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Sammanfattning: 

Uppsatsens titel Tillgänglighetsproblematik inom Byggsektorn 

Högskola/institution Högskolan Halmstad 

 

Syfte  Syftet med arbetet var att undersöka vad för problem som 

upplevs i olika yrkesgrupper inom byggsektorn för de krav som 

finns och som ställs på arbetarna gällande tillgänglighet vid 

byggnation. 

Metod Resultatet som visas i studien framkommer från 

semistrukturerade intervjuer för att på ett grundligt vis besvara 

syftet. Intervjurespondenterna bestod av representanter från 

följande olika yrkesgrupper: platschef, projektutvecklare, 

landskapsarkitekt, markprojektör, konstruktör, brandprojektör 

och arkitekt.  

Resultat Resultatet från intervjuerna visar att det finns en mängd olika 

problemområden, vissa är unika för en yrkesgrupp samtidigt som 

andra är vanligt förekommande och stöds av flera olika grupper. 

Generellt har studien visat att det inte finns någon stor förståelse 

mellan varandra i de olika yrkesgrupperna och därmed vilka 

problem som upplevs. Det resultatet framför allt pekar på är att 

problem som uppstår eller kommer kunna uppstå berör fukt vid 

byggnationer, samt problematik när det gäller mark men också 

byggtekniska detaljer så som anslutningar vid balkonger. En 

annan stor del av resultatet gäller brist på plats och påverkan av 

terräng och befintlig byggnation. Ekonomin är starkt styrande och 

påverkar kraftigt.  

Slutsats Det som märkts av resultatet är framförallt att fukttätheten kan 

hamna i skymundan och ofta bli nedprioriterad på grund av andra 

krav, detta kan komma att leda till stora problem i framtiden då 

många fuktproblem inte alltid är enkla att upptäcka utan kan 

skapa problem längre fram som exempelvis mögeltillväxt. Kraven 

som finns är spridda över många olika regelverk och gör ofta 

processen svår i projekteringen. Vi anser att kraven på 

tillgänglighet är väldigt viktiga och något vi i Sverige ska vara 

stolta över, men trycket som kommit de senaste åren har gjort 

det svårt för byggsektorn att hinna med och acklimatisera sig. För 

att få en hållbarutveckling borde kraven skapas med mer hänsyn 

till övriga krav. 
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Abstract: 

Title  Accessibility Problems in the construction sector 

University/Institution Halmstad University 

Aim  The purpose of this report was to investigate the problems 

experienced by a variety of professions in the construction sector 

regarding the requirements that exist today and is set to 

accessibility during construction. 

Methodology The study was conducted in the form of semi structured 

interviews, to find out the problems experienced by different 

professions. Interview respondents consist of those working as 

local manager, project developers, landscape architect, land 

planner, constructor, fire engineer and architect. 

Results The result obtained shows that there are a variety of problem 

areas. Some unique to a profession, while others are commonly 

experienced and supported out of several different groups. 

Generally, it has been shown that there is no great understanding 

of each other and the problems experienced. The result mainly 

points out the problem that arises or will occur is affecting 

moisture. Regarding ground but also building technical details 

such as connections between the building and the balcony. 

Another large part of the result is of lack of space and the 

influence of the terrain and existing buildings. The economy has 

as always a strong impact. 

Conclusion Shown by the result, moisture tend to be sidelined and often 

suffer from other requirements, this could lead to big problems in 

the future when many moisture related problems is hard to see 

right away but might be causing problems later on, such as mold 

growth. The requirements are spread across many different 

regulations and often make the project stage difficult. We believe 

that accessibility requirements are very important and are 

something we in Sweden can be proud of, but the pressure that 

has come in recent years has made it difficult for the construction 

industry to keep up with and acclimatize. To create a sustainable 

development all requirements should be considered. 
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Förord: 

Examenarbetet (15hp), är den slutliga delen på byggingenjörsprogrammet med inriktning 

konstruktion och projektering 180hp på Halmstad Högskola 

 

Vi vill tacka alla respondenter på Peab i Uddevalla som ställt upp på intervjuer, bollat idéer 

samt hjälpt till med vidare kontakt. Ett speciellt tack riktas till Emelia Antonsson, Peab, för 

handledning under projektets gång. Birgitta Andersson, ÅF, ska ha ett stort tack för 

bidragandet till skapandet av kontaktnät.  

 

Vi vill även rikta ett tack till Margaretha Borgström, vår handledare på högskolan, som hjälp 

oss i rätt riktning och Kristian Widén som gett oss kunskap om vetenskaplig forskning. 

 

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid till att ställa upp på 

intervjuer och som har varit väldigt tillmötesgående, intresserade och trevliga. 
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Begreppsbeskrivning: 

Funktionsnedsättning: definieras som nedsättningen av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 

tillstånd eller följd av medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur. [21] 

Funktionshinder: definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig 

själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning och demokratiska processer. Det handlar framförallt om 

bristande tillgänglighet i omgivningen.[21] 

Tillgänglighet och användbarhet: avser tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

PBL: Plan- och bygglagen 

BBR: Boverkets byggregler
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggsektorn stöter ständigt på samhällsproblem som måste lösas, det rör sig ofta om frågan 

om bostadskris och kraven på att bygga så billigt och lönsamt som möjligt. För att byggandet 

ska kunna bli en smidig och kostnadseffektivt process måste byggsektorn lösa problem som 

uppstår under vägens gång. Ett sådant problem kan handla om att lösa de krav på 

tillgänglighet som ställs, utan att riskera att andra krav blir lidande. 

Sverige har en åldrande befolkning där andelen personer över 65 år har fördubblats de 

senaste 100 åren. [20] Att åldrandet leder till en försämrad fysisk kapacitet är allmänt känt, 

detta i samband med alla som har någon form av funktionsnedsättning utgör en stor del av 

samhället.  1,3–1,8 miljoner människor anses ha någon form av funktionsnedsättning i 

Sverige. Intervallet beror på vilken form av bedömning som är gjord, medicinska diagnoser, 

arbetsförmåga eller andra aspekter som ligger till grund för beräkningen. [10] Något som är 

relativt nytt inom tillgänglighetsanpassningen för byggsektorn är att ta hänsyn till kognitiva 

funktionsnedsättningar som berör hjärnan när tomter, byggnader och anläggningar 

projekteras. Att det blir fler och fler människor med någon form av funktionsnedsättning och 

att det byggs för att tillgänglighetsanpassa för nya grupper leder till utmaningar med att 

forma den bebyggda miljön så alla kan ta del av den.  

Sverige anses vara ett land där tillgängligheten är relativt god, tack vare de krav som ställs 

via PBL och BBR i Sverige. Då det finns många olika typer av funktionsnedsättningar som 

exempelvis att vara synskadad, döv, rullstolsburen eller olika typer av kognitiva 

funktionsnedsättningar, gör dock att det blir en avancerad process att tillgodose alla krav. 

[21] 

Kraven på tillgänglighet har funnits länge men trycket från kommunerna har ökat kraftigt, 

detta visas genom krav på certifierad sakkunnig inom tillgänglighet i många byggprojekt. En 

ny händelse som gett tillgänglighetskraven mer slagkraft är den nya diskrimineringslagen 

som trädde i kraft 1 januari 2015. Enligt den betraktas bristande tillgänglighet som en ny 

diskrimineringsform. [21] 

1.2 Problembeskrivning 

Det ställs ständigt en mängd krav på byggsektorn, tillgänglighet, fukt, brand, säkerhet, 

estetik och så vidare. Att bemöta alla krav som finns är inte alltid en enkel process. Vissa 

kombinationer av krav kan vara svåra att tillfredsställa.  

Tillgänglighetskraven är något som är väldigt aktuellt idag, och får betydligt mer 

uppmärksamhet än många andra krav och önskemål, då kontroller på detta utförs allt oftare. 

Det nya trycket och kommunernas allt hårdare krav gör att tillgänglighetskraven är väldigt 
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aktuella och något som jobbas flitigt med. Att problem uppkommer när ”nya” krav inarbetas 

är inget konstigt, men tillgängligheten ses självklar och det är lite tabu att ta upp de problem 

som finns.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att belysa och påvisa de problem som upplevs av olika parter inom 

byggsektorn gällande tillgänglighet.  Byggandet består av en ständig problemlösning där bra 

lösningar till det bästa priset är målet. Syftet är att bidra med en kunskap om de problem 

som upplevs för att kunna ta ett litet steg i rätt riktning till ett förbättrat arbete gällande 

tillgänglighet. 

1.4 Omfattning och utförande 

Arbetet inleds med en strukturerad och grundlig litteraturstudie för att läsaren ska få en 

större och bredare förståelse om ämnet, samt för att undersöka hur långt forskningen har 

kommit inom och om vad som faktiskt är skrivet idag. Efter det studerade författarna BBR 

och PBL, då detta är relevant för studies syfte; att se vilka krav som finns och hur stora 

möjligheterna är för att tolka kraven inom byggnation på olika sätt. Kraven om regler och 

riktlinjer, inom branschen, står inför ständigt uppdatering och utveckling därför ansågs det 

som viktigt att göra en djupdykning i dessa regler och lagar. För att besvara studiens syfte 

ansågs intervjuer vara lämpligt, med aktörer inom byggbranschen. Författarna gjorde också 

platsbesök/studiebesök på byggarbetsplatser för att utveckla kompetens och kunskap men 

också större förståelse för de problem som upplevs vid byggnation.  

1.5 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till nybyggnation i Västsverige. Intervjuerna sker huvudsakligen med 

individer belägna i västra Sverige och kommer att spegla byggbranschen där och inte 

problematik som skulle kunna vara unik för exempelvis norra Sverige.  Studien har 

begränsats på så vis att vi endast tar hänsyn till projektering och produktion och utelämnat 

förvaltningsskedet. 

1.6 Mål 

Målet med rapporten var att bidra med kunskap och skapa förståelse mellan olika 

yrkesgrupper. Informationen kan komma att leda till en smidigare process vid arbete inom 

byggnationer samt till en bättre arbetsmiljö. Detta hoppas kunna leda till att krav kan utföras 

i harmoni mellan varandra, förhoppningen var också att komma med generella 

förbättringsförslag inom tillgängligheten som helhet. Detta skulle då kunna leda till 

konstruktioner med högre kvalité och bidra till mer ett hållbart samhälle för alla, samt för en 

mer hållbar utveckling av byggandet i Sverige.   
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2 Metod 

2.1 Allmänt 

Examensarbetet bygger huvudsakligen på en kvalitativ metod då respondenternas 

upplevelse undersökts med fokus på upplevelser av de olika problem som kan finnas på 

arbetsplatsen. Information- och datainsamling skedde i samtal och intervjuer med olika 

parter inom byggbranschen som varit inblandade i det valda exempelfallet.  

2.2 Litteraturstudie 

Ett givet moment i ett vetenskapligt examensarbete är en litteraturstudie för att ta reda på 

den grundläggande forskning som finns och vart forskarfronten ligger i nuläget. Den 

litteratur som behövs kan finnas presenterad i en mängd olika former tidskrifter, böcker, 

studentarbeten, avhandlingar och konferensartiklar.[1],[9] 

I detta examensarbete har den teoretiska kunskapsinsamlingen skett via böcker, tidskrifter 

och regelverk.  

 

Litteraturstudien kommer bygga upp den teoretiska kunskapsgrunden och leda till en 

djupare förståelse för att kunna analysera och förstå den data som erhålls vid intervjuer med 

respondenterna från byggsektorn. [1] 

2.3 Intervjumetodik och observationsmetodik 

Det är inte alltid tydligt hur bygglagstiftningen ska tolkas och i slutändan är det rättsväsendet 

som gör själva tolkningen. [21] Eftersom att det finns möjlighet för olika tolkningar av lagen 

beslutades det att göra en kvalitativ datainsamling med semistrukturerade intervjuer med 

olika parter om konstruktörer, arkitekter, projektutvecklare, platschefer, besiktningsmän och 

brandprojektörer. Vi valde just intervjuer som datainsamlingsmetod, istället för exempelvis 

enkäter, på grund av att vi inte har kunskap nog om vilka problem som finns ute på fältet. 

Antagandet gjordes därför att det kan generera en bättre bild av verkligheten om 

respondenterna med egna ord kan berätta om deras upplevelse om diverse problem. 

Intervjumetodiken bygger på semistrukturerade intervjuer, delvis för att ge rum för 

eventuella problem som vi själva inte redan upptäckt, samtidigt bör kunskapen som 

genereras ligga inom ämnesramarna för rapporten. Åtta av de tio intervjuerna ägde rum vi 

personligt möte, de två återstående förekom via mailkontakt. Vi har utgått från en 

intervjuguide, som presenteras i bilaga 11.3. Intervjufrågorna och diskussionen vinklades 

något för att passa respektive respondents yrkeskompetens, detta för att det troligen inte 

blir lika bra resultat och genererat värde när samma frågor ställs till en arkitekt som till en 

platschef.  [1] Samtliga intervjuer, efter respondenternas samtycke, har spelats in och sedan 

transkriberats för på ett överskådligt sätt kunna analyser svaren. 
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Då merparten av alla intervjuer skedde med personer som varit anlitande eller har en viss 

anknytning till Peab är vi medvetna om att deras värderingar och tolkningar kan ha påverkat 

parternas tillvägagångssätt. Dessutom kommer de givna problemen att spegla ett nuvarande 

läge i Västsverige. [1] 

2.4 Analys 

Analysen gjordes som en tematisk analys. Det innebär att en indelning av det empiriska 

materialet gjordes i olika kategorier, utifrån de olika kategorierna besvarades 

frågeställningen. I denna rapport är empirin sorterad inom delområden och för de problem 

som finns gällande olika områden och vilka respondenter/informanter som stödjer 

utlåtandet, detta görs för att presentera på ett tydligt sätt om ett problemområde är unikt 

för en yrkesgrupp eller är spritt över olika instanser i byggsektorn.[1] 
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3 Funktionsnedsättning 

3.1 Allmänt 

Funktionsnedsättning kan innebära temporära eller livslånga nedsättningar av fysiska eller 

psykiska funktioner i kroppen. Vistelsemiljön har en hög påverkan på alla, men en liten kant 

eller grop är något de flesta inte tänker på men kan betyda stora svårigheter för personer 

med funktionsnedsättning. För att kunna undanröja dessa hinder krävs en stor kunskap om 

vad funktionsnedsättning innebär, och att det finns en mängd olika former av 

funktionsnedsättningar. De krav som finns ställda på tomter, byggnader och lägenheter 

utgår huvudsakligen från nedanstående funktionsnedsättningar. Ett normalt åldrande 

innebär en ofta en kombination av dessa. [21] 

3.2 Nedsatt hörsel och dövhet 

Lokaler med dåliga akustiska egenskaper innebär ofta svårigheter för individer med nedsatt 

hörsel. Störande ljud och buller gör det svårt att urskilja ljudet i lokalen. Personer med 

nedsatt hörsel eller rent av dövhet använder sig mycket mer av det visuella så som att läsa 

på läppar. Genom bra belysning och ljusinsläpp, låga bullernivåer, bra ljudisolering, bra 

ljudsystem och så vidare gör en lokal tillgänglig för personer med nedsatt hörsel eller 

dövhet. [21] 

3.3 Nedsatt kognitiv förmåga 

Kognition handlar om förmågan att uppfatta och ta in information genom processer som 

sker i hjärnan. Det finns en mängd olika orsaker till en kognitiv nedsättning. Det kan vara 

demenssjukdomar, hjärnskador från en olycka eller sjukdom, utvecklingsstörning, 

neurologiska sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk med mera. Behovet och 

tillgänglighetsanpassningen kan variera kraftigt inom gruppen med kognitiv nedsättning. 

Behovet av anpassning är väldigt individuellt, hjärnan är väldigt komplex och lika så 

åtgärderna som kan behövas. Dessutom kan den kognitiva förmågan förändras olika över tid 

beroende på den bakomliggande orsaken. Till exempel vid demenssjukdomar sker en 

försämring över tid, medan andra orsaker gradvist kan läka eller tränas över tid. Åtgärder för 

att öka tillgängligheten för personer med nedsatt kognitiv förmåga är en lugn och harmonisk 

miljö med möjlighet att kunna dra sig undan, minimala ljud- och ljusstörningar, göra det 

lättorienterat genom skyltar, kontrastfärger med mera och en högsäkerhet i byggnaden så 

som själv avstängande apparater för att minska risken för brand. [21],[17] 

3.4 Nedsatt rörelseförmåga 

Någon typ av nedsatt rörelseförmåga är det de flesta tänker på när det gäller 

funktionsnedsättningar. Nedsatt rörelse förmåga kan orsakas av skador, sjukdomar, nedsatt 

koordination, balansrubbningar, nedsatt ork, smärta och dålig uthållighet. Vanliga åtgärder 

som finns för personer med nedsatt rörelseförmåga är rullator och rullstol. Båda dessa 

hjälpmedel ställer höga krav på vistelsemiljön för att kunna fungera och underlätta vardagen 

för användarna. Trots den stora omfattningen av åtgärder som måste göras är det relativt 
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konkreta åtgärder i jämförelse med många andra funktionsnedsättningar. Åtgärder kan vara 

korta avstånd, plana eller flacka förflyttningsvägar, hiss och ramper, fasta släta golv- och 

markbeläggningar, rymliga och breda passager lättöppnade dörrar, vilomöjligheter utmed 

långa förflyttningsvägar, ledstänger vid trappor och ramper, skyltar och belysning som 

beaktar en försämrad räckvidd och att vara rullstolsburen med mera. [21] 

3.5 Nedsatt syn 

Med nedsatt syn menas allt från mindre synfel till helt blind. Flera typer av synskador leder 

till en ökad känslighet mot bländning. Personer med någon form av synskada måste använda 

andra sinnesintryck för att kunna orientera sig så som lukt, känsel, hörsel och logiskt 

tänkande. Personer utan användbara synrester använder sig oftast av en teknikkäpp. 

Åtgärder för att möjliggöra en tillgänglig miljö för personer med nedsattsyn är till exempel 

enkla och logiska planlösningar, lätt följda ledstråk, bra belysning med möjlighet för 

personlig styrning, tydliga färgsättningar, orienteringspunkter, en bra ljudmiljö, tydlig 

skyltning som kompletteras med taktil som är information som kan avläsas genom beröring 

eller via verbal information. [21] 
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4 Tillgänglighetskrav 

4.1 Regelverk 

4.1.1 FN-konvektionen 

De lagar och krav som finns i Sverige gällande tillgänglighet och anpassning för personer med 

funktionsnedsättning bygger på FN-konvektionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, som Sverige är juridiskt bunden till.[6], [16], [22] 

Konvektionen utgår från jämlikhet och icke diskriminering. Den bygger på att genom 

förståelse kan den byggda miljön förändrats på ett sådant sätt att hinder för personer med 

funktionsnedsättning kan undanröjas.  

Ingen ska diskrimineras och alla har rätt till en tillgänglig miljö oavsett funktionshinder. 

Konvektionen tar också upp områdena habilitering, rehabilitering, hälso- och sjukvård.[16], 

[22] 

4.1.2 PBL och PBF 

De tillgänglighets- och användbarhetskraven som finns i Sverige regleras huvudsakligen i 

Plan- och bygglag (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). Dessa båda bygger på den 

ovan nämnda FN-konvektionen. [21] 

I enlighet med den nya plan och bygglagen som kom 2011 ska all planering främja god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla. De utformningskrav för en byggnad som 

berör tillgängligheten och användbarheten för människor med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga tas upp i kapitel 8. Dessa krav ska uppfyllas vid ombyggnad och 

nybyggnad. PBL kapitel 8 § 1-3 säger vad som ska vara uppfyllt innan bygglov ges ut. 1§ 

punkt 3 säger att En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga. Utformningskraven måste vara uppfyllda för att erhålla ett bygglov. 

De tekniska kraven ställs i PBL i kapitel 8 och dessa hanteras först i startbeskedet och 

kontrollplanen. [15],[6]   

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om  

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga  

Ett utdrag ur lagtexten gällande de punkter som berör tillgänglighet och användarbarhet ur 

PBL presenteras i bilaga 11.3 och utdrag från PBF i samma kategori presenteras i bilaga 11.4. 

paragrafer som presenteras och är refererad till PBL, PBF finns i dessa bilagor.  

4.1.3 BBR och organisationer. 

BBR ger ut föreskrifter och allmänna råd om hur tillämpningar ska ske av PBL och PBF. 

Föreskrifterna är bindande regler och måste följas och de allmänna råden är förslag på hur 

det bör utformas för att uppfylla kraven från lagen. De allmänna råden är alltså inte 

bindande. Det är ofta inte självklart hur reglerna i bygglagstiftningen ska tolkas. Det är 



8 
  

rättsväsendet genom domstolar som gör sista bedömningen om de anses uppfyllda eller 

inte, detta gör det svårt att säga vad som gäller i projekteringen utan lösningen blir ofta att 

luta sig emot redan gjorda rättsfall gällande bedömningen av tillgängligheten. Rättsfall finns 

att hämta på boverkets hemsida[21],[3] 

4.1.4 Diskrimineringslagen 

Att kunna delta i samhällslivet är en grundläggande rättighet för människor oavsett 

funktionsnedsättning. Människors lika värde och likhet inför lagen ska gälla. Alla ska ges 

möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar och egenskaper genom sina egna val. 

[8],[18] 

Lagens syfte är att möjliggöra rätten att delta i samhället på lika villkor, oavsett 

funktionsnedsättning.  [18] 

Den 1 januari 2015 trädde den nya diskrimineringslagen i laga kraft, ett beslut från riksdagen 

som innebär skärpning av tillgängligheten. Ändringen i lagen innebar att bristfällig 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en ny form av diskriminering. Det 

menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas vid bristande tillgänglighet. 

Verksamheter ska vidta rimliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna uppleva jämförelsebara situationer med personer utan funktionsnedsättningar. 

[8],[18],[21] 

Åtgärderna ska vara rimliga för den specifika verksamheten. Bedömningen ska ta hänsyn till 

krav på tillgänglighet i lag och andra författningar. Hänsyn ska också ta med tanke på 

praktiska och ekonomiska förutsättningar för att kunna vidta åtgärderna. Undantag gäller 

bland annan för företag inom tjänster, varor, sjuk- och hälsovård som har färre än tio 

arbetstagare. [18] 

Lagen har egentligen inte inneburit några nya krav utan har gett de krav som redan finns mer 

slagkraft. [18] 

4.1.5 Annan lagstiftning 

Förutom nämnda lagstiftningar finns det en mängd andra lagstiftningar som berör 

tillgängligheten i Sverige på något sätt. Några av de lagstiftningarna tas upp kort nedan. 

Arbetsmiljölag, arbetsmiljöförordning och föreskrifter från Arbetsmiljöverket berör 

arbetsplatsens utformning. [21] 

Förordning (SFS 2001:526) om statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

handikappspolitik. Här ställs speciella krav på arbetsplatsen för statliga myndigheter, 

myndigheterna skall eftersträva att lokaler, verksamhet och information är tillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning. [21] 
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Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Säger att de tekniska specifikationerna bör ta 

hänsyn till personer med funktionsnedsättning. [21] 

Regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Är framtaget och används av Trafikverket 

for en god utformning av vägar och gator. Ett frivilligt och rådgivande dokument för 

kommuner. [21] 

Lag (1992:1574) om bostadsanpassning m.m. Reglerar bostadsanpassningsbidrag. [21] 

4.2 Kommunens roll 

4.2.1Planer 

En översiktsplan ska finnas i varje kommun, denna ska ange riktningar för långsiktig 

utveckling av den fysiska miljön.  Den strategiska funktionen av en översiktsplan har stärkts i 

den senaste utgåvan av PBL. [15] Kapitel 3 i PBL gällande översiktsplan säger. 

5 § Av översiktsplanen ska framgå 

hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 

till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 

och regionala mål, planer och program av betydelse för en 

hållbar utveckling inom kommunen 

Tillgängligheten och användarbarheten är exempel på sådana relevanta mål och en del av en 

hållbar utveckling inom kommunen. Ett fördjupande delprogram kan göras och kopplas till 

översiktsplanen och den kan innehålla inriktningar, mål och policys gällande utförande av 

tillgängligheten. Detta för att tydliggöra och förenkla detaljplanearbetet och till exempel 

klargöra de krav som ställs i samhällsplaneringen med avseende på tillgänglighet och 

användbarhet. Översiktsplanen kan fungera som ett underlag för senare 

detaljplanarbete.[15] 

Detaljplanen reglerar utformningen av bebyggelsen. Här prövas markanvändning och 

bebyggelse för att säkerhetsställa att de krav som ställs uppfylls, bland annat genom 

tillgänglighet och användarbarhet för personer med funktionsnedsättningar. PBL kapitel 4 

säger 

2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller 

vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt 

reglera bebyggelsemiljöns utformning 

PBL säger att detaljplanen ska reglera bebyggelsemiljöns utformning, här kan ställas krav på 

god tillgänglighet för alla samhällsgrupper oavsett funktionshinder eller ej.  

4.2.2 Samråd 

I samband med att en kommun tar fram en detaljplan ska de kalla till ett samråd. Aktörer i 

ett samråd kan vara enskilda personer, organisationer, boende, hyresgäster, fastighetsägare, 

offentliga aktörer, myndigheter med mera. Tanken med ett samråd är att få till ett så bra 
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beslut som möjligt men också ge personer och aktörer möjlighet att påverka. Kommunen ska 

sedan sammanställa det som tagit upp på samrådet och redovisa detta med förslag och 

kommentarer till hur de har beaktats. [15] 

I byggprocessen ska byggnadsnämnden som aktör för kommunen kalla till ett tekniskt 

samråd med de övrigt involverade aktörerna. Detta för att kontrollera att de kravs som ställs 

på byggnadens tekniska egenskaper i Plan och bygglagen uppfylls, bland annat 

tillgänglighetskraven. [15] 

4.2.3 Tillsyn 

I den senaste utgåvan av plan och bygglagen som kom 2010 har tillsynsansvaret stärkts. De 

som är tillsynsmyndigheter enligt PBL kapitel 11 är  

3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga 

myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna). 

Ansvaret att utföra de kontroller som krävs ligger alltid på byggherren och att upptäcka 

brister och vidta de åtgärder som krävs. Trots detta måste byggnadsnämnden ha insyn för 

att kunna fullfölja sin uppgift som tillsynsmyndighet. Det är kommunens uppgift som 

tillsynsansvarig att se till att de demokratiska och politiska besluten som fattats genom 

översiktsplan, fördjupningsprogram och detaljplan följs i byggskedet. Det är ett viktigt jobb 

för kommunen och inte minst hur kraven på tillgänglighet och användarbarhet för personer 

som har någon form av funktionsnedsättning genomförs i praktiken och inte bara 

projekteringen. Det är en rättighet för kommunen men också en skyldighet att ingripa när 

krav frångås. Det är något som byggnadsnämnderna i Sverige borde avsätta mer tid för. [15] 

I en rapport som publicerats 2015 av länsstyrelsen har det undersökts hur kommuner i 

Västra Götalands län jobbar med tillgänglighetsfrågor där följande resultat har erhållits. 

Endast 47 procent av alla kommunerna har en tjänsteman eller funktion med ett tydligt 

övergripande ansvar för tillgänglighet. Endast 14 procent av kommunerna har fattat beslut 

om policy för arbetet med tillgänglighet. Och 19 procent har rutiner för hur anmälningar på 

bristande tillgänglighet hanteras. [14] 

4.2.4 Certifierad sakkunnig 

1 augusti 2009 tog Boverket fram certifieringsregler som gäller för sakkunniga kontrollanter 

inom tillgänglighet. [4] Det är byggnadsnämnden som kan kräva en sakkunnig kontrollant för 

att säkerhetsställa om tillgänglighetskraven blivit uppfyllda. Det är inte Boverket som sköter 

certifieringen utan det sköts av Kiwa Swedcert som är ett internationellt certifieringsbolag 

som erbjuder tjänster inom livsmedels- och byggbranschen, samt systemcertifieringar. [6] 

 

I rapporten som nämnts ovan från länsstyrelsen har bara 39 procent av kommunerna krävt 

en verifiering av tillgängligheten från en certifierad sakkunnig i tillgänglighet i samband med 

startbesked. 38 procent har använt sig utav en certifierad sakkunnig i tillgänglighet för att 

kontrollera om tillgänglighetskraven tillgodosetts under processen.[14] 
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4.3 Tomtens utformning 

4.3.1 Allmänt 

I projekteringsstadiet är det viktigt att i ett tidigt skede planerar marken på en tomt så att 

alla krav och föreskrifter kan uppnås, speciellt när det gäller tillgänglighet och användbarhet. 

Det finns många råd och föreskrifter om hur marken ska utformas, t.ex. lutningar för 

avrinning av dagvatten och lutning för gångvägar där personer i rullstol ska ta sig fram. Det 

ska finnas ramper till entréer eller så ska marken höjas upp till samma nivå som entrén. Här 

nedan beskriver vi de relevanta föreskrifterna för det här arbetet där problem kan 

uppstå.[21] 

4.3.2 Mark 

Utformning av mark intill en byggnad ska konstrueras så att byggnaden blir fuktbeständig. 

För att bli det ska tomten utformas på ett sådant sätt att allt dagvatten leds bort från huset 

eller att det finns anordningar där dagvattnet kan avledas på annat sätt. Föreskriften i BBR 

6:532 säger att marken bör luta minst 1:20 på 3 meters avstånd från huset eller om det inte 

är möjligt bör det finnas ett avskärande dike. Avståndet mellan marken och fasaden ska 

enligt BBR 6:5324 minst vara 20 centimeter för att skydda fasadbeklädnad och material 

innanför fasaden mot att uppnå högsta tillåtna fukttillstånd och skydda mot smuts och 

regnstänk. Det ska också utformas så att eventuella fuktpåverkade material i 

fasadbeklädnaden snabbt kan torkas ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Entré och gångväg 

Vid entréer får det inte förekomma någon nivåskillnad för att uppfylla BBR 3:512 om 

tillgängliga och användbara entréer. Det finns olika sätt att lösa detta och det vanligaste är 

att det finns en trappa med en intilliggande ramp med en lutning som är högst 1:12 men 

helst 1:20 (BBR 3:1222) eller att höja marknivån till samma nivå som entrén. Det ska finnas 

en användbar och tillgänglig gångväg mellan olika delar i ett bostadsområde från entrén till 

parkering, sophus, bostadskomplement, angöringsplats för bilar, friytor och allmänna 

gångvägar i anslutning till tomten. De allmänna råden i BBR säger att en användbar och 

20 cm mellan fasad och mark 

Figur 12 lutning från hus och avstånd mellan mark och fasad  
[egenritad] 
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tillgänglig gångväg inte bör luta mer är 1:50 i sidled, ha en fri bredd på 1,5 meter eller 1,0 

meter med vändzoner var tionde meter och vara så horisontell som möjligt. Det ska finnas 

parkeringsplats för rörelsehindrade personer inom 25 meters avstånd till entrén (BBR 3:122) 

där markbeläggningen på parkeringen och gångvägen ska vara jämn, fast och halkfri.  

4.3.4 Allmänna platser 

Ett annat område som ska vara utformade så att personer med nedsatt orienterings- eller 

rörelseförmåga ska kunna använda är allmänna platser och områden som t.ex. lekplatser, 

parker, torg och aktivitetsområden. Här ska nivåskillnader också undvikas eller så ska 

nivåskillnaden utjämnas med en trappa och ramp. Brister i utformningen av lekplatsen eller i 

utrustningen ska avlägsnas om det hindrar barn med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. En vanlig åtgärd för att alla ska kunna ta del av lekplatsen är att sanden 

byts ut mot gjuten gummimassa eller konstgräs. [21] 

4.3.5 Parkeringar 

De krav som ställs gällande parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning 

regleras i BBR kapitel 3 som säger  

3:122 Tillgängliga och användbara gångvägar, angörings- och parkeringsplatser m.m. 

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas 

efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, 

arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser 

ska vara fast, jämn och halkfri.  

Som ses i tidigare text är BBR kravet gällande avståndet till parkeringsplatser för personer 

med funktionsnedsättning 25 meter från en tillgänglig entré, dock bör parkeringsplatser 

tillhandahållas inom 10 meter från entré och kunna nås via en tillgänglig väg. [21] Det 

allmänna rådet i BBR säger att en parkeringsplats bör vara 5 meter bred om rullstols avses 

tas in från sidan. Parkeringen bör inte heller luta mer än 1:50 i någon riktning och det ska 

finnas tydlig skyltning även vintertid, Det räcker inte med att måla en symbol på marken som 

kan täckas av snö. Kraven som ställs förutsätter att plats i byggnadens närhet måste avsättas 

för detta, vilket kan vara problematiks i tätbebyggda områden. 

4.3.6 Uppställningsplats 

För att tillgodose tillgänglighet genom en god frångänglighet som nämns mer i kapitel 4.4.3 

är räddningsmöjligheter med stegbil ett måste. BBR kapitel 5 berör ämnet. 

5:721 Räddningsväg  

Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger 

god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga 

fordon. 

Det allmänna rådet säger att räddningsväg och uppställningsplats bör utformas med hänsyn 

till fri höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet för att tåla axeltrycket från 

räddningsfordon. Om utrymning från byggnaden ska ske genom maskinstege eller hävare 
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bör avståndet från uppställningsplats till husväggen vara högst 9 meter, eller från 

balkongkant om räddning avses ske därifrån. Andra förutsättningar kan komma att ställas i 

kommunens handlingsprogram. 

Till exempel i Göteborg kommun har räddningstjänsten kommit ut med ett dokument om 

hur de vill att deras uppställningsplatser ska se ut. Den ska vara: 

1. Minst 5 meter bred och 12 meter lång. 

2. Placerad utanför ytterkant av de fönster eller balkonger som räddningen ska ske 

ifrån. 

3. Avståndet från uppställningsplatsen till fönstren eller balkongen får inte vara mer än 

9 meter. 

4. Platsen ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. 

5. Klara av ett axeltryck på 100kN. 

6. Vinterväghållas. 

7. Ska vara möjligt att köra in på platsen, back ut godkänns. [7] 

Dessa krav har jobbats fram ifrån det som tidigare nämnts står skrivet i BBR. Kraven på 

uppställningsplats är också platskrävande och med kraven på parkeringsplats kommer dessa 

strida om samma utrymme då det finns tydliga avståndskrav som ska följas. [7] 

4.4 Byggnad 

4.4.1 Allmänt 

De tekniska egenskapskraven på en byggnad i PBL kapitel 8 är 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, och 

9. hushållning med vatten och avfall. 

4.4.2 Fukttäthet 

Tillgänglighetskraven som ställs i punkt 8 kan ha stor påverkan på hur övriga tekniska 

egenskaper erhålls. Till exempel ur fuktsynpunkt där trösklar är bra att använda vid 

balkongdörrar entréer och så vidare för att förhindra att vatten pressas in genom vind eller 

andra luftrörelser. I BBR kapitel 6 står det att 
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6:51 Allmänt 

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka 

hygien eller hälsa. 

 

6:53 Fuktsäkerhet  

Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material 

och produkter som ingår i byggnadsdelen. 

Ett sätt att säkerställa fuktsäkerheten vid till exempel balkongdörrar så det inte kommer in 

fukt/vatten vid anslutningen är att använda upphöjda klackar gjuten i betong. Men BYGG 

IKAPP har synpunkter på detta. Upphöjda trösklar bör endast förekomma där de är 

nödvändiga av tekniska eller funktionella skäl och då bör de vara så låga som möjligt och 

avfasas. Oftast fungerar trösklar som är 15 millimeter eller ännu lägre men det brukar av 

praxis anges att trösklar bör vara högst 20 millimeter. Detta betyder inte att en tröskel på 20 

millimeter automatiskt är godkänt om det tekniskt och funktionellt kan göras lägre då de i 

BBR säger att tröskeln bör vara så låg som möjligt. Där det finns en nivåskillnad på båda sidor 

om dörren måste tröskeln placeras på den lägre sidan. Om det blir en nivåskillnad mellan 

t.ex. innergolv och trapphusgolv kan det leda till att tröskeln blir högre än vad kraven säger. 

[21] 

Frågan berörs i BBR och där står det. 

3:143 Dörrar och portar 

Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte behövs en tröskel av t.ex. fukt- 

eller klimatskäl. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som möjligt och fasad, så att den är lätt att 

passera med rullstol eller rollator, och så att risken för att snubbla minimeras. 

Detta ger stort rum för undantag då fuktsäkerheten i byggnaden kan komma att bli lidande 

om låg tröskel används. Trots detta godkänns inte högre trösklar än 20 millimeter, som är 

branschpraxis, ur tillgänglighetssynpunkt vid nybyggnation. [21] 

4.4.3 Kulturhistoriska byggnader 

K-märkt hus är bara ett alldagligt ord det har ingen juridisk innebörd. En bedömning av 

byggnadens kulturhistoriska värda har gjorts ofta utav något museum eller antikvarisk 

myndighet. Denna typ av värdering innebär inte heller någon form av lagskydd utan 

märkning som har någon form av betydelse kallas q-märkt. [13] 

En kommun kan q-märka en byggnad med kulturhistoriskvärde i detaljplanen via PBL där 

exakta bestämmelser kan variera mellan olika detaljplaner och olika kommuner. I och med 

att en byggnad kan q-märkas och anläggningar, tomter, allmänna platser och 

bebyggelseområden kan anses ha särskilt värde kommer detta kunna påverka övriga 

fastigheter i detaljplanen och med detta påverka nybyggnation inom det detaljplansområde 

PBL reglera via kapitel 8, 13 § Förbud mot förvanskning.[13], [5] 
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PBL Förbud mot förvanskning 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
Första stycket ska tillämpas också på 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 

eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

4.4.4 Frångänglighet 

Med de ökade tillgänglighetskraven kommer också krav på en säker utrymning för personer 

med funktionsnedsättning. Denna utrymningsprocess för funktionsnedsatta kallas 

frångänglighet. [11], [22] 

Ett exempel på dålig frångänglighet är om personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga är beroende av hjälp från övriga personer vid en utrymningssituation. 

BBR kapitel 5 säger. 

5:1 Allmänna förutsättningar  
Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. 
  

För att erhålla en tillfredställande brandsäkerhet måste byggnader vara anpassade även för 

personer med funktionsnedsättningar. Kraven på tillgänglighet kan anses tydliga i jämförelse 

med kraven på frångänglighet. [22] 

För att en byggnad ska vara anpassad för frångänglighet enligt reglerna ska det finnas 

antingen en utrymningsplats anpassad för funktionsnedsatt på varje plan eller en 

brandskyddad räddningshiss. Räddningshissar finns på vissa platser men är väldigt sällsynt i 

Sverige. En räddningshiss fyller flera funktioner då den också kan användas av 

räddningspersonal och vid släckningsarbete. Utrymningsplatsen ska vara brandskyddad och 

ha mått som rymmer en rullstol, det måste också finns kommunikations möjligheter med 

omvärlden så som nödtelefon eller larmknapp. [22] 

Det är inte bara för personen i fråga som utrymningsförloppen påverkas. Personer med 

funktionsnedsättningar påverkar också det totala utrymningsförloppen vid eventuell brand 

för alla individer i byggnaden. Personer med funktionsnedsättning löper större risk att orsaka 

naturliga och mänskligt olyckor, det kan också ha en bromsande effekt på evakuering av 

övriga personer. Detta beror på deras större utrymmesbehov och långsammare 

utrymningshastighet. Väldigt få studier är genomförda på detta och det är ett ämne där det 

generellt saknas kompetens och förståelse för att uppföra utrymningsplaner som påverkas 

av en population med individer som har någon form av funktionsnedsättning. Detta gör 

frångängligheten än mer komplex och en byggnad är inte tillgänglig och användbar för 
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personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga om inte frångängligheten 

beaktats.[12] 

 

4.5 Lägenhet 

En bostad bör vara utformad så att om en funktionshindrad person flyttar in så ska denne 

enkelt kunna anpassa lägenheten efter sitt behov. Det viktigaste att tänka på här är att 

hygienrummet ska kunna uppfylla behovet eller att det i framtiden ska kunna anpassas för 

en funktionshindrad. Det ska i så stor utsträckning som möjligt inte finnas några 

nivåskillnader inom samma plan eller i värsta fall finnas en permanent ramp eller 

lyftanordning. Det bör strävas efter en logisk och enkel planlösning som t.ex. att badrum 

och sovrum ligger i nära anslutning till varandra eller att inte placera utrymmen (sovrum) 

som är känsliga mot buller mot en trafikerad gata. Bostaden bör också vara utformad enlig 

Svensk Standard vad gäller mått så att en funktionshindrad person ska kunna röra sig och 

använda hushållsapparater utan problem. Vanligaste exemplet på detta är   

vändcirkeln för rullstolar men det finns många andra mått som måste tänkas på, framför allt 

vid installation av kök och badrum. [21] 

 

Under utformningen av en lägenhet ska måtten som krävs för att personer i rullstol ska ha 

plats nog att ta sig runt tas hänsyn till. Dimensionering inne i en lägenhet är det en 

inomhusrullstol med måtten 1.2 x 0.7 meter som det räknas att personer ska kunna förflytta 

sig i. Dimensionerande vändmått som ska användas inomhus är 1,3 meter. Detta påverkar 

storleken på lägenheten då detta mått måste beaktas så att personer i rullstol inte ska 

behöva backa någonstans i sin lägenhet. Det betyder att en cirkel med diametern 1,3 meter 

ska finnas i både badrum, kök och sovrum. Det finns också mått som gäller möte eller 

passage av olika föremål som t.ex. en mycket kort rak passage genom en dörr ska öppningen 

vara minst 0,76–0,8 meter bred. Dessa mått kan variera beroende på dörrens och hallens 

mått. En smalare korridor kan kompenseras med en större dörröppning och vice versa. Det 

argumenteras även att det borde räknas med att en rullstol för begränsad 

utomhusanvändning istället för en inomhusrullstol och då hade diametern ökat till 1,5 

meter. Samtidigt finns det krav på vad som ska finnas i en lägenhet. Enligt BBR 3:22 ska det 

bland annat finnas: minst ett rum för personhygien, rum eller avskiljbar del av rum för: 

daglig samvaro, sömn och vila, och matlagning, utrymme för måltider i eller i närhet av rum 

för matlagning, utrymmen för förvaring mm. Det säger sig självt att med alla dessa krav att 

lägenheterna kommer att bli större och dyrare. [21] 
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Figur 2 Vändcirkel rullstol [Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring. 2013] 

  

 

Ett resonemang som förs är att om en rullstolsbunden person kommer på besök använder 
denne inte en inomhusrullstol utan en mindre utomhusrullstol och vändcirkeln i en lägenhet 
bör då vara 1,5 meter i diameter Detta är dock inget som är ett krav utan 1,3 meter är vad 
som gäller. [21]Allmänna råden i BBR beskriver vad som gäller vid utformning av en bostad. 
 
3:22 Allmänt om utformning av bostäder   
Allmänt råd   
En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostadslägenheten.   
Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i 
SS 91 42 21.   
Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23.   

4.6 Ekonomi 

4.6.1 Allmänt 

Att tillgänglighetsanpassning medför en direkt ökad kostnad är allmänt känt, större 

lägenheter är lika med mer materialåtgång. Det blir också en ökad kostnad i 

projekteringsstadiet då kraven ska beaktas och behandlas. Kostnaden är en form av 

samhällsekonomisk kostnad som avser alla kostnader oberoende vem som får betala för den 

i slutändan. [2] Byggsektorn är konkurrensdrivande där kostnaderna försöks hålla nere så 

mycket som möjligt och detta späds på ännu mer utav Lagen om offentlig upphandling som 

nämns tidigare i teorin.  
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4.6.2 Lagen om offentlig upphandling 

1 § lagen om offentlig upphandling: 

En upphandlande myndighet skall anta antingen 

1. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, 

eller 

2. Det anbud som innehåller det lägsta priset 

Den bedömningsvariant som väljs ska tydligt framgå i förfrågningsunderlaget där 

myndigheten inte kan använda sig av båda. Ekonomiskt mest fördelaktiga kan vara krångligt 

då myndigheten ska ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till kontraktet såsom pris, 

genomförande tid, miljöegenskaper, driftkostnader, kvalitet, estetik, funktionella och 

tekniska egenskaper. Andra kriterier än de angivna kan gälla men det krävs att alla kriterier 

är möjliga att kontrollera och är tydligt mätbara. Tillvägagångssättet för offentlig 

upphandling innebär ofta att de billigaste lösningar får kontraktet, speciellt då det är svårt 

att avgöra vilket erbjudande som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Lagen driver aktivt 

ner priserna på kontraktsarbeten och sätter ännu högre krav på entreprenaderna. Det blir 

svårt att föra resemanget att kvalitet och tillgänglighet får kosta pengar när byggnadssektorn 

i övrigt drivs av en ständig pris press.[19] 

4.6.3 Avsteg 

Vissa lagtexter antyder på att avsteg kan göras ett exempel från allmänna råd i BBR säger 

3:514 Tillgänglighet och användbarhet på tomter  

Allmänt råd  

Av 8 kap. 11 § PBL följer att vid sådana ändringar av en byggnad som är bygglovspliktiga eller 

anmälningspliktiga ska tomten anordnas så att den uppfyller kraven i 9 § i den utsträckning som är 

skäligt med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. 

 

Vad som avgör värdet på skäligt med hänsyn till kostnader är svårtolkat, och något som får 

avgöras av rättsväsende från fall till fall om det blir aktuellt för avsteg. Det blir sällan 

försvarbart att göra avsteg från tillgänglighet på grund av kostnader. [21] 

 

Kostnaderna som uppstår vid tillgänglighetsanpassning kan hamna på olika aktörer som; 

individen, anhöriga, fastighetsägare, kommun, landsting och så vidare. Men genom att bygga 

lokaler och bostäder som är tillgänglighetsanpassade minskas ombyggnadsbehovet senare 

och därmed undviks senare utgifter, kostnaden blir då förflyttad från förvaltning och 

ombyggnad till projektering och byggstadiet. Den direkta utgiften kan motiveras med att 

kunna attrahera målgruppen med personer i åldern över 65 år som är en ökande 

samhällsgrupp i Sverige. [20],[2] Att kunna attrahera en bredare målgrupp underlättar för 

fastighetsägare att kunna hyra ut och sälja.[2] 
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5 Resultat 

5.1 Allmänt 

Då respondenterna har en bred variation av arbetstitlar och olika kompentenser inom sitt 

specifika yrkesområde har resultatet i intervjuerna genererat i en mängd olika 

problemområden som alla verkar vara något som påverkar arbetet inom byggsektorn. En del 

problematik är unik för en viss yrkesgrupp samtidigt som andra ofta är återkommande, 

bland fler av respondenterna, oavsett yrkesgrupp. Resultatet presenteras under kategorier 

och styrks av respondenter som yttras sig inom det området. 

5.2 Regelverk 

5.2.1 Svåra och otydliga krav 

På frågan om respondenterna tycker att tillgänglighetskraven är tydliga och enkla att jobba 

med svarar majoriteten nej. Arkitekt 1, Markprojektör 1, Landskapsarkitekt 1 och 

Kalkylingenjör 1 tycker att kraven är otydliga och svåra att tolka. Företaget som Arkitekt 1 

jobbar på använder sig nästan alltid av en tillgänglighetskonsult för att kunna tolka kraven 

rätt. I det allmänna rådet förekommer det många krav som ”bör” uppfyllas vilket egentligen 

inte är bindande av lagen men i vissa fall måste, ”bör kraven”, uppfyllas ändå för att bli 

godkänd i slutbesiktningen. Det som i slutändan bestämmer är de fall som varit i domstol 

som antingen blivit tillåtna eller dömda som får användas som utgångspunkt i 

tillgänglighetsarbetet. Arkitekt 3 sakkunnig nämner att det tar några år att lära sig vad som 

krävs även om det är ens jobb att arbeta med tillgänglighet hela tiden och att ibland behövs 

boverket kontaktas, då BBR är otydlig i sin formulering. Samtidigt är det många olika 

bestämmelser som gäller parallellt med varandra som inte drar jämnt. Exempelvis kräver 

BYGG IKAPP och Svensk Standard inte alltid samma mått i lägenheter vid installationer av 

vitvaror. Olika riktlinjer från olika håll skapar en osäkerhet hos arkitekter och byggingenjörer 

i projekteringsstadiet om vad som gäller. Projektutvecklare 1 nämner ett exempel på ett 

krav där dörröppnare krävs vid en ”tung dörr”, och exakt vad en tung dörr innebär står 

skrivet i en annan skrift än vart kravet om dörröppnare står skrivet, letandet i manualer om 

regler och krav försvårar processen i byggandet. 

 

5.2.2 Skillnad mellan kommuner 

Arkitekt 1 trycker på svårigheten att jobba inom ett flertal olika kommuner på grund av att 

varje enskild kommun har sitt eget sätt att se på de gällande kraven och hur 

tillgänglighetsprocessen ska gå till. Att ständigt ta reda på vad som gäller för den specifika 

kommunen tar upp onödig tid och energi. Vissa kommuner kräver en certifierad 

tillgänglighetsansvarig som godkänner, när det i andra kommuner räcker med egenkontroller 

och ibland sker tillgänglighetsgranskningen i bygglovsskedet och ibland sker det senare i 

processen. Arkitekt 1 upplever en väldigt stor skillnad mellan kommuner i sitt arbete som 

framförallt utgår ifrån Göteborg, som anses vara väldigt hårda med 
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tillgänglighetsgranskningen medan det upplevs att andra kommuner som exempelvis Malmö 

och Borås inte alls verkar svara lika noggranna med uppföljningen. Att det varierar mycket 

mellan olika kommuner vad gäller tillgänglighetsgranskning håller Markprojektör 1, Arkitekt 

2 och Platschef 1 med om. Brandprojektör 1 som är aktiv över hela Sverige säger att han 

märker att vissa kommuner har kommit långt i sitt arbete om tillgänglighet under de senaste 

åren men att det i andra kommuner inte tas på lika stort allvar. 

Alla olika krav som ställs från olika organisationer samt att inget är helt säkert utan att 

rättsfall får vara ett mått att gå efter blir processen att hålla sig uppdaterad svår. Detta är 

något som upplevs av Landskapsarkitekt 1 som ser framtida svårigheter med att hålla sig 

utbildad och uppdaterad om vad som faktiskt gäller. Problematiken att olika kommuner även 

i samma län jobbar på olika sätt framförallt med kontroller gör inte det hela lättare, Arkitekt 

1 menar också att det redan idag är svårt att hänga med i utvecklingen. 

5.2.3 Skapandefrihet och önskemål 

Ett problem med alla krav och föreskrifter som finns upplevs av Arkitekt 1 och det är att 

skapandefriheten har försvunnit och att det aldrig går att komma med någon ny 

arkitektonisk lösning för det finns alltid något krav som säger stopp. Vare sig det är en snygg 

detalj eller en ny kreativ utformning. Arkitekt 1 tycker att problemlösningen, 

skapandeglädjen och friheten som är ganska unik för byggbranschen blir lidande. Vare sig 

det är en snygg detalj eller en ny kreativ utformning så fungerar det väldigt sällan då platsen 

är begränsad av alla föreskrifter om mått för framkomlighet av personer i rullstol eller en 

konstnärlig färgsättning som inte godkänns på grund av krav på kontrast färger. Arkitekt 2 

tycker ofta att önskemål från beställare blir lidande av tillgänglighetskraven. Exempelvis om 

beställaren önskar en mjuk innemiljö men kraven på kontrastfärger motsäger önskemålen. 

Platschef 1 nämner också att det inte finns utrymme att uppfylla önskemål och ändringar 

som ställs av kunden under byggprocessen då lägenheterna ska vara helt 

tillgänglighetanpassade när de överlämnas till kunderna. Önskemål som placering av ugn 

eller om kunden vill ha en köksö går sällan att lösa. Projektledare 1 håller med om att det är 

svårt att komma med något nyskapande och Arkitekt 3 sakkunnig håller med till viss del 

men påpekar också tydlig att om tillgängligheten inkluderas i ett tidigt stadie uppnås ofta 

fantastiska resultat. 

5.3 Tomt 

5.3.1 Hög mark invid hus 

Enligt Markprojektör 1 blir anslutningen mellan mark och hus alltid ett problem ur 

fuktsynpunkt för att marken blir för hög intill byggnader. Idag jobbas det mycket med 

marken för att slippa ramper och liknade vid entréer. Det blir då en omöjlighet att hålla 

marken 15 cm under fasaden, som önskas ur fuktsynpunkt. Det blir också svårt att få till 

fallet på 5 % på 3 meter ut ifrån byggnaden på grund av kraven på gångvägar och 

tillgänglighetsanpassning intill huset. Ofta är orsaken till att marken kommer för högt 

bristfällig kommunikationen mellan arkitekt och markprojektör. Arkitekten sätter marknivån 
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för huset utan att ha konsulterat med markprojektören som måste ha en viss höjd för att 

klara kraven på markförhållandena.  Det är också ofta svårt för arkitekten att i ett tidigt 

skede sätta rätt höjd på Påståendet stöds utav Konstruktör 1 som vet att det ofta blir 

problem med höjdsättningar. Markprojektör 1 tror mer på att försöka hålla nere marken och 

jobba mer med ramper. Det sättet som arbetet utförs kan får stora ekonomiska och 

hälsomässiga konsekvenser om inte fuktkraven tas på stort allvar. Fuktproblem kan visa sig 

relativt fort men ett litet läckage kan få stor påverkan långt fram i tiden. Markprojektör 1 

tillägger att anpassa sig till befintliga hus och dess markförhållanden gör det ännu svårare att 

få till bra tillgänglighet och avvattning från hus, då inte ändringar av befintlig marken kan 

göras hur som helst för detta kan komma att påverka befintlig byggnation på ett negativt 

sätt. 

 

5.3.2 Topografi 

I Sverige som så många andra länder kan topografin variera stort, i vissa delar påverkar 

topografin arbete stort. Markprojektör 1 nämner att de stora höjdskillnaderna i topografin 

försvårar eller omöjliggör arbetet med att tillgänglighetsanpassa gång- och cykelvägar för 

personer med funktionsnedsättning. Vissa tomtfastigheter kan bli obebyggliga på grund av 

terrängen, det är inte ekonomiskt hållbart eller ens möjligt att anpassa vissa platser. Många 

fastigheter i Västsverige går inte att komma till via en tillgänglig väg utan tillgängligheten 

erhålls först om då personen kommit dit med bil. Problematik med krånglig topografi stöds 

också utav Kalkylingenjör 1 som upplever att uppföra parkeringsplatser för personer med 

funktionsnedsättningar med en tillgängligväg till huvudentrén kan vara svårt eftersom det 

kan förekomma stora höjdskillnader på tomten, detta är ett vanligt förekommande 

fenomen. Det finns ingen nytta med att ha en välanpassad parkering om vägen till 

byggnaden inte går att använda av en person som sitter i rullstol på grund av en brant back 

till exempel. 

5.3.3 Parkering för rörelseförhindrade och Uppställningsplats 
Kalkylingenjör 1 nämnde ovan problematiken gällande parkeringsplatser för personer med 

funktionsnedsättningar på grund av höjdskillnader, det är också ofta problem att kunna 

erbjuda parkeringsplats inom 25 meter från huvuddentré på grund av utrymmesbrist 

framförallt i tätbebyggt område. Det finns mycket förutom parkerings platser som ska finnas 

i närhet till en bostadsbyggnad, till exempel förråd, soprum, avlastningsplats, uteplats 

grillplats, lekplatser med mera. Dessa kan inte ligga var som helst då även dessa ska kunna 

nås av personer till exempel i rullstol eller som använder rullator. Kalkylingenjör 1 har också 

upplevt situationer där avståndet på 25 meter till en tillgänglig parkeringsplats krockat med 

kravet på uppställningsplats för utryckningsfordon så som brandbil. Brandsäkerheten är 

otroligt viktigt, en stegbil ska kunna komma till alla fönster och balkonger för att kunna 

rädda personer vid brand. Kraven på detta är ännu viktigare då en god frångänglighet ska 

beaktas. En person i rullstol kan inte utrymma via trapporna utan måste kunna bli räddad 

genom ett fönster eller från en balkong. Parkeringsplatsen ämnad för personer med 
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funktionsnedsättning kan inte användas som uppställningsplats då brandbilen måste kunna 

komma till även om det står parkerade bilar där. Det hårda axeltrycket från tunga fordon 

ställer höga krav på bärigheten på uppställningsplatsen vilket kan göra det ännu mer 

utrymningskrävande speciellt vid problematisk topografi. Kalkylingenjör 1 nämner att i det 

aktuella fallet valdes det att prioritera uppställningsplatsen, men har tillgängligheten 

uppfyllts om parkeringen hamnat på ett längre avstånd än vad BBR kravet säger. 

Problematiken får också stöd av Platschef 1 som tillägger att uppställningsplatser är viktigt 

att tänka på. Platschef 1 kommer med exemplet att tillräckliga påkörningsskydd för bärande 

konstruktioner kring uppställningsplatsen då tunga fordon kommer vistas på platsen. 

 

  

5.3.4 Lekplatser och skolgårdar 

Ett område där tillgänglighetsanpassning är relativt nytt och arbetet är svårt med 

tillgänglighetsfrågor är lekplatser och skolgårdar. Enligt Markprojektör 1 och 

Landskapsarkitekt 1 är lekplatser och skolgårdar ett unikt område där 

tillgänglighetsanpassningen alltid är svår då arbetet med lekplatser är något som kan få en 

stor påverkar på lekvärdet som upplevs på lekplatsen. En lekplats är ett område som skall 

locka till aktivitet och lek. Tillgänglighetsanpassningen genom att undanröja hinder tar bort 

upplevelsen som ofta försöks skapa genom en lekplats, till exempel genom en hinderbana, 

klätterställning eller sandlådor. Ett annat exempel är en kulle som avses för pulkaåkning om 

den ska vara tillgänglighetsanpassad så fås antingen en väldigt låg lutning på backen 

användas eller att någon form av ramp. En lutning som avser att göra kullen tillgänglig för 

alla tar bort lekvärdet på en pulkabacke, en ramp upp till kullen är kanske ett bättre 

alternativ om ramp är möjligt ekonomiskt och med hänsyn till terrängen i övrigt. En ramp 

kräver dock räcken och det leder till en hög skaderisk vid pulkaåkning. 

För att göra det möjligt att ta sig fram i en lekplats för personer i rullstol används idag 

gummiplattor eller gjuten gummimassa istället för sand som använts tidigare. 

Gummiplattorna har tendens att glida isär om inte kantjobbet är gjort noggrant och om de 

glider isär förloras tillgängligheten helt. Den gjutna gummimassan upplevs hålla bättre men 

är betydligt dyrare och blir inte ekonomiskt försvarbart på mindre lekplatsytor. Detta styrks 

av Landskapsarkitekt 1, Markprojektör 1, Kalkylingenjör 1 och Projektutvecklare 1. 

Markprojektör 1 nämner ett stort problem som uppkommer med dessa är när det blir kallt 

ute. Då bildas den en tunn frosthinna på gummit vilket gör ytan väldigt hal. Det blir då en 

stor skaderisk då lekplatser är till för barn att springa runt och leka. Något som ofta upplevs 

är att beställare och användare också är rädda för är skadliga ämnen som kan förekomma i 

plast- och gummimaterial. Landskapsarkitekt 1 förespråkar istället användningen av 

konstgräs märkt eco som är fritt från skadliga ämnen och problemet med frosthinnan 

undviks, fördelarna med konstgräset tas också upp av Markprojektör 1. 



23 
  

5.4 Byggnad 

5.4.1 Balkonganslutning 

När det kommer till själva byggnaden är det absolut vanligaste problemet som upplevs av 

respondenterna anslutningen mellan balkong och byggnad, framförallt då vid 

balkongdörren. Problemet påtalas framförallt av Konstruktör 1 som upplever att denna 

detalj diskuteras i varje projekt när det gäller nybyggnad av bostadshus. Det tycks aldrig 

finnas någon riktigt bra lösning, utan olika varianter prövas. Problemet gäller mellan kraven 

på en tillgänglig tröskel och en bra tröskel ur fuktsynpunkt. Det blir väldigt lätt läckage vid 

denna typ av anslutning då vatten rinner eller blåser in under kanten. En variant som 

används är att gjuta en betongklack som ska förhindra vattnet från att rinna in i 

konstruktionen i sektionsskarven mellan balkong och bärlag. Ytterväggen placeras sedan 

ovanpå den gjutna klacken. Denna klack, plus själva dörrtröskeln ska dock hållas minimal 

med hänsyn på tillgänglighetskraven. En annan variant är att gjuta ut en förhöjd halvmåne 

utanför balkongdörren för att få en helt plan yta mellan ute och inne. Konstruktör 1 menar 

att ingen lösning som används är speciellt bra. För att Konstruktör 1 ska känna sig på säkra 

sidan gällande vattnet skulle betongklacken vara upp mot 100 millimeter hög, vilket är långt 

ifrån kraven som av praxis bör vara högst 20 millimeter med hänsyn på tillgängligheten.  

Arkitekt 1 och 2, Projektutvecklare 1 och Platschef 1 håller med om problemet, och det är 

svårt att kunna hålla nere måttet till 20 millimeter utan att fuktsäkerheten blir lidande. Felen 

som kan uppkomma om det blir läckage och delar av byggnaden blir skadade hamnar på 

entreprenaden eller projektören. Detta kan bli väldigt kostsamt och bör undvikas. 

Entreprenaden vill inte lämna ifrån sig något som inte känns helt säkert och som i framtiden 

kan leda till stora kostnader. Konstruktör 1, Projektutvecklare 1, Arkitekt 1 och 

Markprojektör 1 nämner ett alternativ: att använda en löstagbar ramp som enkelt kan 

läggas dit eller tas bort och därigenom kunna ha en högre tröskel. Detta är något som sällan 

anses tillräckligt i en besiktning. Att helt eller delvist glasa in balkongen ses också som ett 

alternativ men detta är ingen garanti då vatten kan komma in via till exempel ett öppet 

fönster. Ett annat problem som upplevs av Kalkylingenjör 1 som själv sitter i rullstol är, när 

balkongen delvist är inglasad blir ofta tröskeln mellan ute delen och den inglasade delen 

väldigt hög och smal, vilket omöjliggör att kunna komma in eller ut med en rullstol. 

5.4.2 Kulturhistoriska byggnader 

Ett problem som upplevs av Brandprojektör 1 är när det kommer till tillgänglighets- och 

frångänglighetsanpassning på äldre byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde så 

kallade q-märkta hus som kan finnas angivna i detaljplanen. På dessa byggnader bör stora 

ingrepp på fasaden genom nya entréer eller utrymningsvägar undvikas, stora ramper kan 

också skada bevarandevärdet. Detta blir en form av kravkrock då tillgänglighet och 

frångänglighet krockar med kulturhistoriska och bevarande krav. Brandprojektör 1 påpekar 

att det kan bli att byggnad inte kan användas för vissa verksamheter som kräver 

tillgänglighet, det kan bli svårt att hitta något användningsområde för alla dessa byggnader. I 

och med att bevarandekraven finns kan inte byggnaderna heller rivas och istället bygga nytt, 
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dessutom ligger dessa byggnader ofta på centrala och attraktiv tomter. Att anpassa q-märkta 

byggnader är väldigt svårt, ett exempel är alla gamla slott som finns i Sverige som många är 

öppna för allmänheten och måste då vara tillgängliga och frångängliga för personer med 

funktionsnedsättning. 

5.4.3 Utrymning 

Ett annat problem gällande frångänglighet som Brandprojektör 1 nämner är hur en 

population med personer med funktionsnedsättningar också påverkar utrymningsförloppet 

för övriga personer som är bosatta eller jobbar i byggnaden. Detta är något som borde 

beaktas vid projekteringen av byggnader. Utrymning är ett väldigt komplex ämne, det är så 

många parametrar som kan komma att påverka till exempel panik; hur olika personers 

förmåga att ta sig ut varierar, påverkan av andra och så vidare. En god tillgänglighet testas 

hela tiden men det är svårt att på ett bra sätt testa en byggnads utrymningsfunktionalitet. Så 

det ser ut de senaste åren används ofta en eller flera utrymningsplatser per våning där till 

exempel rullstolsburna får vänta en begränsad tid för att sedan kunna bli räddade. Vid höga 

byggnader där det inte går att räkna med att utrymningen kan ske med hjälp av stegbil från 

fönster eller balkong är brandsäkra utrymningshissar ett bra alternativ, detta är dock ett 

väldigt nytt förförande i Sverige och det finns brist på kunskap. Generellt sätt är hissar inte 

bra vid utrymning på grund av driftsäkerhet och så vidare. 

 

5.5 Lägenhet  

5.5.1 Tolerans på grund av minimikraven 

Platschef 1 upplever problematik ute på byggplatserna på grund av satta minimikrav med 

hänsyn till tillgänglighet. Det upplevs aldrig att projektering förekommit med marginaler när 

det räknas på måtten som krävs. Oftast används minsta möjliga mått för att klara kraven och 

hålla nere kostnaderna. Problemet med detta upplevs av Platschef 1 att byggarna inte har 

någon felmarginal att gå på ute på arbetsplatsen och påpekar att det är enkelt att rita exakt 

vid en dator men att bygga exakt på millimetern är inte så lätt. Då det inte finns någon som 

helst tolerans att gå på, kan vissa mått tvingas bli lite mindre, marginellt men ändå. Till 

exempel om ett badrum dimensioneras med minimikrav så att vändcirkeln för rullstol precis 

får plats men det visar sig att det blir något fel på arbetsplatsen eller att dimensionen på ett 

installationsskåp blir större finns det inte marginaler att ta av. Att flytta badrumsväggarna så 

vändcirkeln får plats förskjuter problemet vidare till hallen eller köket där det också sällan 

finns någon tolerans. Antydandet stöds av Konstruktör 1 som säger att rita rätt är en sak 

men att bygga rätt under påverkande väderförhållanden och press kan vara svårt. Det gäller 

att kunna stå emot alla önskemål som kommer från alla håll under byggprocessens gång och 

bygga enligt bygghandling. 

Platschef 1 anser att det sällan finns möjlighet att ta hänsyn till uppkommande önskemål 

från beställare då det sällan finns rum för några förändringar. Som platschef finns ändå en 
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önskan att tillfredsställa beställaren men samtidigt innebär nya önskemål mer arbete för 

entreprenören. Då kan det ibland underlätta att ha alla tillgänglighetskrav att luta sig mot för 

att undvika det extra arbetet och att kunna säga nej. 

 

5.5.2 Bristande kunskap hos leverantörer 

En annan problematik som tas upp av Arkitekt 1 är bristande kunskap och utbud hos många 

leverantörer. Till exempel köksleverantörer som inte erbjuder rätt passbitar till hörn som 

krävs för att klara de måttkrav som finns, för att en person i rullstol ska kunna använda en 

diskmaskin. Det är inte ovanligt att om dessa passbitar inte tillhandahålls och diskmaskinen, 

ugnen eller kylskåpet ställs intill en vägg och på så sätt försvårar vardagssysslor för 

rörelsehindrade personer. Denna brist på kompetens upplevs också av Projektutvecklare 1. 

5.5.3 Små lägenheter 

Något som Arkitekt 1 tycker är synd är att alla krav som idag ställs gör att små lägenheter 

försvinner för att det blir omöjligt att klara av tillgänglighetskraven. Det är synd då många 

önskar en liten lägenhet som är billigare och det försvårar också för ungdomar som vill flytta 

hemifrån att ha råd att köpa sin första lägenhet. För att få bukt på bostadskrisen är ett 

förslag att till viss del kunna bygga små, enkla lägenheter där tillgänglighetskraven får läggas 

åt sidan, framförallt vid studentbostäder. Resonemanget bakom är att en student inte är 

boende i samma lägenhet under en längre tid och att det inte är lika vanligt att en student är 

funktionshindrad. En mindre dramatisk lösning är att studentlägenheterna bara ska kunna 

anpassas ifall det skulle behövas till exempel först när en person med funktionshinder flyttar 

in vilket nämns av Arkitekt 2. 
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5.6 Ekonomi 

5.6.1 Ökade kostnader 

Alla respondenter Platschef 1, Projektutvecklare 1, Konstruktör 1, Arkitekt 1-3, 

Markprojektör 1, kalkylingenjör 1 och landskapsarkitekt 1, Brandprojektör 1 påpekar att 

tillgängligheten innebär en ökad direktkostand. Detta genom mer materialåtgång på grund 

av större lägenheter, samt den extra projekteringstiden det tar att väga in 

tillgänglighetskraven i varje moment. Byggbranschen är vinstdrivande och det försöks hela 

tiden byggas så billigt som möjligt, då är det väldigt lätt att se att det kostar mycket pengar 

att erbjuda tillgänglighet och användarbarhet för all. Alla respondenter anser dock att 

tillgänglighetsanpassning är något väldigt nödvändigt och viktigt.  Platschef 1 och Arkitekt 3 

sakkunnig nämner att det är en ökad direktkostnad, men den blir betydligt lägre än att 

tillgänglighetsanpassa i efterhand. Den dyrare anpassningen är något som ska betalas med 

skattepengar, som istället kunde användas till annat. Arkitekt 1 sakkunnig trycker på vikten 

att möjliggöra arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Genom en god 

tillgänglighet i bostäder och på arbetsplatser möjliggörs det för fler personer att kunna 

komma ut i arbete. Detta kommer generera mer skattepengar genom att fler personer 

jobbar och inte blir hemmasittande. Istället för att vara till belastning blir då istället 

personerna en vinst för samhället. Kalkylingenjör 1 är medveten om kostnadsproblematiken 

men anser att det är något som måste kommas ifrån och istället börja se det som en 

framtida investering både ekonomiskt och som en investering i personligt värde för 

människor. 

 

  



27 
  

6 Diskussion Analys 

6.1 Regelverk 

Otydligheten gällande olika organisationskrav och appliceringen av tillgänglighetskraven som 

upplevs av de flesta respondenter kan kopplas till att det finns många krav från olika håll.  

Utöver detta innebär arbetet med tillgänglighet och utformning av detaljer att ofta luta sig 

mot gjorda rättsfall för att hoppas att eventuell bedömning sker på samma sätt. Intervjuerna 

i samband med litteraturstudien skapar en upplevelse om att kraven ger stor möjlighet för 

egen tolkning eftersom det förekommer många ”bör krav”. 

I resultatet framför flera respondenter att det i vissa situationer finns regelverk som gäller 

parallellt som samtidigt är motstridiga. Att kommunerna ställer olika krav både på 

tillgängligheten och hur den ska kontrolleras/godkännas gör processen ännu otydligare. 

Detta leder till att det blir problem med att hålla sig informerad och uppdaterad på hur 

tillgänglighetsarbetet bedrivs i olika kommuner då det kan skilja sig avsevärt i både 

projekteringsstadiet och både i kontrollering eller besiktning. Kraven kommer från BBR men 

tillvägagångssättet är samlade i ett flertal regelverk vilket lämnar möjligheten till 

motsägelser. I Rapporten om byggnadsnämndernas tillsyn under 2013 och 2014 har det 

undersökts hur olika kommuner jobbar med tillgänglighet och som kan kopplas till 

problemet med att det är olika förutsättningar i olika kommuner. I rapporten skickades 

enkäter ut till alla kommuner i Västra Götalands län med frågor om hur de jobbar med 

tillgänglighet och resultatet i studien visar att det skiljer sig oerhört mycket mellan vissa 

kommuner. Oftast är det bättre i de större kommunerna, detta kan bero på att resurserna är 

mer begränsade i mindre kommuner samtidigt som det har hänt mycket de senaste åren 

med införandet av sakkunniga kontrollanter som de mindre kommunerna inte uppdaterat 

sig med. En åtgärd som hade underlättat tillgänglighetsarbetet är att i Sverige besluta att alla 

kommuner åtminstone ska jobba efter samma riktlinjer gällande krav, kontroller och 

uppföljning i alla fall de kommuner som tillhör samma län. 

6.2 Tomt 

Problematik gällande mark mot hus och de fuktproblem som framkommit i resultatet 

uppstår genom en krock mellan kraven som ställs i BBR kapitel 3 och 6 som berör 

tillgänglighet respektive fuktförhållanden. BBR kapitel 6 säger:  

6:5321 Markavvattning  

För att en byggnad inte ska kunna skadas av fukt ska marken invid denna ges en lutning för avrinning 

av dagvatten eller förses med anordningar för uppsamling och avledning av dagvattnet, såvida 

byggnaden inte är utformad för att klara vattentryck.  

 

Detta är kravet gällande markavvattning som ställs i BBR. ”Börkravet” som finns för att klarar 

av detta är en frånlutning på 1:20 inom 3 meter ifrån byggnaden som skrivs. Svårigheten att 

göra sådan markutformning skapas av allt annat som ska finnas på tomten såsom uteplatser, 

gångvägar, lekplatser, parkeringar, uppställningsplats med mera, och de krav som ställs på 
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detta. Till exempel ska en gångväg ha betydligt mindre sidolutning än 1:20 för att inte en 

rullstolsburen person ska välta eller någon med orienteringssvårigheter inte ska komma fel. 

Dessutom måste redan befintlig byggnation och deras markutformning beaktas så 

utformningen inte ger någon negativ påverkan på dessa. Det är en ständig och ofrånkomlig 

platsbrist intill byggnaderna, det spelar inte så stor roll hur stor tomten är då vissa saker 

måste finnas inom ett visst avstånd.  

 

Problemet som tas upp gällande topografin och svårigheten att tillgänglighetsanpassa 

fastigheter med stora höjdskillnader är något som ännu mer försvårar markprojekteringen, 

BBR 3:512 nämner skäl för avsteg gällande höjdskillnader vid entré men det är ett väldigt 

stort utrymme för tolkning vad som faktiskt menas med synnerliga skäl för avsteg trots de 

allmänna råden som finns. 

 

Då det återigen finns begränsat med utrymme på en tomt, och framförallt i närhet till 

byggnaden som fallet ofta är, kan problem som distribueringen mellan parkeringsplats och 

uppställningsplats uppkomma. Enligt BBR ska det finnas parkering avsedd för personer med 

funktionsnedsättning inom 25 meter från en tillgänglig entré. BYGG IKAPP trycker på att det 

bör finnas inom 10 meter, detta kan vara en svår nöt att knäcka på många fastigheter. Kravet 

gällande uppställningsplatser för brandbilar är hårda och måste vara utförda, måtten som 

gäller tas upp i BBR men en kommuns räddningstjänst kommer ofta ut med ett eget mer 

detaljerat dokument om hur de vill att deras uppställningsplatser ska se ut. Som nämnts av 

respondenterna i resultatet är parkering och uppställningsplats inte bara problem var för sig 

utan de slåss ofta om samma yta. Det går inte att använda själva parkeringsplatserna som 

uppställningsyta då bilar kan blockera ytan när utryckningsfordonen kommer. En alternativ 

lösning på detta kan vara att möjliggöra parkeringsplatser på ett längre avstånd än 25 meter 

om full tillgänglighet längst vägen gäller och det finns möjlighet för god vila, med kravet att 

detta endast borde vara tillåtet om krockar likt ovan uppkommer som gäller personsäkerhet. 

 

Svårigheten att uppföra lekplatser ur tillgänglighetssynpunkt som kommit fram i resultatet 

berör kraven på tillgänglighet på allmänna platser. Problemet är att göra något som har ett 

högt lekvärde men samtidigt är tillgängligt och användbart av någon med funktionshinder. 

Alternativ med gummimassa istället för sand finns men inte utan andra nackdelar som ökad 

kostnad, frosthinnan som uppkommer på den kalla perioden av året och eventuella skadliga 

ämnen. Problematiken är svår, en lekplats ska vara något utmanande och aktiverande för 

barn som förespråkar lek och aktivitet. Detta är långt ifrån något som är fullt tillgängligt, 

enkelt och utan hinder. Svårigheten ligger i att möjliggöra inbjudan till lek för alla personer 

oavsett funktionsnedsättning eller inte. Alternativa lösningar så som gummimassa eller 

konstgräs gör det mer tillgängligt utan att påverka lekvärdet. Ordentligt med bänkar, bord 

avsett för personer som sitter i rullstol ger de som behöver vila en möjlighet. Tydliga 

färgmarkeringar som underlättar för de med nedsatt syn. En enkel åtgärd är att ta bort ena 

kanten på sandlådan så att någon med funktionshinder lättare kan ta sig in.  
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6.3 Byggnad 

Det i särklass vanligaste problemet som upplevdes av respondenterna. under kategori 

byggnad, gäller för anslutningen vid balkonger. Där bör antingen tillgänglighet eller 

fuktsäkerhet prioriteras. Problemet är att vatten kan ta sig in under dörren vid regn och blåst 

om det inte finns en tillräckligt välkonstruerad balkonganslutning som förhindrar detta. 

Enligt BYGG IKAPP, 6:e utgåvan, bör tröskeln enligt praxis högst vara 20 millimeter för att 

anses vara tillgänglig men det är väldigt svårt utan att riskera fukttätheten. Som Konstruktör 

1 säger att han/hon hade velat ha en tröskel på 100 millimeter för vara säker på att undvika 

fuktproblem även om det hade fungerat med en lägre tröskel i teorin så poängteras det att 

det är svårare att få till det i praktiken ute på byggarbetsplatsen. Det är enkelt att rita rätt 

men att utföra något ute på bygget är en helt annan sak. Flera av respondenterna påpekar 

att kravet på balkonganslutningen är för svårt att klara av och istället förespråkar de ett 

alternativ med en flyttbar ramp om det är så att den boende är rörelsehindrad. Ett alternativ 

där riskerna för skador på byggnaden minimeras samtidigt som det är enkelt kan ta sig in och 

ut från balkongen.  

Sammanstötningen mellan en god tillgänglighet/frångänglighet och kraven på att bevara 

särskilt historiskt värdefulla byggnader är en svår vägning. I denna problematik ställs två 

stränga krav mot varandra: förbud mot förvanskning och tillgänglighet på platser avsedda för 

allmänheten. Problemet isig gäller inte nybyggnation. Kraven kan komma att påverka 

nybyggnation då platser, anläggningar och byggnader som är q-märkta kan påverkar 

byggandet på intilliggande fastigheter, detta genom krav i detaljplanen.  Det har en stor 

påverkar den samhällsmässig tillgänglighet som helhet. 

Vad gäller frångängligheten i stort och utrymning av en population med personer som har en 

funktionsnedsättning finns det lite forskning om, detta styrks upp av problamtiken som 

Brandprojektör 1 tar upp och menar att, arbete med utrymningshissar och annat är relativt 

nytt i Sverige. Men här finns det kunskap att hämta från andra länder som har fler höga 

byggnader och därav mer kompetens; detta i samband med mer forskning kring hur 

utrymningsförloppet påverkas skulle kunna ge en bra grund att bygga vidare på i Sverige. 

6.4 Lägenhet 

I och med skärpningen av kraven försvinner de mindre bostäderna. Detta försvårar 

situationen för unga att hitta sin första bostad då priserna stiger i samma takt som arean 

ökar. Trots detta blir marginalen mindre för konstruktionsavvikelser i praktiken som ibland 

inte går att undvika. För att bostäderna inte ska bli för stora projekteras det ofta efter 

minimikravet och dessutom utan tolerans för avvikelser. Problemet som då kan uppstå är 

om installationer tvingas ta större plats än vad det är räknat med, som i sin tur leder till att 

måtten för tillgänglighet i förlängningen inte kan uppfyllas. I BBR och Svensk Standard står 

det vad en lägenhet ska innehålla och vilka mått som ska finnas och det är lätt att se att om 

alla dessa krav ska uppfyllas kommer lägenheterna bli mycket större än de som inte är 

tillgänglighetsanpassade. En lösning på detta problem som oftast uppstår i badrum är att ha 
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ett förråd intill så i värsta fall kan väggen flyttas för att kunna anpassas och på så vis klara 

alla mått i lägenheten. Ett område som ger möjlighet för avvikelse kan fungera som en 

säkerhetsåtgärd. 

Den bristande kunskap hos leverantörer som Arkitekt 1 har tagit upp om att leverantörerna 

exempelvis inte klarar av att leverera de material till kök som krävs för att bostaden ska klara 

av minimimåtten för att anses tillgänglig, kan förklaras av att det finns många mått som 

måste stämma för godkännande. Byggsektorn i allmänhet har svårt att hantera alla krav som 

ställs och då kan det inte förväntas att leverantörer av vitvaror eller dylikt ska ha full koll 

heller.  

6.5 Ekonomi 

I BBR ges det möjligheter att ta avsteg från tillgänglighet på grund av oskäliga kostnader. 

Processen att göra dessa avsteg är dock svår och något som sällan är försvarbart om det 

orsakat bristande tillgänglighet. Ordet ”skäligt” fungerar på samma sätt som ”bör” det går 

inte att fastställa något bestämt värde på vad begreppen faktiskt betyder. 

Tillgänglighetsanpassning berör kraftfullt en fråga om pengar och resurser. De flesta 

respondenterna ser tydliga kostnadsökningar, vilket inte är så konstigt då är väldigt hög 

konkurrens i byggbranschen. Det gäller att bygga snabbt, billigt och med hög kvalité. Detta 

drivs på ännu hårdare av Lagen om offentlig upphandling. Den med billigast eller mest 

ekonomiskt fördelaktigt anbud får ta på sig projektet och det är kanske inte alltid den med 

bäst projekterad tillgänglighet. All prispress som ställs på byggsektorn gynnar inte ett 

kvalitetstänk, för att kunna bygga ett tillgängligt och användbart samhälle för alla krävs det 

ett annat värderingssätt än bara för pengar och ekonomi. 

Det är bara ett fåtal respondenter som faktiskt ser det som en investering för framtiden och 

det är något myndigheterna har misslyckats att framhålla då byggsektorn bara möter kraven 

som regelverken ställer och de kraven kostar pengar att uppfylla. Byggsektor får ingen bra 

bild av de möjligheter och fördelar som finns med tillgängligheten. 
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7 Slutsats 
Denna studie har visat på att det finns en hel del problem i byggsektorn gällande 

tillgänglighet. Vare sig det är ett litet problem för en aktör eller ett större som påverkar alla 

inblandade så kan vi konstatera att något behöver göras för att utveckla arbetssättet 

gällande tillgänglighet i framtiden. Om de samlade resultaten beaktas, tyder de på att det 

har blivit en så stor förändring av tillgängligheten inom en kort tidsintervall som alla inte har 

hunnit anpassa sig till, därav konsekvenser.  

Många av problemen som har tagits upp i denna rapport har en gemensam nämnare, 

nämligen kommunikation mellan olika aktörer. Antingen via direktkommunikation eller 

genom kraven som Boverket ställer. Generellt saknas det förståelse mellan aktörerna om 

vad var och en upplever för problem, på grund av tillgängligheten. Här kommer denna 

rapport kunna göra skillnad.  Nyckeln till dessa problem är kommunikation, det gäller att få 

till ett bredare samarbete mellan alla inblandade aktörer för att kunna bemöta de 

samhällsmässiga kraven på en god tillgänglighet. Byggsektorn står inför en utmaning och 

utveckling eftersom tillgänglighetskraven prioriteras före övriga krav som ger konsekvenser 

på allt annat. Vi anser att för att få en bra helhet på tillgänglighetstänket behövs en tydligare 

sammansvetsning mellan de olika aktörerna. Konstruktörer och arkitekter kan inte bara 

lämna över sitt arbete och låta entreprenören lösa resten. Detta kan möjliggöras genom att 

en tillgänglighetsexpert följer med i hela processen ända från framtagningen av 

förfrågningsunderlaget, bygglovsansökan, projekteringen, byggandet, besiktningar till 

uppföljningar under garanti-tiden.  

Frångängligheten är ett fenomen som uppstår i samband med den ökande tillgängligheten. 

Här ligger kraven och även byggsektorn som helhet långt efter i jämförelse med 

tillgänglighet. En byggnad är inte tillgänglig och användbar för alla om inte en god 

frångänglighet uppnås. Det finns ingen tillgänglighet utan en frångänglighet. 

Det stora problemet som vi tror kommer visa sig i framtiden är fuktrelaterade skador på 

grund av att det är dessa krav som ständigt får vika undan för att ge rum för kraven gällande 

tillgänglighet. Fuktskador tar ofta lång tid att upptäcka då första konsekvensen kanske är att 

människor i omgivningen blir sjuka. Vi anser att ställen där fuktkraven blivit lidande och det 

misstänkts kunna förekomma fuktskador bör undersökas för att upplysa och förhindra 

framtida problem. Genom att omarbeta kraven så att fukt och tillgänglighet blir bättre 

synkroniserade skulle kvalitén på byggnaderna öka och genom att börja med att fokusera på 

de detaljer där problem vanligen uppstår tas ett stort steg i rätt riktning.  

En hållbar utveckling innebär social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet, detta innebär 

att det måste finnas en harmoni mellan kraven och hur de fungerar tillsammans. Här finns 

en hel del arbete kvar att göra. 
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8 Metodanalys 

Valet av metod var lämpligt och bidrog till kunskap både relevant till syftet men också till 

annat nyttigt som inte kan tas upp i rapporten. Dock är detta information vi kan ta med oss i 

vårt framtida yrkesliv. Vi hade önskat att haft tid för fler respondenter utspridda på ett 

större område i Sverige för att erhålla en större säkerhetsfaktor på det genererade 

resultatet. Trots försök till att vara objektiva kom diskussionerna i våra semistrukturerade 

intervjuer att få en viss spegling från våra subjektiva synpunkter, dock skapade detta ett 

klimat av öppenhet under intervjuerna.  Något vi märkte av i början, var att under vårat 

sökande efter problem inom ett visst område uppstod en känslighet och vi lärde oss snabbt 

att det var viktigt att vara tydlig med studien och frågorna ställs i utvecklingssyfte och 

lärandesyfte. Alltså inte för att nedvärdera något eller någon, alla respondenter har sett vårt 

arbete som något positivt när vi berättar varför och hur vi valt att utföra arbetet.  
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9 Fortsatta studier 

Vad som vore intressant är just att utföra samma undersökning i någon annan region i 

Sverige för att se om det finns lokala skillnader och unika problemområden för till exempel 

norra- eller södra Sverige där de har bland annat helt andra väderförhållanden.  

En annan undersökningsform vore nu när vi tagit reda på problemområden att formulera en 

enkätstudie efter detta för att nå en bredare massa och göra en eventuell säkerhetsställning 

på det som framgått i denna rapport. 

Något som också vore intressant är att göra en jämförelse med ett annat land som antagit 

samma FN-konvention gällande tillgänglighet för att se hur det landet tolkar grundlagen och 

skapar sin tillgänglighetspolitik utifrån egentligen samma förutsättning som vi i Sverige. 

Då vi märkt att respondenterna anser att framförallt fuktproblem kan vara följden av hur det 

idag jobbas med tillgänglighet vore det ett väldigt intressant och behövligt projekt att titta 

på något utav de detaljer som nämnts.  

Ett ämne där vi upplevt att det saknas kunskap om hur utrymningsförloppet påverkas av 

personer med funktionsnedsättning, detta skulle ge ett behövligt bidrag till den 

brandsäkerhet vi förespråkar i Sverige.  
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11 Bilagor 

11.1 Respondenter 

Platschef: 

Platschef 1: Företag: Peab Sverige AB Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 10 år 

som platschef. 

Projektutvecklare: 

Projektutvecklare 1: Företag: Peab Bostad AB Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 

jobbat med detta i 12 år. 

Konstruktör: 

Konstruktör 1: Företag: R & H Byggteknik Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 50 

år som konstruktör, konstruktionschef.  

Arkitekt: 

Arkitekt 1: Företag: Studio Ekberg Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 30 år i 

branschen, utbildad byggingenjör tidigare arbetet som konstruktör. 

Arkitekt 2: Företag: Studio Ekberg Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 31 års 

erfarenhet, doktorand i arkitekturhistoria. 

Arkitekt 3: Företag: Liljewall arkitekter Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 

Certifierad Sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. 

Markprojektör: 

Markprojektör 1: Företag: ÅF Infrastructure, Samhällsteknik Verksamhetsort: Västra 

Götaland Erfarenhet: Jobbat med detta sedan 90talet, besiktningsman. 

Kalkylingenjör: 

Kalkylingenjör 1: Företag: Peab Anläggning AB Verksamhetsort: Västra Götaland Erfarenhet: 

jobbat sedan 97 tidigare yrkesarbetare, rullstolsbunden.  

Landskapsarkitekt: 

Landskapsarkitekt 1: Företag: ÅF Infrastructure, Samhällsteknik Verksamhetsort: Västra 

Götaland Erfarenhet: 6 års arbetserfarenhet, besiktningsman. 
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Brandprojektör: 

Brandprojektör 1: Företag: Brandexperten Sverige AB, Verksamhetsort: Hela Sverige 

Erfarenhet: 21 år i branschen. 
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11.2 Intervjuguide 

1. Namn, yrkes år, titel och företag?  

2. Vad betyder tillgänglighet för dig? 

3. Vet du hur många som idag anses ha någon form av funktionsnedsättning i Sverige? 

4. I vilka situationer kommer du i kontakt med tillgänglighet i ditt arbete? 

5. Tycker du att de krav som finns är tydliga och enkla att jobba med? 

6. Hur jobbar de kommunerna du är verksam i med hänsyn på tillgänglighet? 

7. Har du kommit i en situation där tillgängligheten varit väldigt svår att tillgodose? 

8. Vilka andra krav förutom tillgänglighet tar du hänsyn till i ditt arbete? 

9. Känner du att tillgänglighetskraven tryckt undan andra krav och önskemål, när, var 

och varför? 

10. Anser du att tillgänglighetskraven är viktigare än andra ställda krav och önskemål? 

11. Märker ni av ett ständigt ökande krav på tillgängligheten, till exempel genom den nya 

diskrimineringslagen? 

12. Ser du några framtida problem som kommer uppstå med det synsätt som idag finns 

har på en ökad tillgänglighet? 

 

11.3 Plan- och bygglagen 

(2010:900)PBL – utdrag 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 

platser. 

Byggnadsverks utformning 

1 § En byggnad ska 

--- 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. 

2 § Om inte annat följer detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande 

och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändring. 

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit 

allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de 

praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

3§ I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 
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ska det som 

1. enligt 1 och 2 § § gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning, och 

2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. 

Byggnadsverks tekniska egenskaper 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

--- 

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller 

orienteringsförmåga 

5 § Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de 

1. uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad, 

och 

2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en 

ekonomisk rimlig livslängd. 

--- 

Det som enligt första och andra styckena gäller i fråga om byggnad ska också tillämpas på 

andra anläggningar än byggnader. 

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk 

6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i 

fråga om 

1. En arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som 

lokalen är avsedd för, 

2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 

3. Tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadhus, om det med hänsyn till terrängen inte är 

rimligt att uppfylla kraven.  

7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 § § anpassas och avsteg från 

kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar och bestämmelserna om varsamhet och förbud mot 

förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras 

endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte och 

byggnadens standar är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från 1 § 3 

och 4 § första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 
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kvadratmeter inreds på en vind. 

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas också på andra 

anläggningar än byggnader. 

8 § I fråga om en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan enligt denna lag eller 

föreskrifter som har meddelast med stöd av lagen, får kraven i 1 och 4 § § anpassas och 

avsteg från kraven göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och 

omfattning. Avsteg från kraven i 1 § och 4 § första stycket 8 (tillgänglighetskrav) får dock 

göras endast om det med hänsyn till åtgärdens omfattning och byggnadens standard är 

uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. 

Tomter 

9 § en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att 

--- 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 

förhållandena i övrigt inte är orimligt, 

--- 

11 § i fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som kräver lov 

enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder 

som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelast med stöd av 16 kap. 8 § och 9 § 

tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och 

tomtens särskilda egenskaper. 

Allmänna platser och andra områden 

12 § Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 § § ska i skälig utsträckning tillämpas också 

på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader, dock att personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i 

den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. 

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på allmän plats ska alltid avhjälpas, om 

hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att 

avhjälpa. 
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Förbud mot förvanskning 

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

--- 

Underhåll och varsamhet 

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 

tekniska egenskaperna som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

och konstnärlig synpunkt. 

--- 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4,6 eller 8, ska hållas i sådant 

skicka att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

15 §  

--- 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig 

utsträckning hållas i sådant skick att det fyller sitt ändamål. 

---  

16 §  

Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i skälig utsträckning 

också tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. 

17 §  

Ändring av en byggnad eller flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

11.4 Plan- och byggförordningen  

(2011:338) PBF- utdrag 3 kap. Krav på byggnadsverk 

Utformningskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 

4 § Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska 

vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar.  

  trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan 
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lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från 

marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller 

annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpning av detta stycke ska med 

våning jämnställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. 

 5 § Det som gäller för en byggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 1 § 3 

plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än byggnader, om 

anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1,2,3,5,8 eller 9. 

 Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första 

stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och 

behovet av tillträde för allmänheten. 

Egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet 

18 § För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första 

stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett 

sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. 

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska 

vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

ska byggnaden vara försedd med hissar eller andra lyftanordningar. 

 trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan 

lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från 

marken, ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller 

annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpning av detta stycke ska med 

våning jämnställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad. 

19 § Det som gäller för enbyggnads tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 4 § första 

stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för andra anläggningar än 

byggnader, om anläggningen kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § 1,2,3,5,8 eller 9. 

 Andra anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga och användbara enligt första 

stycket endast i den utsträckning det behövs med hänsyn till anläggningens syfte och 

behovet av tillträde för allmänheten. 

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk 

23 § I fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 



H 
  

orienteringsförmåga ska 8 kap. 7 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen 

(2010:900) tillämpas på så sätt att det är möjligt att anpassa eller göra avsteg från kraven i 8 

kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen med hänsyn till plan- och bygglagens 

bestämmelser och varsamhet och förbud mot förvanskning och därutöver 

1. vid ombyggnad endast om det är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven, och 

2. vid annan ändring av en byggnad eller vid flytt av en byggnad i den utsträckning det är 

lämpligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar. 
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