jämn belysning för att underlätta för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Belysningen skall dock vara placerad och av ett sådant 
slag att den varken bländar fotgängare eller personer i rullstol.   
Skyltar 
Orienterings- och informationsskyltar bör vara placerade på ett lagom avstånd i 
höjdled så att alla individer kan se dem. Skyltarna bör även ha en tydlig 
ljuskontrast utan att blända. Informationen skall vara enkel att förstå och 
textstorleken skall vara anpassad till avståndet.  
 
Bostadskomplement 
Om inte tvättmöjligheter finns i lägenheterna ska alla boende ha tillgång till en 
gemensam tvättstuga. De boende ska även ha tillgång till ett låsbart förråd. 
Tvättstugan och förrådet skall vara tillgängligt för alla och ligga högst 25 m 
från bostadens entré. 
  
Avfallsutrymmen 
I anslutning till ett flerbostadshus skall de finnas utrymme för hantering av 
hushållsavfall. Denna byggnad eller anordning ska vara tillgänglig för alla och 
bör ligga högst 50 m från bostadens entré.  
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5.4.3 Tillgänglighet på fastighetsnivå  
I dessa utrymmen ska ha en jämn yta, tydlig information och en tillräcklig och 
jämn belysning. Strömbrytare skall vara strategiskt placerade och gärna 
upplysta för att vara lätta att hitta för orienteringsförhindrade. 
 
Huvudentré  
I BBR står det att entré och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga för 
alla. För att en entré skall anses tillgänglig krävs det att den är lätt att hitta. Den 
skall vara tydligt markerad, skyltad och belyst på ett korrekt sätt. Finns de 
några trösklar eller andra höjdskillnader skall dessa åtgärdas, t.ex. med en 
ramp. Porten ska utformas så en person i rullstol skall kunna öppna och stänga 
den. Detta medför att ytan innan för och utanför måsta vara stora nog för att 
individen skall kunna manövrera sig och öppna porten. Lås, handtag och 
eventuellt portlås/porttelefon skall placeras i tillgänglig höjd. Om porten är 
tung eller har en dörrstängare bör porten förses med en automatisk 
dörröppnare. Vid tillämpning av automatisk dörröppning bör området där 
dörren slås upp vara markerat så ingen kommer i kläm. Manövreringsdonet till 
dörröppnaren bör placeras 0,8 m från golvet och 0,7- 1,0 m från dörrens 
öppningsradie, se bild 4 nedan. Skrapgaller eller dörrmattor skall vara försänkta 
i golvet. Ytorna i entrén ska vara så breda att en rullstolsbunden ska vända och 
förflytta sig själv.  

 
Bild 4: Placering av manövrerdon för dörröppnare, Källa: BBR 20 
 
Korridorer 
För att rörelse- och orienteringsförhindrade enkelt ska kunna ta sig fram bör 
korridorerna ha en jämn yta och en bred på minst 1,3 m. Korridoren får dock 
lov att vara 0,8 m en kort stäcka om hinder så som en pelare finns.  
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Hiss 
Vid större renoveringar och ombyggnader är de nybyggnadskraven som gäller. 
Detta innebär att hiss eller annan lyftanordning ska installeras för att 
tillgängliggöra de kommunikationsutrymmen som har nivåskillnader. Denna 
hiss skall rymma en person i rullstol och en medhjälpare. Hissen eller 
lyftanordningen skall dock vara utformad så att individen att på egen hand kan 
nyttja den. I byggnader med mer än fyra våningar ska hissen rymma en sjukbår 
för enkel nedtransport. När de kommer till måtten på hissen hänvisar BBR till 
SS-EN 81-70 (Svensk Standard) som anger att en tillgänglig hiss skal vara av 
hiss typ två eller tre. Typ två har måttet 1,1 x 1,4 m medan typ tre har måttet 
2,0 x 1,4 m. Dörren in i hissen måste dess utom ha ett passagemått på minst 0.8 
m.  
 
Trappor 
I en och samma trappa ska alla steg ha samma höjd och djup. Om detta ej är 
möjligt ska stegen markeras tydligt. Djupet på ett trappsteg bör inte understiga 
0.25 m. 
Alla trappor bör vara kontrastmarkerade så människor med nedsatt syn kan 
uppfatta var nivåskillnaden börjar och slutar (se bild 5). Denna markering ska 
ha en avvikande ljuskontrast på 0.40 enligt NCS. 
Om sjuktransport från lägenheterna inte är möjlig via hiss eller annan 
lyftanordning ska trapporna vara utformade så transport kan ske på ett tryggt 
sätt. Raka trappor ska ha en bredd på minst 1.2 m medan svängda trappor 
kräver en större svängradie. 

 
Bild 5: Kontrastmarkering i trappor. Källa: BBR 20 
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Räcken och ledstänger 
Om de inte finns väggar som avgränsar trappor, ramper, balkonger och dylikt 
ska ha räcken finnas monterade. Räckena bör minst vara 0.9 m höga och inte 
sitta högre än 50 mm från trappstegets yttre kant. I dessa räcken bör vertikala 
och horisontella öppningar vara mindre än 100 mm för att minska risken att 
barn fastnar eller faller igenom.  
 
I trapper och på ramper ska de alltid finnas minst en ledstång och har trappan 
fler än 3 steg ska ledstänger finnas på båda sidor. Ledstängerna bör monteras 
på 0.9 meters höjd och fortsätta minst 30 cm efter trappans början och slut. De 
bör vara i en färg som utgör en kontrast mot trappan och ytorna i närheten.  
 
5.4.4 Tillgänglighet på lägenhetsnivå 
När de kommer till mått i bostäder hänvisar BBR till Svensk Standard (SS 91 
42 21:2006). I Svensk Standard delar man upp tillgängligheten i tre nivåer:  
 

• Normalnivå - grundläggande tillgänglighet 
De mått som krävs för att en bostad skall vara tillgänglig och användbar 
med manuell eller mindre eldriven rullstol (0.7x1.2 m). 

! vändmått på 1.3 m. 
! passager bör vara 1.1 m men kan vara 0.8 m vid kortare passager.  

 
• Höjd nivå - utökad tillgänglighet 

Förbättrar tillgängligheten för funktionshindrade, plats för eldriven 
rullstol (0.7x1.3 m). 

! vändmått på 1.5 m. 
! passager bör vara större än 1.3 m men kan vara 0.9 m vid kortare 

passager.   
 

• Sänkt nivå - utan krav på tillgänglighet 
Kan tillämpas vid ont om plats för personer med full rörelseförmåga, 
t.ex. en gästtoalett. Men om de är möjlig bör man följa normalnivån.  

! passager bör vara större än 0.9 m men kan vara 0.6 m vid kortare 
passager.   
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Entré 
En individ i rullstol ska alltid kunna vända runt i hallen vilket kräver 1.3 resp. 
1.5 m beroende på vilken nivå av tillgänglighet enligt ovan som är planerad. I 
lägenheter där upptill 3 personer bor ska de i entrén finnas en 60 cm garderob 
och en kapphylla.  
 

     
Bild 6: Grundläggande tillgänglighet   Bild 7: Utökad tillgänglighet 
 
Dörrar och trösklar 
Ytterdörrar och balkongdörrar skall ha ett passagemått på minst 0.8                                                                                                                                                                                                          
m när dörren är uppställd 90° och för innerdörrar skall detta mått vara 0.76 m.  
För att leva upp till normalnivå skall trösklar avhjälpas med en lågt lutande 
övergångströskel. Vid höjd nivå skall de inte finnas några trösklar och till 
hygienrummet ska de vara en gummitröskel som är lätt att köra över.  
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Hygienrum 
Det ska finnas minst ett hygienrum som är användbart och tillgängligt för 
personer med funktionshinder och i detta ska de finnas wc, tvättställ och 
dusch/bad. Genom att lämna gott om plats kring wc i utökad tillgänglighet 
möjliggör man för 2 hemtjänstpersonal att stå bredvid och hjälpa den boende 
upp.  
 

                     
Bild 8: Grundläggande tillgänglighet: WC-stol           Bild 9: Utökad tillgänglighet: WC-stol 
 

                 
Bild 10: Grundläggande tillgänglighet: tvättställ          Bild 11: Utökad tillgänglighet: 
tvättställ 
 
 

 
 
 
alternativt  
 
 
 
        

Bild 12: Grundläggande tillgänglighet: duschplats 
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Sovrum  
I bostaden ska minst en sängplats vara tillgänglig och placerad så en hjälpare 
kan assistera på sängens bortre sida. Det är dock tillåtet att placera denna 
sovplats i ett hörn så länge rätt förhållande kan uppnås genom ommöblering när 
behovet uppstår. En rullstolsbunden ska kunna ta sig in och vända i alla 
sovrum, gäller endast entréplan i bostäder i flera plan. 
 

        
Bild 13: Grundläggande tillgänglighet: säng       Bild 14: Utökad tillgänglighet: säng 
 

          
Bild 15:grundläggande tillgänglighet: 2 sängar        Bild 16: Utökad tillgänglighet: 2 sängar 
 
Kök 
För att den rörelseförhindrad person ska kunna ta sig fram i köket bör 
passagemåttet vara 1.1 m på raka sträckor och 1.2 m där svängar krävs. Om den 
rörelseförhindrade är rullstolsbunden kan köksinredningen behöva anpassas 
t.ex. i höjdled och genom att plocka bort underskåp.  
 
Balkonger, terrasser och uteplatser 
Om bostaden har balkong, terras eller uteplats så ska en rörelsehindrade kunna 
använda den. Detta innebär att balkongen måste ha ett vändmått på 1,3 eller  
1,5 m beroende på typ av rullstol. De får inte finnas några trösklar varken på 
insidan eller på utsidan som hindrar den rörelseförhindrade att ta sig fram. Om 
balkongdörren öppnas utåt måste man tänka på att balkongen måste vara 
bredare då dörren tar upp en bit av ytan.   
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6 Ekonomiskt stöd 
6.1 Stöd för inventering  
Mellan den 1 februari 2014 till och 1 augusti 2015 kan kommuner ansöka om 
ekonomiskt stöd för inventering av den fysiska tillgängligheten i 
flerbostadsbeståndet, förordning (2013:922). Ansökan med en beräknad 
kostnad för inventeringen (högst 500 000) lämnas till boverket av behörig 
företrädare från kommunledningen. Boverket har under denna period en budget 
för stödet på totalt 15 miljoner. 23 
 
6.2 Investeringsstöd  
Sedan 2007 har de varit möjligt att söka investeringsstöd hos länsstyrelsen vid 
nybyggnationer eller renoveringsprojekt som skapar äldrebostäder.  Stödet kan 
ges till bostäder som räknas som särskilda boendeformer enligt 
socialtjänstlagen samt till trygghetsbostäder för personer över 70 år. 
Möjligheterna till stödet upphör efter den 31 december 2014, och projektet 
måste därför vara påbörjat innan detta datum för möjlighet till stöd. 24 
 

                                            
23 Boverket Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus – en handbok 
24 Boverket Information om investeringsstöd till bostäder 
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7 Helsingborgshem 
Helsingborgshem är ett bostadsföretag med 160 anställda som arbetar med allt 
ifrån kundservice till fastighetsutveckling och stadsdelsutveckling. De har ca 
11 700 hyreslägenheter fördelade i 30 bostadsområden i olika delar av 
Helsingborg.  
 
Helsingborgshem ledord eller värdegrund för verksamheten är: ”vi vågar, vi 
utvecklar, vi bryr oss” 
 
”Att våga innebär att utmana och prova nya väger, ta ansvar och våga fatta 
beslut. Men det innebär också en prestigelöshet och att vi lär av våra misstag.  
Att utveckla är en nyckel i vår verksamhet. Det är genom utveckling vi kan 
möta de olika behov och drömmar om livet hemma som våra kunder har. För 
att fånga de goda idéerna gäller de att vara nyfiken på våra kunder och vår 
omvärld, lyssna och låta sig inspireras.  
Vi bryr oss om och gillar våra hyresgäster, våra stadsdelar, Helsingborg och 
varandra. Vi håller vad vi lovar och sätter kunden främst. Att bry sig om 
handlar också om att balansera kortsiktig kundnytta med långsiktig 
hållbarhet.”25 
 
I många av Helsingborgshems fastigheter går fastighetsskötarens huvudnyckel 
endast till nyckelkapslar i dörrarna. I dessa kan de boende själv välja att hänga 
en nyckel som fastighetsskötaren kan plocka ut vid t.ex. besök av hantverkare 
då den boende är iväg. Bytet från traditionella huvudnycklar har medfört att de 
boende känner en ökad trygghet, då de helt bestämmer vem som kan komma in 
i lägenheten.  
 

                                            
25 Helsingborgshem    http://www.helsingborgshem.se/index.php?page=det-har-ar-vi    
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8 Bostadsalternativ för äldre 
Helsingborgs kommun har delat in bostadsformerna för äldre i nedanstående 
kategorier.  
 
8.1 Vårdboende 
När de äldre inte längre klarar av att bo hemma och hemtjänsten inte är 
tillräckligt med hjälp kan de ansöka om en plats på ett vårdboende. På ett 
vårdboende finns all den hjälp en äldre individ kan behöva, serverade måltider, 
vård och omsorg, Här finns personal tillgänglig dygnet runt, de får hjälp av 
undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. I 
vårdboendenas gemensamma utrymmen tillgodoses de äldres sociala behov 
med umgänge och aktiviteter. I Helsingborg finns det 20 vårdboende. 26 
 
8.2 Trygghetsboende 
Trygghetsboende ett ordinärt boende där som äldre som klarar sig på egen hand 
eller med hemtjänst kan flytta till efter att de fyllt 70 år. Dessa bostäder är inga 
vårdboenden utan vården bedrivs precis som i eget ordinärt boende med 
hemtjänst. De som skiljer ett trygghetsboende från ett ordinärt boende är att 
bostadshuset har en trygghetsvärd som ansvarar för att de boende skall trivas 
och känna sig socialt delaktiga. Trygghetsboende kan se olika ut, vissa 
områden har mer gemensamma ytor och aktiviteter än andra beroende på 
fastighetens utformning och trygghetsvärdens engagemang. Helsingborg har 
sju trygghetsbostäder. 27  Bikupan, Dalhemsvägen, Grönkullagatan, Haga, 
Hebsackergatan, Närlunda park och Ängelholmen.  
 
Barbro Westerholm som var ordförande i äldreboendedelegationen 2008 
beskriver den ursprungliga iden om trygghetsbostäder enligt följande:  
 

”Äldre människor skulle kunna få ett bra, mindre 
boende med möjlighet att äta tillsammans med andra. 
På trygghetsboendet skulle de finnas gemensamma ytor, 
en trygghetsvärd och möjlighet att delta i aktiviteter.” 
 

8.3 Korttidsenhet 
Är en boendeform där de äldre får vård och omsorg dygnet runt men endast 
under en begränsad tid, t.ex. vid återhämtning efter sjukdom. I Helsingborg 
finns ett korttidsboende, Pålsjö Park korttidsenhet. 28 
 

                                            
26 http://www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Aldre/Boende-for-aldre/Vardboende/  
27 http://www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Aldre/Boende-for-aldre/Trygghetsboende/  
28 http://www.helsingborg.se/Medborgare/Omsorg-och-stod/Aldre/Boende-for-aldre/Korttidsboende/  
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9 Inventering av fastigheter från 
Helsingborgshem 
9.1  Sköldenborg  
Kvarteret Sköldenborg byggdes år 1985 och ligger i stadsdelen Olympia strax 
öster om stadskärnan. I detta kvarter har Helsingborgshem ca 300 lägenheter 
varpå 38 st. trygghetslägenheter på Hebsackersgatan som förväntas bli 
uppemot 60 under 2014. Trygghetsboendena ligger här insprängda i vanliga 
hyreshus som alla har hiss och är huvudsakligen 2 rum och kök. Till dessa 
lägenheter ingår gemensamhetsytor, trygghetsvärd på vardagar, aktiviteter och 
lunchservering på vardagarna. Man har även en lägenhet som anhöriga till de 
boende i trygghetslägenheterna kan hyra mot en mindre avgift.  
 
9.1.1 Närmiljö  
En stor tillgång är att Träffpunkten Sköldenborg har sin verksamhet i 
fastigheten. Träffpunkten är en mötesplats för äldre som erbjuder massor av 
aktiviteter för stadens pensionärer. Området har mycket goda bussförbindelser 
till stans alla delar. På ca 15 minuters promenadavstånd ligger den populära 
Fredrikdalsparken med dess muséum, trädgårdar och friluftsteater. I 
närområdet ligger även en större matbutik, bowlinghall, idrottshallar och 
Helsingborgs lasarett.   
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9.1.2 Områdesnivå 
Bild 17 visar en vy ovanifrån på omkringliggande gator, garage, avfallshanteringar 
och innergårdar i området kring fastigheten.  

 
Bild 17: Vy av fastigheten och dess omgivning ovanifrån (egen bild baserad på satellitbild 
från Eniro) 
 
Parkering och avfallshantering 
Bilderna 18 och 19 visar exempel på några av de flertal parkeringsgarage 
(markerade med blått i bild 17) och parkeringsplatser som de boende i 
fastigheten kan hyra. Området har inga parkeringar till besökare utan dessa 
hänvisas till parkeringsplatser på de omkringliggande gatorna. Det största 
problemet med parkeringsgaragen är att de ligger nedanför en längre lutande 
backe utan vilonivåer eller sittplatser (se bild 21). Längst Hebsackersgatan 
finns en handikapparkering precis innan öppningen till gård 1 som vi kan se på 
bild 17. 
 
På området (bild 17) finns två avfallshanteringshus (blå markerade), ett i 
anknytning till varje gård. Avfallshuset på gård 2 visas i bild 20 på kommande 
sida. Ingen av avfallshusen har varken dörröppnare eller dörrstängare och inte 
häller någon tröskel in i huset.  
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Bild 18: En del av parkeringsgaragen        Bild 19: Parkeringsplatser 
 
   

           
Bild 20: Avfallshus gård 2                          Bild 21: Backe ner till parkeringar och sophus 
   
Innergårdarna 
Innergård 1:  
På bilderna 22 och 23 ser man layouten på gård 1. Denna innergård har till 
större delen en jämn stenläggning som underlättar för de rörelsehindrade att ta 
sig fram. Innergården har ändå gott om grönska som på sina ställen dock inte är 
avgränsad från gångvägarna.  
 

    
Bild 22: Innergård 1           Bild 23: Innergård 1 
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Innergård 2: 
Fastighetens andra innergård visas i bild 24. Den är en öppen innergård med 
varken för mycket eller för lite växtlighet. På gården finns två boule banor (bild 
27) som är tydligt avgränsade från gräsytor och stenläggning med en hög 
träram. Bild 25 och 26 visar de många sittplatser som finns på denna innergård. 
 
 På flera platser är de stenlagda gångarna ojämna och stenar har rest sig i 
ytterkanterna (bild 28). Längst större delen av gångarna saknas även en 
förhöjning i ytterkant till de angränsande ytorna. I bild 29 visas ytterligare en 
brist i tillgängligheten, där buskarna vuxit ut i gången och tagit upp delar av 
gångbanans bredd.  
 

 
Bild 24: Innergård 2 
 

    
Bild 25: Trevlig sittplats    Bild 26: Fler sittplatser 
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Bild 27: Boulebanor och pergola 

 
 

    
Bild 28: Stensättning som rest sig  Bild 29: Bristande avgränsning mellan     

gångväg, buskar och gräsmatta  
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9.1.3 Fastighetsnivå 
Entréerna 
Fastighetens entréer är tydligt markerade, väl belysta och har väderskyddade 
sittplatser precis utanför portarna (bild 30 och 31). Alla portarna är försedda 
med dörröppnare, vissa öppnas med nyckel som sätts i en pelare en bit ifrån 
entrén, andra öppnas med små doser som man trycker på. Ett antal portar har 
fått nivåutjämnande ramper vid dörren, men de saknas fortfarande vid flera 
entréer. Alla entréer är låsta dygnet runt och försedda med porttelefon för 
besökande. Det faktum att fastigheten alltid är låst gör att de boende kan känna 
sig trygga med att ingen obehörig kan ta sig in. En bit in i entrén (bild 32) sitter 
en lägenhetsförteckning och informationstavla som borde placeras lite lägre.  
 

   
Bild 30: En av entréerna  Bild 31: sittplats under tak precis 

utanför entrén 
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Trapphus och kommunikationsutrymmen 
Bild 35 visar en av fastighetens korridorer som alla är minst 1.3 m breda och 
därmed tillgängliga för rörelseförhindrade. Längst trapporna sitter dubbla 
ledstänger vars färg är en kontrast mot de omgivande ytorna som vi kan se i 
bild 33. I denna bild ser vi även att trappan helt saknar kontrastmarkeringar, då 
varken övre eller nedre trappsteget har markerats.  
 
Enligt BBRs krav klassas fastighetens hissar som typ 3, då de har måttet 
1.5x2.1 m. På bild 34 syns en av fastigheternas hissar som har dörrar som 
öppnas i sidled vilket underlättar för rörelseförhindrade som slipper hålla uppe 
en tung dörr när de ska ta sig in.  
 

      
Bild 32: Entré     Bild 33: Trappa 
 

     
Bild 34: Hiss    Bild 35: Korridor 
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9.1.4 Lägenhetsnivå 
Följande inventering är gjord i en nyrenoverad trygghetslägenhet. Planlösning 
finns i bilaga 1 
 
Badrum 
Badrummet är stort och rymligt och har genomgått en totalrenovering där 
vatten dragits in till tvättmaskin. Stödhantag har monterats på båda väggar i 
duschen och badrumsskåpet är monterat lägre så de äldre skall nå. En mörk 
kakelrand bakom toalett och dusch markerar installationernas placering.  
Enligt svensk Standard klassas detta badrum ha utökad tillgänglighet då det 
uppfyller kravet på ett vändmått på 1.5 m (bild 7). Möblerna är dessutom 
placerade på ett sådant sätt (bild 9 och 11) att hemtjänst kan stå bredvid och 
assistera vid behov. 
 
Hall  
I den avlånga hallen på 8,5 m2 finns tre garderober och en hatthylla. Här sitter 
även den nyinstallerade jordfelsbrytaren. Innanför ytterdörren är hallen 1.3 m 
bred vilket gör att en rullstol kan vända och hallen är tillgänglig. För att öka 
individens trygghetskänsla har de bytt ut den gamla dörren mot en ny 
säkerhetsdörr.  
 
Kök och matplats 
Köket är på ca 14,5 m2 har bra ljusinsläpp från två fönster ut mot gården och 
rymmer en tillgänglig matplats för 4 personer då rummet är kvadratisk och inte 
avlångt som i många äldre lägenheter. Köksinredningen är utbytt och den 
gamla spisen har bytts ut mot en ny ugn med spishäll i glas. I fläkt och spis 
finns även flera säkerhetsfunktioner. I fläkten sitter en sensor som känner av 
om spisen blir för varm eller de blir onormalt mycket rökutveckling. Spisen har 
automatisk strömbrytare samt en sensor på framsidan som känner av om någon 
står framför den. Om den boende skulle börja laga mat, gå därifrån och 
glömma kolla till maten så något inträffar reagerar systemen med att bryta 
strömmen och med ljud varna till den boende. Man har aven satt upp en 
brandvarnare i taket och skruvat upp en brandfilt i lagom höjd på väggen så 
den ska vara väl synlig och lätt att använda.  
 
Sovrum 
Sovrummet på 12,5 m2 är stort och ljust med ljusinsläpp från två fönster. 
Rummet rymmer utan problem två sovplatser, två garderober och ett linneskåp.  
Tröskeln in till sovrummet har sänkts och är nu endast ett par mm hög. Även i 
sovrummet har man satt upp en ny brandvarnare.  
 
Vardagsrum 
Trygghetslägenheten har ett stort vardagsrum på 20,5 m2 med två fönster och 
en helglasad dörr ut till balkongen. Mellan vardagsrum och hall finns en 
nivåskillnad på ett par centimeter som man jämnat ut med en mindre ramp.   
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Balkong  
På den 6 m2 stora balkongen har ett trägolv lagts på den tidigare kyliga 
betongytan. Balkongen har ett metallräcke och är inglasad upptill. Denna 
balkong är tillgänglig då både bredden och längden överstiger 1,5 m.  
 
Dörrar 
Modulmåtten i tabell 1 är avlästa från lägenhetsritningen och det fria 
passagemåttet är beräknat enligt uppmätta bredd på dörren på bild 36, 
modulmåttet minus 135 mm. 
 
Tabell 1: Dörrförteckning med modulmått, fritt passage mått, krav och tillgänglighets slutsats 
 

 Modulmått (dm) Fritt passagemått (mm) Krav (SS) (mm) Tillgänglig? 

Ytterdörr 100 865 800 Ja 

balkongdörr  100 865 800 Ja 

Badrumsdörr 100 865 760 Ja 

Sovrumsdörr 1 90 765 760 Ja 

Köksdörr 90 765 760 Ja 

 

 
 
Bild 36: Exempel dörr som klarar kravet för innerdörrar (baserat på 29 och egna mätningar) 
  

                                            
29 http://www.hemfint.se/images/GK/innerdorr-oden.pdf (3014-08-27) 
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9.2 Aschebergsgatan 
Aschebergsgatan tillhör området Tågaborg som ligger mindre än 2 km från 
stadskärnan. På detta område har Helsingborgshem ca 700 lägenheter som till 
största del är byggda under 1900-talets senare hälften precis som 
Aschebergsgatan som byggdes i början på 70-talet och rymmer 104 lägenheter.  
 

  
Bild 37: Fasad, Källa: Helsingborgshem 
 
9.2.1 Närmiljö  
I närområdet ligger en matbutik, frisör, blomsteraffär, bageri och flera 
pizzerior. På 10 min cykelavstånd ligger Pålsjö skog som är uppskattat för sina 
fina promenadstråk som på visa delar har utsikt över sundet. För den som vill 
komma närmre havet tar de endast 10 minuter att gå ner till strandpromenaden 
som följer havet hela vägen in till centrum. För de som inte vill gå har området 
goda bussförbindelser till hela staden.  
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9.2.3 Områdesnivå 
Bild 38 visar en vy ovanifrån på omkringliggande gator, garage, avfallshanteringar 
och innergårdar i området kring fastigheten.  

 

 
Bild 38: Vy av fastigheten och dess omgivning ovanifrån (egen bild baserad på satellitbild 
från Eniro) 
 
Parkering och avfallshantering 
Under gården ligger ett parkeringsgarage som de boende tar sig till via källaren 
eller garagenedfarten på gården (bild 39). De boendes besökare får parkera 
längst Aschebergsgatan och Karl X Gustavs gata. Handikapparkeringar finns 
på båda sidor av Aschebergsgatan och en på Karl X Gustavs gata. Samtliga 
handikapparkeringar ligger nära   entré A som vi kan se på bild 38. BBRs krav 
på att de endast får vara 25 meter mellan entré och handikapparkering uppfylls 
endast för de två första entréerna, A och B (bild 38). Bild 40 visar avfallshuset 
som mitt emot entré 1 B och är grön markerad i bild 38. Marken intill 
avfallshuset ligger i nivå med huset och ingen ramp är nödvändig.  

    
Bild 39: garagenedfart          Bild 40: avfallshus 
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Innergården 
Innergården är i två nivåer som binds samman med en kort trappa (bild 41) och 
en lätt lutande asfalterad ramp med handledare på ena sidan (bild 42). Gården 
är öppen och växtligheten välskött. Bild 43 visar en bit av innergården som har 
breda och asfalterade gångvägar med höga kantstenar som avgränsar mot 
grönytor och rabatter. Bilderna 44-46 visar innergårdens cykelhus, lekplats, 
boulebana och pergola. 
 

        
Bild 41: Trappa          Bild 42: Ramp 

 

         
Bild 43: Innergård med tydligt avgränsad grönyta      Bild 44: pergola 
 

   
Bild 45: Innergård med cykel hus                                       Bild 46: Lekplats 
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9.2.4 Fastighetsnivå 
Entréerna 
På bild 47 visas en av fastigheternas entréer, de är inte så tydligt markerade och 
har varken porttelefon eller dörröppnare. Ur säkerhetsperspektiv är de en stor 
nackdel att bostadshuset står öppet fram till kl. 21.00 vilket kan medföra en 
minskad trygghet för de boende. Innanför porten ser vi på bild 48 att är de gott 
om plats och på väggen sitter kontaktinformation samt lägenhetsförtäckning 
(bild 49). 
 

        
Bild 47: Entré                         Bild 48: Innanför porten                 Bild 49: information och  
          Lägenhetsförteckning 
 
Trapphusen 
Detta bostadshus har både hiss och spiraltrappa (bild 50 och 51). Hissen är 
1.2x1.1 m vilket innebär att den inte lever upp till BBRs krav på minst   
1.1x1.4 m. Hissdörren går tyvärr inte att ställ upp vilket kan medföra 
svårigheter för människor med nedsatt rörelseförmåga. Korridorerna är 1.3 m 
breda och där med tillgängliga. Under trappan i källaren finns de plats att låsa 
in och ladda en elscooter. Via den låsta dörren i källaren tar sig de boende till 
tvättstugorna, förråden och parkeringsgaraget. I källaren finns två 
belysningsknappar, en av dem sitter i hörnet vid hissen vilket innebär att 
personer i rullstol inte når knappen och därför måste åka ut i mörkret, stänga 
dörren och sedan vända och åka tillbaka och tända.  

   
Bild 50: hiss  Bild 51: spiraltrappan         Bild 52: Dåligt placerad   
           Belysningsknapp 
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9.2.5 Lägenhetsnivå 
Planlösning finns i bilaga 2. 
Hall 
Ytterdörren har ett passagemått på 0,8 m och är därmed inte tillgänglig. Precis 
innanför dörren kan inte en rullstol vända då vändvått är 1,1 m men fortsätter 
man in i hallen blir den bredare och klarar ett vändmått på 1,9 m vilket uppfylls 
kravet för god tillgänglighet med marginal. I hallen har man bytt de gamla 
garderob-och städskåpsdörrarna mot skjutdörrar.   
 
Kök och matplats 
Köket består av två parallella köksbänkar med 1,1 meter emellan och en 3,5 m2 
yta vid fönstren som är för liten för en tillgänglig matplats enligt Svensk 
Standard.  
 
Badrum 
Badrummet har totalrenoverats och dörren breddats så passagemåttet är 0,76 m 
men en nivåutjämnande ramp saknas. Belysningen är god och inredningen 
klarar Svensk Standards krav på grundläggande tillgänglighet. 
 
Sovrum 
Lägenheten har två sovrum, på 8 m2 resp. 10 m2. Dörren till det mindre 
sovrummet och till klädkammaren har för smala passagemått, endast 0,5 m. 
Till det andra sovrummet är dörrens passagemått 0,76m och är därmed 
tillgänglig. De båda sovrummen är inredningsmässigt tillgängliga då 
sovrummen rymmer en säng placerad så att en hjälpare får plats att hjälpa den 
boende att lägga sig på andra sidan om sängen. 
 
Vardagsrum och balkong  
Genom att ta bort dörren till vardagsrummet och bredda dörrhålet ytterligare 
har passagen blivit 1,1m. Vardagsrummet på ca.19 m2 har ljusläpp från 
fönstren utemot balkongen. Via en balkongdörr når man balkongen som klarar 
kraven vändmått för grundläggande tillgänglighet men tyvärr finns de en 
tröskel på in och utsida dörren.  
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Dörrar 
Modulmåtten i tabell 2 är avlästa från lägenhetsritningen och det fria 
passagemåttet är beräknat enligt uppmätta bredd på dörren på bild 53, 
modulmåttet minus 135 mm. *De har dock framkommit uppgifter om att denna 
ritning inte är uppdaterad sedan renoveringen gjordes. 
 
Tabell 2: Dörrförteckning med modulmått, fritt passage mått, krav och tillgänglighets slutsats 
 

 Modulmått 

(dm) 

Fritt passagemått  

(mm) 

Krav (SS) 

(mm) 

Tillgänglig? 

 

Ytterdörr 90 765 800 Nej 

balkongdörr  90 765 800 Nej 

Badrumsdörr 70 *  (90 nu) 566 *(765 nu) 760 Nej*   (Ja) 

Sovrumsdörr 1 90 765 760 Ja 

Sovrumsdörr 2 70 565 760 Nej 

Klädkammare 70 565 760 Nej 

 
 

 
 
Bild 53: Exempel dörr som klarar kravet för innerdörrar (baserad på 30 och egna mätningar)

                                            
30 http://www.hemfint.se/images/GK/innerdorr-oden.pdf (3014-08-27) 





Inventering av fastigheter från Helsingborgshem 

 43 

9.3 Närlunda 
Närlunda är ett bostadsområde som ligger ca 2 km från Helsingborgs 
stadskärna.  Området har ett varierat bostadsutbud med både radhus och 
flerbostadshus som byggdes i början på 70- talet. På området finns även 22 
våningshuset Höjdpunkten och ett antal studentlägenheter som stod klara under 
våren 2014.  
 
9.3.1 Närmiljö  
På Närlunda finns de gott om grönområden, grillplatser, basketplan, 
fotbollsplan och boulebana. Angränsande ligger även en skog, ett 
koloniområde, minigolfbana, vårdcentral och Sundspärlan som är en 
restaurang, konferensens anläggning och nöjes lokal. På sommaren är de 
många som åker till Råå småbåtshamn och badstrand som ligger 3 km från 
området. Med buss, eller cykel når man södercity med affärer, biograf, galleria 
och torghandlare på 10 minuter. 
 
9.3.2 Områdesnivå 
Bild 54 visar en vy ovanifrån på omkringliggande gator, garage, avfallshanteringar 
och gårdar i området kring fastigheten.  

 

  

Bild 54: Vy av fastigheten och dess omgivning ovanifrån (egen bild baserad på satellitbild 
från Eniro) 
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Parkering och avfallshantering  
Då inga bilvägar går in på området har man lagt parkeringar och garage (bild 
55 och röda på bild 54) på ett ställe. Parkeringsområdet är relativt plant utan 
större lutningar eller trappor och närmst husen finns 2 parkeringsplatser för 
rörelseförhindrade. Men dessa parkeringsplatser ligger mer än 25 m från 
radhusens entréer och uppfyller därför inte BBRs krav. Intill 
parkeringsområdet ligger ett sophus och ett grovsophus men radhusen har egen 
sopsortering.  
 

 
Bild 55: Parkeringsplatser och parkeringsgarage 
 
Innergårdarna 
Innergårdarna (exempel på bild 56) ser lite olika ut men gemensamt är att alla 
har sittplatser samt gott om träd och buskar. Mellan mina två besök har 
buskarna klippts ner till önskvärd höjd så gårdarna numera känns tryggare då 
de lätt kan överblickas. På många ställen finns ingen tydlig avgränsning mellan 
de asfalterade gångbanorna, gräsmattorna och planteringarna (se bild 57). 

    
Bild 56: En av gårdarna har lekplats      Bild 57: Dålig kantmarkering längst gångbanan 

och pergola 
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Tvättstuga 
De flesta som bor i radhusen har egen tvättmaskin, men för de som bor i 
flerbostadshusen och för de som inte har en egen tvättmaskin finns två 
gemensamma tvättstugor på området. Dessa ligger i samma byggnad i nedre 
kant på bild 54, vilket medför att många på området har längre än 25 m till 
tvättstugan.  
 
9.3.3 Fastighetsnivå 
Denna inventering är gjord i två stycken radhus med två våningar 8A och 12 D, 
där 8A genomgått en tillgänglighetsrenovering. Alla väggar i lägenheten har 
blivit vitmålade och alla gamla trädörrar utbytta mot nya vita. Planlösning finns 
i bilaga 3. Bild 58 och 59 visar hur radhusens framsida resp. baksida ser ut.  
 

     
Bild 58: Framsida    Bild 59: Baksida 
 
Trädgård 
Alla radhus har en stenlagd yta på framsida (bild 60), ett uterum och eget 
grönområde på baksidan. Majoriteten av alla förråd (bild 61) är otillgängliga 
pga. nivåskillnader mellan stenläggningen och förråden.  

     
Bild 60: Stenlagd framsida    Bild 61: Förråd 
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Nedre plan:  
På nedre plan finnas 2 sovrum, badrum, kök och allrum.  
 
Hall  
Innanför dörren möts man av en 1,2 m bred korridor, med ett sovrum på var 
sida. Genom att skiljeväggen och dess dörr i hallen (se bilaga 4) har tagits bort 
har hallen blivit rymligare och mer tillgänglig. För att en rullstol ska kunna 
vända kräver svensk Standard att hallen är 1,3 m. Detta krav lever inte hallen 
upp till de första 4 meterna, men längre in breddar sig hallen och en vändning 
med rullstol är möjlig.  
 
Sovrum  
Båda sovrummen på nedre plan är ljusa enkelsovrum på ca 8 m2. På grund utav 
att rummen är långsmala och bredden endast är 2,1 m kan ingen av dessa 
sovrum möbleras om så att en vårdare får plats enligt Svensk Standard (se bild 
13 och 14). Dörrarna är endast 0,7 m och därmed inte tillgängliga enligt Svensk 
Standard. 
 
Badrum 
Det gamla badrummet var endast 2 m2 och hade mycket hög tröskel. När man 
totalrenoverade badrummet rev man väggen där den tidigare ingången var och 
satte upp en ny vägg hela vägen fram till köksväggen och satte dörröppningen 
på långsidan av badrummet. Detta resulterade i att man fick ett badrum på      
ca 7 m2 som uppfyller Svensk Standard mått på grundläggande tillgänglighet 
kring WC, tvättställ och dusch. Det nya badrummets tröskel är utjämnad med 
en övergångströskel.  
 
Kök, matplats, allrum 
Det tidigare köket bestod av två parallella köksbänkar och ett separat litet rum 
för skafferi som vi kan se på planlösningen i bilaga 4. För att ta sig in i köket 
skulle den rörelseförhindrade passera den smala passagen mellan fönstren och 
köket eller gå genom det trånga skafferiet (se bilaga 4).  
 
Vid renoveringen revs skafferiet och köksbänken som delade av köket och 
allrum. Det nya L formade köket placerades längst den nya badrumsväggen 
och den lägenhetsskiljande väggen. En del av den förlorade förvaringsytan 
kompenserades med att sätta en köksö mellan kök och allrum. Resultatet blev 
en mycket mer öppen och tillgänglig planlösning där en rörelsehindrad enkelt 
kan ta sig fram då minsta passagemåttet är 1,2 m (se bilaga 3). I den nya 
planlösningen som finns i bilaga 3 kan man se den 2,2 x1,6 m stora ytan vid 
fönstren i köket som enligt Svensk Standard inte rymmer en matplats då de 
kräver en bredd på 2,8 m för att stolar ska kunna dras ut ordentligt. Matplatsen 
får därför placeras i allrummet. Genom en balkongdörr når man uterummet 
som fått ny färg och ett nytt trallgolv. För att komma ut och in måste man ta sig 
över en hög tröskel.   
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Övre plan:  
Andra våningen består av 2 sovrum, badrum, klädkammare, vardagsrum och 
terrass. Trä trappan upp till andra våningen har klätts in i en mörk matta som 
minskar risken att halka. Den mörka mattan medför även att trappan är lättare 
att urskilja för de med nedsatt syn.  
 
Sovrum 
Det mindre sovrummet på ovanvåningen är identiskt med de två på 
nedanvåningen. Intill detta rum ligger ett 12 m2 stort sovrum som inte klarar 
Svensk Standards krav för ett sovrum med dubbelsäng då de är för smalt (se 
bild 15-16).  
 
Badrum 
Badrummet på övre plan är endast 3 m2 och rymmer wc, tvättställ och badkar 
Den ringa storleken medför att av Svensk Standards måttangivelser för 
grundläggande tillgänglighet inte uppfylls.  
 
Klädkammare 
Dörren in till klädkammaren har endast ett passage mått på 565 mm vilket gör 
den otillgänglig och dessutom måste man passera en hög tröskel för att ta sig 
in.  
 
Vardagsrum 
Detta stora vardagsrum känns större än de radhus som inte renoverats då 
väggarna runt trappan sågats ned till halva höjden och rummet har målats i en 
vit kulör. Rummet har ett hörligt ljusinsläpp från de många fönstren ut mot 
balkong och grönytor. Balkongen är ca 4,5 m2 och är bortsätt från den höga 
tröskeln tillgänglig då bredden är 1,5 m. Via en balkongdörr med tröskel når 
man balkongen på ca 4,5 m2. Bredden på balkongen är 1,5 m och där med 
uppfylls precis SS vändmått för utökad tillgänglighet.  
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Dörrar 
Modulmåtten i tabell 3 är avlästa från lägenhetsritningen och det fria 
passagemåttet är beräknat enligt uppmätta bredd på dörren på bild 62, 
modulmåttet minus 135 mm. 
 
Tabell 3: Dörrförteckning med modulmått, fritt passage mått, krav och tillgänglighets slutsats 
 

 Modulmått 
(dm) 

Fritt passagemått  
(mm) 

Krav (SS) 
(mm) 

Tillgänglig? 
 

Plan 1     

Ytterdörr 90 765 800 Nej 

balkongdörr  80 665 800 Nej 

Badrumsdörr 90 765 760 Ja 

Sovrumsdörr 1 80 665 760 Nej 

Sovrumsdörr 2 80 665 760 Nej 

Plan 2     

Sovrumsdörr 3 80 665 760 Nej 

Sovrumsdörr 4 80 665 760 Nej 

Badrumsdörr 70 565 760 Nej 

Klädkammare 70 565 760 Nej 

Balkongdörr 80 665 800 Nej 

 

 
Bild 62: Exempel dörr som klarar kravet för innerdörrar (baserat på 31 och egna mätningar)

                                            
31 http://www.hemfint.se/images/GK/innerdorr-oden.pdf (3014-08-27) 
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10 Analys av inventering och Helsingborgshems 
åtgärder 
10.1.1 Områdesnivå 
Aschebergsgatan hade den mest tillgängliga innergården (bild 63), med plana 
och väl avgränsade gångbanor. Kontrastmarkeringar för att underlätta för dem 
med nedsatt syn var något som alla områden saknade. Bortsett från backen på 
Sköldenborg var områdena plana och på de platser där trappor fanns hade man 
en ramp i närheten. Alla fastigheterna hade gått om sittplatser, pergola och 
boulebana som är uppskattade inslag som ger de boende något att samlas och 
umgås kring. En stor fördel med Närlunda var all den omgivande grönskan som 
de övriga fastigheterna inte hade då de låg närmre centrum och var omgivna av 
andra fastigheter.  
 
Samtliga områden har goda förbindelser med kollektiv trafiken och närheten 
till stadens centrum. För gruppen äldre är just goda förbindelser mycket viktigt, 
då detta möjliggör för dem att fortsätta vara aktiva och hålla social kontakt med 
familj och vänner. Områdena ligger alla nära parker eller skogar där vacker 
natur kan avnjutas, vilket brukar vara uppskattat i alla åldersgrupper.   
 
På samtliga områden fanns handikapparkeringar, men de var inte alla områden 
som hade dem inom 25 m från entréerna. Besöksparkeringar fanns de flest av 
på Närlunda vilket kan förklaras med att de övriga områdena låg mer centrat 
där parkeringarna är färre och bilarna fler. Både Sköldenborg och 
Aschebergsgatan var kvällstid väll belyst (bild 63 och 64) medan Närlunda på 
enstaka ställen skulle behöva mer belysning.  
 
 

     
Bild 63: tillgänglig och väl upplyst   Bild 64: Sköldenborg- väl upplyst innergård 

innergård på Aschebergsgatan 
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10.1.2 Fastighetsnivå 
Fastigheternas entréer varierade kraftigt i kvalité, Sköldenborg hade stort 
entrétak och sittmöjligheter direkt utan för porten (bild 65) medan 
Aschebergsgatan varken hade skärmtak eller sittplatser. I BBR står de att en 
entré ska vara tydligt markerad, exempelvis genom utformning, färgsättning 
eller belysning. Både Sköldenborg och Närlunda använder samtliga exempel 
för att markera portens placering och underlätta för synskadade. 
Aschebergsgatan har däremot enbart markerat sina entréer med hjälp av ljus då 
portens den dova färgsättningen inte är tillräcklig (bild 66). Aschebergsgatans 
entréer saknade dessutom dörröppnare. 
 
För en äldre som väljer att flytta på grund av otrygghet i sitt nuvarande boende 
är inte Aschebergsgatan ett alternativ. Till skillnad från de flesta av 
Helsingborgshems fastigheter är inte portarna där inte låsta dagtid vilket ger de 
boende en ökad otrygghetskänsla. Är de just trygghet den äldre söker är 
Sköldenborgs trygghetslägenheter det bästa valet. Där är alla portar låsta 
dygnet runt och trygghetsvärdar finns på plats under arbetsdagarna.  
 

   
Bild 65: Sköldenborgs entré    Bild 66:Aschebergsgatans entré 
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10.1.4 Lägenhetsnivå 
Föregående inventering är gjord efter BBRs nybyggnadskrav för god 
tillgänglighet.  I lägenheterna finns fortfarande en del brister i tillgängligheten 
för rullstolsbundna men du som läser får komma ihåg att Helsingborgshems 
mål främst var att göra lägenheterna tillgängliga för de rörelseförhindrade som 
klarar sig med en rullator.  
 
I alla tre fastigheter har renovering av badrummen varit högt prioriterat. De 
tidigare badrummen var dåligt planerade och otillgängliga. Värst var 
badrummen på Närlunda där radhusen hade två badrum som båda var 
otillgängliga för rörelseförhindrade. Badrummet på övre plan på Närlunda är 
fortfarande inte fullt tillgängligt men lagen kräver endast att ett badrum är 
tillgängligt, i detta fall badrummet på nedre plan. I samtliga badrum har 
badkaren vid renovering ersatts med en dusch vilket är en mycket bra 
anpassning ur tillgänglighetssynpunkt. Helsingborgshem har även sett över 
måttangivelserna i Svensk Standard och flyttat både hygieninstallationer, de 
sanitära delarna, och den sanitära utrustningen så tillgänglighet uppnås.  
 
Det är endast lägenheten på Sköldenborg som rymmer en tillgänglig matplats i 
köket enligt Svensk Standards måttangivelser. Men för en personer utan 
funktionshinder eller ett mindre funktionshinder som inte kräver 
rullstolstillgänglighet skulle en mindre matplats få plats.  
 
Alla lägenheter har ett sovrum som lever upp till måttkraven i Svensk Standard 
där en hjälpare kan assistera den boende på andra sidan sängen. I radhuset på 
Närlunda ligger detta sovrum på andra våningen vilket inte är optimalt då den 
rörelsehindrade måste ta sig upp för trappan. 
 
Under Helsingborgshems tillgänglighetsrenoveringar har de flesta trösklar i 
lägenheterna tagits bort eller jämnats ut, men ett par återstår att åtgärda, t.ex. 
balkongtrösklar och tröskel till klädkammare.  
 





Åtgärdsförslag 

 53 

11 Åtgärdsförslag  
11.1  Sköldenborg 
11.1.1 Områdesnivå 
Innergårdarna var till helheten sett välplanerade med gott om sittplatser, lagom 
med växtlighet och god belysning.  Men på innergård två på bild 17 skulle 
Helsingborgshem behöva se över de stenbelagda ytorna där stenar rest sig, 
ojämnheter förekommer och kantmarkeringar helt saknas som på bild 68. 
Buskarna kring pergolan på ena gården har vuxit ut för långt och tar därmed 
upp en del av gångytan som visas i bild 67. Då Helsingborgshem väljer att 
åtgärda buskarna och de ojämna stenläggningarna borde man även passa på att 
sätta högre kontrastfärgade kantsten i gångarnas ytterkant för att skapa ett 
ledstråk som underlättar för de med nedsatt syn. De borde även överväga att 
göra en sittplats i mitten av backen till sophuset på gård två så de äldre kan 
sätta sig och vila.  

      
Bild 67:Buske som vuxit ut över gången  Bild 68: Stenläggning som rest sig 
 
 

Trappan på bild 69 ligger på baksidan av 
fastigheten finns en trappa som skulle behöva 
åtgärdas på flera punkter. I trappan finns inga 
kontrastmarkeringar vilket gör den otillgänglig 
och farlig för människor med nedsatt syn. Detta 
borde åtgärdas omedelbart med färg eller annan 
lösning. Ett annat problem är trappans första 
steg nerifrån sett som sticker upp olika högt ur 
asfalten (se bild 69). Här borde man lägga på 
lite mer asfalt så att sista steget och asfalten 
kommer i samma höjd. Denna trappa har 
ledstänger på båda sidor, men som slutar för 
tidigt. Ledstängerna borde förlängas så de 
fortsätter 30 cm efter trappans slut och 
dessutom målas om så att de syns bättre. 

Bild 69:Trappa utan 
kontrastmarkeringar, förkorta 
ledstänger och ett ojämnt 
sistasteg 
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11.1.2 Fastighetsnivå 
Ett antal entréer bör kompletteras med nivåutjämnande ramper för att 
underlätta för rörelseförhindrade att ta sig in i fastigheten. I några av entréerna 
bör även informationstavlan innan för dörren sänkas då personer i rullstol inte 
kan ta del av informationen som ges.  
I trappan finns dubbla ledstänger som dock båda borde förlängas så de 
fortsätter 30 cm efter trappans början respektive slut. I dagsläget har de som 
behöver stöd inget att hålla sig i vid första och sista steget. Trapporna bör aven 
förses med någon form av kontrastmarkering ex. kontrasttejp för att underlätta 
för de nedsatt syn.  
I vissa trapphus ligger trappan till källarplan precis innanför entrén. Där borde 
man fundera på att sätta någon form av grind för att undvika olyckor ex. då de 
boende backar efter att ha läst på informationstavlan mitt emot. 
 

 
Bild 70: Trapphus med förkorta ledstänger och obefintlig kontrastmarketing 
 
11.1.3 Lägenheten 
Helsingborgshem har satt upp jordfelsbrytaren i hallen för att de boende själva 
ska kunna slå på strömmen igen, problemet är att den sitter så högt att de 
boende inte når den. Jordfelsbrytaren bör sänkas för att undvika att de äldre 
faller när försöker att nå brytaren. För att jämna ut nivåskillnaden mellan hallen 
och vardagsrummet hade en nivåutjämnande ramp satts dit vilket är en bra 
åtgärd. Men jag anser att man kunde valt en ramp med flackare lutning för att 
ytterligare underlätta för rörelseförhindrade.  
 
Belysningen i badrummet är för svag och måste kompletteras med en taklampa. 
Då toaletten har placerats mitt på väggen för att en hjälpare på var sida ska få 
plats så finns där ingen plats att montera en toalettpappershållare där 
användaren kan nå. Helsingborgshem måste hitta en lösning på detta problem, 
kanske i form av en fristående pappershållare.  
 
Köket var stort, tillgängligt och väl belyst. Mitt ända åtgärdsförslag vore att 
sätta in en inbyggnads ugn i arbetshöjd istället för att de äldre ska slippa böja 
sig. Men då blir och andra sidan köket inte tillgängligt för en person i rullstol.  
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11.2  Aschebergsgatan 
Den första åtgärden som Helsingborgshem bör ta tag i på Aschebergsgatan är 
att se över och uppdatera sina lägenhetsritningar.  
 
11.2.1 Områdesnivå 
Innergården på Aschebergsgatan var tillgänglig och välskött och de ända de 
som skulle behöva åtgärdas är trappan. Denna saknar både kontrastmarkeringar 
och ledstång. Då trappan endast består av tre steg krävs de endast att de finns 
ledstång på ena sidan av trappan. 
 

  
Bild 71: Trappa utan ledstång och kontrastmarkeringar 
 
11.2.2 Fastighetsnivå 
De vore önskvärt att komplettera entréerna med skärmtak för att hålla regnet 
borta och göra entréerna lite mer markerade. Entréerna borde även förses med 
dörröppnare för att underlätta för rörelsehindrade. För att öka känslan av 
säkerhet bör inte portarna stå öppna på dagarna utan alltid vara låsta. I de 
trapphus jag besökte kunde man inte ställa upp hissdörren vilket försvårar för 
en rullstolsbunden att ta sig in. Trapporna hade väl synliga ledstänger i 
avvikande färg som dock borde fortsatt 30 cm efter/ innan trappan. 
Avsaknaden av kontrastmarkeringar i trappan skulle enkelt kunna lösas med en 
kontrasttejp. I källaren skulle de behöva installera en automatisk dörröppnare 
till dörren till garaget. 
 
11.2.3 Lägenheten 
Ett förbättringsförslag är att bredda ytterdörren och balkongdörren samt sätta 
en nivåutjämnande list för att ta bort nivåskillnaden till och från balkongen. 
Dörren in till sovrum 2 borde breddas så att kravet på att en rullstolsbunden 
skall kunna ta sig in i alla rum uppfylls.  
 



Åtgärdsförslag 

 56 

11.3  Närlunda  
11.3.1 Områdesnivå 
På innergårdarna mellan flerbostadshusen och radhusen borde den befintliga 
belysningen kompletteras med ny belysning i form av låga belysningsstolpar 
(liknande de som finns på Aschebergsgatan). Innergårdarna har en del 
växtlighet där trädkronorna tar en hel del av ljuset från lyktstolparna. Därför 
hade de passat bra att sätta dit lite lägre belysning. 
 
Bristen på kontrastmarkeringar kring rabatter, gångar och träd är ett annat 
problem som måste åtgärdas. På bild 70 är en del a gräsmattan avskild med 
kantsten medan mittendelen helt saknar kantsten. På vissa ställen har man tänkt 
på att kontrastmarkeringen, som i bild 71 där rabatten avgränsats med en något 
låg kantsten medan avgränsning runt trädet helt saknas. 
 

        
Bild 72: Bristande kantmarkering  Bild 73: Bristande kantgarnering mot träd. 
 
11.3.2 Fastighetsnivå 
På framsidan av radhuset ligger ett förråd vars tröskel bör jämnas ut med en 
mindre ramp. Denna ramp är inte bara nödvändig för de som är 
rörelseförhindrade utan underlättar även för de hyresgäster som har ex. 
barnvagn. Rabatterna på denna sida bör avgränsas från stenläggningen men 
kantsten i avvikande färg. Det stenlagda underlaget på framsidan är lite ojämnt 
på sina ställen.  
Inne i radhuset bör de kvarstående trösklarna ut till terrassen respektive 
balkongen och klädkammaren jämnas ut eller tas bort. Dörren till 
klädkammaren uppfyller inte tillgänglighetskraven men behövs inte breddas då 
endast nedanvåningen behöver vara tillgänglig. För att radhuset ska bli 
tillgängligt enligt BBR och Svensk Standard måste dörrarna på bottenplan 
breddas.  
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12 Diskussion och slutsatser 
12.1  Kvarboende  
För att möjliggöra för äldre att bo kvar i ordinärt boende krävs de att bostaden 
är inte bara är fysiskt tillgänglig utan även att individen kan känna sig trygg 
och få social kontakt. För de som önskar att bo kvar finns mycket hjälp att få 
beroende på individens behov. Hemtjänst kan hjälpa till med allt ifrån enbart 
tillsyn till hjälp med hygien och måltider. För den som behöver hjälp hemmets 
sysslor och matinköp kan hemservice vara en bra hjälp. De äldre som klarar sig 
själv men bara önskar lite mer trygghet kan klara sig med trygghetslarm och 
kanske tillsyn. I Helsingborgs kommun bjuder man alla över 70 år på en 
timmes ”fixartjänst” per kvartal där de kan få hjälp med lampbyten, 
upphängningar, halksäkringar mm. Något som lätt glöms bort i alla vårdplaner 
och anpassningar är vikten av social kontakt och umgänge. För att våra äldre 
ska må bra är de viktigt att de får möjligheter att fortsätta leva ett socialt och 
aktivt liv trots nedsatta funktioner.  
 
Alla former av individuellt anpassad hjälp och hjälpmedel möjliggör för äldre 
att bo kvar till mycket sent i livet. Detta minskar i sin tur belastningen på 
vårdboendena viket resulterar i att de som verkligen behöver denna hjälp får 
den. Som jag i litteraturstudien visade så är kostnaderna mycket större för 
vårdboenden än hjälp i ordinära bostäder. Hela samhället tjänar på att vården 
bedrivs i ordinära boenden i möjlig utsträckning.  
 
Av Helsingborgshems fastigheter blev speciellt förtjust i bostadsalternativet 
trygghetsboende, då de äldre lever som i vilket ordinärt boende som men har 
tillgång till trygghetsvärd och nära till sociala aktiviteter. Att en träffpunkt för 
äldre dessutom fanns i byggnaden gjorde boendet än bättre.  
 
12.2  Helsingborgs tillgänglighetsrenoveringar  
Det är en stor fördel om de finns flera bostadsalternativ för äldre att välja 
mellan. I detta arbete har tre olika ordinära boendeformer granskats; En 
trygghetslägenhet, en vanlig hyreslägenhet och ett radhus som alla genomgått 
tillgänglighetsanpassningar för att öka bostadsalternativen för den åldrande 
befolkningen.  
 
Radhusen på Närlunda är lite större och förutsätter att den boende kan gå i 
trappor och har ett större behov av ytor. Detta gör fastigheten inte är aktuell att 
flytta till på ålderns höst när kroppen försvagas. Det är snarare en bostad man 
flyttar till i ett tidigare skede i livet och som sedan är möjlig att bo kvar i en bit 
in i ålderdomen.  
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Helsingborgshem har prioriterat ekonomin i valet av vilka fastigheter som ska 
tillgänglighetsanpassas. Sköldenborg och Aschebergsgatan har båda hiss, breda 
korridorer och större balkonger vilket ger fastigheterna goda förutsättningar 
redan innan några åtgärder påbörjats.   
 
Precis som bild 71 visar anser jag att Närlunda och Ascehberg är boendeformer 
för de lite yngre respektive de som ännu inte börjat känna sig otrygg. När man 
börjar känna sig otrygg flyttar man till ett boende likt Sköldenborg innan man 
slutligen flyttar till ett vård och omsorgsboende.  

 
Bild 74: En möjlig bostads ordning 
 
Jag anser att Helsingborgshem har gjort att bra arbete med att öka 
tillgängligheten i de tre fastigheterna. De har valt att passa på att göra ett antal 
åtgärder för att öka tillgängligheten när fastigheten ändå skulle renoveras. Då 
inga åtgärder vidtagits som väsentligt förlänger livslängden behöver inte 
fastigheterna uppfylla kraven för tillgänglighet i nybyggnationer. Att de valt att 
endast göra lägenheterna ”rullatortillgängliga” tycker jag är en bra 
kompromiss, då majoriteten kan ta sig fram lättare utan att kostandena och 
arbetet för Helsingborgshem har blivit att för omfattande. Inventeringen visade 
på klara brister som fortfarande behövs åtgärdas. Många av dessa åtgärder 
innebär inga större kostnader för Helsingborgshem och bör därför kunna 
genomföras omgående. 
 
 
 

Ordinära!boenden!!
• Närlunda!
• Aschebergsgatan!

Ordinära!boenden!
med!trygghet!
• Sköldenborg!

Vård!och!
omsorgsboenden!!
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