Förord
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan
delta i samhällslivet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste därför
ny- och ombyggnad göras så att miljön blir tillgänglig och användbar
för alla. I den befintliga miljön måste förbättringar göras och hinder
tas bort. Utgångspunkten bör vara att alla är olika och har olika funktionsförmåga men lika rättigheter. Alla har rätt att delta i samhällslivet
på lika villkor. Detta är också bakgrunden till FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ställt
sig bakom.
En tillgänglig miljö innebär i de flesta fall att miljön blir lättare att
använda för alla. Ur ett livscykelperspektiv är dessutom i stort sett alla
beroende av en tillgänglig miljö. Att funktionsförmågan i olika avseenden avtar ingår som en naturlig del i det normala åldrandet. De flesta
har dessutom någon gång under sitt liv en närstående med nedsatt
funktionsförmåga.
När det gäller bostäder går utvecklingen mot ökat kvarboende för
äldre. Det har också blivit vanligt att svårt sjuka vårdas i hemmet. Det
blir därmed allt viktigare med ett bostadsbestånd som har god tillgänglighet och användbarhet.
För att åstadkomma en tillgänglig och användbar miljö behövs
kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och hur miljön kan utformas för att inte innebära hinder. Då kan gamla hinder undanröjas
och nya undvikas. Denna bok är avsedd att dels förmedla den kunskap
som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar, dels att informera om gällande regler.
Arkitekt MSA Mai Almén och Maria Wemme, Tillgänglighetskonsult, certifierad enligt TIL, har deltagit i arbetet genom att lämna
kommentarer och förslag till tillägg och strykningar.
Stockholm i april 2020
Elisabet Svensson, Arkitekt MSA
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1 Inledning
Bygg ikapp är avsedd att kunna användas som uppslagsbok vid planering och projektering av byggnader och utemiljö. Den är även tänkt
att kunna användas t ex vid undervisning.
I boken redogörs för gällande bestämmelser samt för ytterligare
krav som i möjligaste mån bör beaktas. Boken ger även exempel på
lösningar samt ger en del motiveringar och förklaringar som syftar till
att ge ökad kunskap om bakgrunden till kraven.
Hur individuell anpassning kan underlättas berörs. Individuella
anpassningsåtgärder behandlas däremot inte.
De i boken angivna minimimåtten utgår från de krav som ställs i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Men människors behov varierar och beror bland annat på funktionsförmåga, vilka hjälpmedel som
används, rehabilitering, behovet av och tillgången till personlig hjälp
osv. Minimimåtten är därför ibland otillräckliga, t ex för personer som
måste använda särskilt utrymmeskrävande rullstolar eller som behöver
hjälp av en eller två personer. Det är alltså inte tillräckligt att enbart
uppfylla minimikraven om man vill uppnå en miljö som fungerar bra
för personer med alla olika typer och grader av funktionsförmåga.
Observera också att kunskap om vilka mått som behövs till vissa delar är ofullständig och att utveckling av nya hjälpmedel gör att
måtten kan behöva omprövas. Angivna mått utgår från forskning där
sådan finns samt från beprövad erfarenhet.
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1,30 m

3 Tillgänglighet
Manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning. Dimensionerande vändmått i
enskilda bostadslägenheter.

TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET FÖR
PERSONER MED NEDSATT RÖRELSE- ELLER
ORIENTERINGSFÖRMÅGA

1,50 m

Nedsatt rörelseförmåga
Bestämmelser
Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer,
bål och ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga
kan behöva använda t.ex. rullstol, rollator och käpp. (Enligt BBR 3:112.)
Enligt BBR 3:113 ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och
utrymme för manövrering med rullstol ska finnas (när det anges att tomt,
byggnad eller del av byggnad ska vara tillgängliga och användbara).
Mått för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter.
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten för mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern
1,50 m och för inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 m.
Enligt ALM 5§ är en cirkel med diametern 2,00 m lämplig för bedömning av användbarheten för personer i större utomhusrullstol (avser
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader).

Rullstol

Rullstol för begränsad utomhusanvändning.
Dimensionerande vändmått i publika lokaler,
arbetslokaler, gemensamma utrymmen i flerbostadshus och tomter.
2,00 m

Vilka mått som behövs för att personer som använder rullstol ska kunna förflytta sig beror bland annat på

Större eldriven rullstol för utomhusanvändning.
Dimensionerande vändmått på allmänna platser samt i områden för andra anläggningar än
byggnader.

• rullstolens mått och konstruktion vilket i sin tur beror dels på var
och hur rullstolen är avsedd att användas, dels på användarens
kroppskonstitution och funktionsnedsättning

Bild 3.1. Dimensionerande vändmått som
enligt råd i BBR och ALM är lämpliga för att
bedöma tillgängligheten.
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• rörelsemönster, t ex om man backar i samband med vändningen
• användarens förutsättningar att manövrera, t ex stela leder och nedsatt muskelkraft gör att man har svårare att manövrera rullstolen
• användarens balans, om man har dålig balans kan man inte luta sig
fram för att ta krafttag och inte balansera på bakhjulen för att komma över kant
• behovet av hjälpare.

Bild 3.2. Transportstol är en smal stol som
används för att förflytta den som inte kan
gå själv där det är omöjligt att göra plats
för rullstolar, t ex på flyg. Möjlighet att
låna transportstol i publika lokaler är inget
alternativ till att göra lokaler tillgängliga för
den som normalt använder rullstol, men kan
vara en bra service för personer som har
svårt att gå längre sträckor.

Bild 3.3. Rullstolar utprovas individuellt.
Bilden visar exempel på tillbehör till manuell
rullstol. Tippskyddet hindrar stolen att välta
baklänges men kan vara ett hinder i branta
lutningar eller om man ska ta sig över
kanter.

För raka passager krävs, förutom utrymme för själva rullstolen, även
utrymme för händerna på drivhjulen (för manuella rullstolar) för armbågarna samt vingelmån. (När man kör manuell rullstol och vill kunna ta i med kraft hålls i allmänhet armarna så att armbågarna sticker
ut utanför rullstolen).
Att ange exakta mått för vändning är inte möjligt. De mått som
anges i följande figurer är riktvärden. Minimimåtten i figurerna avser
manöverutrymme för de typer av rullstolar som är dimensionerande
enligt BBR. Dessa mått gäller för rullstol i normalläge (dvs med normal vinkel på ryggstöd och benstöd samt med normal sitsbredd). T ex
om man på grund av stelt ben måste ha benstödet uppfällt kan rullstolens längd öka med cirka 0,30–0,40 m. På grund av kroppsbyggnad
kan man behöva en bredare sits och därmed en bredare rullstol.
I planer ritas ofta en cirkel för att illustrera att det är möjligt för
rullstolen att vända. I praktiken sker vändning genom en serie av olika
rörelser inklusive backning. Hur detta görs är beroende av vilka fria
ytor som finns. Även om en del rullstolar inte kan vända inom den cirkel som anges som lämplig i bestämmelser så blir ofta vändning möjlig
om cirkel med mått enligt byggreglerna ritas in i större utrymme. Cirkeln kan alltså ses som en symbol för möjlighet till vändning.
I princip gäller att ju större utrymmet är, desto lättare blir det att
vända och desto fler klarar det. Framför allt i större publika lokaler är
det rimligt att i möjligaste mån eftersträva större rymlighet än byggreglernas minimikrav så att även personer som använder större rullstolar får plats. Måtten från klass B i standarden SS-EN 12184:2014
kan då vara en utgångspunkt, se mått inom parentes i bild 3.8. Som
dimensionerande vändmått lämpligt för att bedöma tillgängligheten
för sådana rullstolar kan en cirkel med diametern 1,80 m användas.
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