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Sammanfattning och rekommendation 
Det	  finns	  mycket	  att	  vinna	  i	  både	  livskvalitet	  och	  kvarboende	  
genom	  att	  erbjuda	  ett	  framkomligt	  och	  tillgängligt	  boende	  för	  
alla.	  LekebergsBostäders	  fastigheter	  har	  redan	  stora	  förtjänster	  
för	  både	  äldre,	  funktionshindrade	  och	  barnfamiljer.	  Dock	  finns	  
utrymme	  för	  att	  ytterligare	  förbättra	  tillgängligheten.	  	  
	  
Genom	  att	  Lekebergs	  kommun	  erhöll	  Boverkets	  stöd	  för	  att	  in-‐
ventera	  tillgängligheten	  i	  flerbostadshus	  har	  denna	  inventering	  
kunnat	  genomföras.	  Syftet	  har	  dels	  varit	  att	  få	  ökad	  kunskap	  om	  
tillgänglighetsstatusen	  i	  bostadsbeståndet.	  Syftet	  har	  även	  varit	  
att	  skapa	  ett	  underlag	  för	  hur	  det	  allmännyttiga	  bostadsbolaget	  
LekebergsBostäder	  kan	  förbättra	  tillgängligheten	  i	  sitt	  befintliga	  
bostadsbestånd	  på	  ett	  kostnadseffektivt	  sätt.	  	  
	  
Under	  projektet	  har	  hela	  LekebergsBostäders	  fastighetsbestånd	  
inventerats.	  Detta	  har	  utförts	  med	  utgångspunkt	  i	  inventerings-‐
verktyget	  TIBB,	  vilket	  står	  för	  Tillgänglighet	  i	  befintligt	  bostads-‐
bestånd.	  Till	  grund	  för	  resultatet	  ligger	  även	  observationer	  och	  
spontanintervjuer	  med	  de	  boende	  i	  områdena.	  	  
	  
Inventeringen	  visar	  att	  flera	  byggnader	  från	  olika	  byggår	  har	  
goda	  möjligheter	  att	  bli	  mer	  tillgängliga.	  Särskilt	  goda	  förutsätt-‐
ningar	  finns	  i	  de	  byggnader	  som	  är	  nivåfria	  fram	  till	  trapphusens	  
entréer,	  de	  som	  har	  lägenheter	  i	  markplan	  samt	  de	  som	  har	  hiss	  
till	  våningar	  med	  bostäder.	  
	  
I	  planen	  presenteras	  brister	  och	  förslag	  på	  åtgärder	  för	  varje	  
enskild	  fastighet.	  För	  att	  få	  en	  ökad	  förståelse	  för	  centrala	  till-‐
gänglighetsaspekter	  i	  bostadsfastigheter	  redogörs	  slutligen	  även	  
en	  fördjupning	  med	  generella	  råd	  för	  hur	  allmänna	  utrymmen	  	  

 
bör	  utformas	  för	  att	  vara	  tillgängliga.	  Det	  ges	  även	  en	  vägledning	  
kring	  vilka	  åtgärder	  som	  kan	  vara	  lämpliga	  och	  vad	  dessa	  kostar.	  	  
	  
Kontrastmarkerade	  trappsteg	  i	  trapphus	  är	  viktigt	  för	  personer	  
med	  synnedsättning	  och	  utgör	  ett	  grundläggande	  krav	  i	  TIBB-‐
verktyget.	  Eftersom	  LekebergsBostäders	  trapphus	  generellt	  inte	  
är	  kontrastmarkerade	  behöver	  detta	  göras	  för	  att	  fastigheterna	  
ska	  kunna	  nivåbestämmas	  enligt	  TIBB-‐verktygets	  krav.	  (se	  sid	  7)	  	  
	  
Förslagsvis	  installeras	  kontrastmarkeringar	  på	  första	  och	  sista	  
trappsteget	  i	  samtliga	  trapphus.	  Alternativt	  görs	  detta	  i	  utvalda	  
trapphus,	  t.ex.	  inledningsvis	  i	  de	  tre	  fastigheter	  som	  presenteras	  
på	  följande	  sida.	  I	  tillgänglighetsplanen	  presenteras	  den	  tillgäng-‐
lighetsnivå	  som	  fastigheterna	  har	  när	  trapphusen	  är	  kontrast-‐
markerade.	  Detta	  för	  att	  kunna	  presentera	  en	  mer	  nyanserad	  
bild	  av	  tillgängligheten	  och	  få	  en	  större	  förståelse	  för	  att	  priori-‐
tera	  rätt	  åtgärder.	  
	  
Tre	  fastigheter	  i	  LekebergsBostäders	  bestånd	  bedöms	  ha	  särskilt	  
stor	  potential	  för	  ökad	  tillgänglighet,	  eftersom	  små	  åtgärder	  kan	  
öka	  tillgängligheten	  mycket.	  Dessa	  presenteras	  kortfattat	  på	  
nästa	  sida	  med	  rekommendationer	  till	  åtgärder	  för	  respektive	  
fastighet.	  En	  fördjupning	  i	  respektive	  fastighet	  presenteras	  även	  
enligt	  sidhänvisning.	  
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Fjugesta	  3:139	  se	  sid.	  11	  

	   	  	  
Fastigheten	  Fjugesta	  3:139	  utgörs	  av	  fyra	  byggnader	  varav	  Stor-‐
gatan	  26	  är	  ett	  trevåningshus	  med	  hiss	  och	  totalt	  tolv	  lägenheter.	  
Denna	  entré	  uppnår	  nivå	  2	  i	  TIBB	  men	  kan	  med	  följande	  åtgär-‐
der	  uppnå	  nivå	  5	  vilket	  gör	  den	  tillgänglig	  för	  personer	  i	  rullstol.	  	  
	  
Följande	  åtgärder	  föreslås	  för	  Storgatan	  26:	  
• Montera	  tröskelramp	  för	  att	  minska	  nivåskillnaden	  vid	  entrén.	  
• Beskär	  buskaget	  utanför	  entrén	  för	  att	  bredda	  vilplanet.	  
• Avlägsna	  trösklar	  vid	  tvättstuga,	  förråd	  samt	  till	  miljörum.	  
• Installera	  dörröppnare	  till	  hiss	  och	  till	  allmänna	  utrymmen.	  
	  
	  
Fjugesta	  2:155	  se	  sid.	  19	  

	   	  
Fastigheten	  Fjugesta	  2:155	  utgörs	  av	  två	  centrala	  trevåningshus	  
med	  butikslokaler	  i	  markplanet	  och	  fem	  bostäder	  i	  var	  byggnad.	  	  

	  
Entréerna	  uppnår	  nivå	  2	  i	  TIBB	  men	  kan	  med	  följande	  åtgärder	  
uppnå	  nivå	  5	  vilket	  gör	  dem	  tillgängliga	  för	  personer	  i	  rullstol.	  	  
	  
Följande	  åtgärder	  föreslås:	  
• Montera	  tröskelramp	  för	  att	  minska	  nivåskillnaden	  vid	  entrén.	  	  
• Montera	  tröskelramp	  vid	  ingång	  till	  miljörum.	  
• Installera	  dörröppnare	  till	  hissarna.	  
• Justera	  dörren	  till	  vindsförråden	  så	  att	  de	  blir	  lättare	  att	  öppna.	  
	  
	  
	  
Fjugesta	  3:285	  se	  på	  sid.	  20	  

	   	  
Fastighet	  Fjugesta	  3:285,	  även	  kallat	  Kastanjen,	  är	  ett	  relativt	  
nybyggt	  fyravåningshus	  med	  25	  lägenheter	  och	  två	  entréer.	  	  
Entréerna	  uppnår	  nivå	  2	  i	  TIBB	  men	  kan	  med	  följande	  åtgärder	  
uppnå	  nivå	  5	  vilket	  gör	  dem	  tillgängliga	  för	  personer	  i	  rullstol.	  
	  
Följande	  åtgärder	  föreslås:	  
• Montera	  tröskelramp	  för	  att	  minska	  nivåskillnaden	  vid	  entrén.	  	  
• Montera	  ramp	  vid	  ingång	  till	  miljörum	  för	  att	  avhjälpa	  tröskeln.	   	  
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Inledning 
Syftet	  med	  denna	  tillgänglighetsplan	  är	  att	  ge	  en	  sammanhållen	  
bild	  av	  tillgängligheten	  i	  LekebergsBostäders	  fastigheter	  för	  att	  
kunna	  förmedla	  tillgängliga	  lägenheter	  till	  de	  bostadssökande	  
med	  behov	  av	  det,	  samt	  att	  kunna	  planera	  åtgärder	  för	  att	  öka	  
tillgängligheten	  i	  beståndet.	  	  
	  
För	  genomförandet	  av	  projektet	  har	  Urban	  Utveckling	  anlitats.	  
Urban	  Utveckling	  är	  ett	  utredningsföretag	  som	  arbetar	  med	  att	  
utveckla	  platser,	  fastigheter	  och	  stadsdelar.	  Företaget	  har	  nisch-‐
kunskap	  och	  verktyg	  för	  att	  analysera	  hur	  människor	  använder	  
och	  upplever	  den	  fysiska	  miljön,	  och	  hur	  miljön	  kan	  förändras	  
för	  att	  fungera	  bättre.	  
	  
Urban	  Utveckling	  har	  under	  sommaren	  2014	  inventerat	  tillgäng-‐
ligheten	  i	  hela	  bostadsbeståndet	  och	  kartlagt	  vilka	  fastigheter	  
som	  är	  tillgängliga	  och	  vad	  som	  kan	  göras	  mer	  tillgängligt.	  	  
	  
Eftersom	  dagens	  syn	  på	  tillgänglighet	  är	  högre	  än	  när	  husen	  
byggdes	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  åtgärda	  alla	  de	  brister	  som	  identi-‐
fierats	  vid	  tillgänglighetsinventeringen.	  Utmaningen	  är	  att	  prio-‐
ritera	  vilka	  åtgärder	  som	  ger	  störst	  nytta	  för	  de	  boende	  i	  förhål-‐
lande	  till	  vad	  de	  kostar.	  Detta	  är	  inte	  unikt	  för	  LekebergsBostä-‐
der	  utan	  gäller	  i	  princip	  alla	  bostadsfastighetsägare	  i	  Sverige.	  	  
	  
Inventeringen	  och	  framtagandet	  av	  denna	  tillgänglighetsplan	  har	  
huvudsakligen	  finansierats	  genom	  Boverkets	  stöd	  för	  utförande	  
av	  tillgänglighetsinventeringar	  i	  flerbostadshus.	  
	  
 
	  

TIBB-verktyget 
Arbetet	  bygger	  på	  en	  fullständig	  tillgänglighetsinventering	  av	  de	  
allmänna	  utrymmena	  i	  LekebergsBostäders	  fastigheter.	  För	  in-‐
venteringen	  har	  inventeringsverktyget	  TIBB	  använts.	  TIBB	  står	  
för	  Tillgänglighet	  i	  befintligt	  bostadsbestånd.	  	  
	  
I	  TIBB	  ligger	  fokus	  på	  framkomlighet	  med	  rollator	  och	  tillgäng-‐
lighet	  med	  rullstol	  i	  bostadsfastigheters	  allmänna	  utrymmen.	  
TIBB	  kan	  även	  användas	  för	  att	  bedöma	  tillgängligheten	  inuti	  
lägenheter.	  Denna	  inventering	  omfattar	  dock	  utrymmen	  utanför	  
lägenhetsdörren.	  TIBB	  berör	  även	  tillgängligheten	  för	  personer	  
med	  nedsatt	  syn.	  	  
	  
Verktyget	  har	  som	  grundläggande	  krav	  att	  första	  och	  sista	  trapp-‐
steget	  i	  trapphus	  ska	  vara	  kontrastmarkerade.	  Eftersom	  Leke-‐
bergsBostäders	  trapphus	  generellt	  inte	  har	  kontrastmarkeringar	  
ges	  en	  generell	  rekommendation	  om	  att	  detta	  bör	  utföras.	  I	  pre-‐
sentationen	  av	  inventeringens	  resultat	  utgås	  från	  att	  detta	  görs.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  LekebergsBostäders	  fastighetsbestånd	  i	  flera	  
fall	  redan	  har	  god	  tillgänglighet	  men	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  göra	  
förbättringar.	  Några	  fastigheter	  är	  dock	  mindre	  tillgängliga	  och	  
har	  inte	  heller	  lika	  goda	  förutsättningar	  att	  bli	  det.	  Dessa	  föreslås	  
därför	  inte	  med	  några	  högprioriterade	  åtgärder.	  	  
	  
Under	  inventeringarna	  har	  även	  spontana	  samtal	  förts	  med	  
äldre	  och	  funktionshindrade	  personer	  som	  bor	  i	  fastigheterna.	  
Dessa	  har	  intervjuats	  på	  plats	  och	  givits	  möjlighet	  att	  beskriva	  
och	  visa	  vilka	  problem	  de	  upplever	  med	  tillgängligheten	  vid	  bo-‐
staden.	  Personerna	  har	  både	  rört	  sig	  med	  och	  utan	  hjälpmedel.	  	  
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Tillgänglighetsnivån	  anges	  på	  en	  skala	  1-‐5.	  Nivåerna	  är	  upp-‐
byggda	  så	  att	  varje	  nivå	  motsvarar	  de	  behov	  en	  person	  med	  en	  
viss	  grad	  av	  funktionsnedsättning	  har.	  Nedan	  presenteras	  en	  
beskrivningen	  av	  nivåerna,	  hämtad	  från	  SABO:s	  hemsida.	  
	  
Nivå	  0	  	  
Innebär	  att	  inte	  av	  kraven	  för	  nivå	  1	  tillgodoses.	  	  
	  
Nivå	  1	  	  
Entrén	  fungerar	  för	  personer	  som	  kan	  gå	  i	  trappor,	  som	  inte	  an-‐
vänder	  gånghjälpmedel	  (möjligen	  käpp)	  men	  som	  kan	  ha	  balans-‐
svårigheter	  samt	  som	  kan	  ha	  nedsatt	  syn.	  	  
	  
Nivå	  2	  	  
Entrén	  fungerar	  för	  personer	  som	  kan	  gå	  i	  trappor,	  men	  använ-‐
der	  rollator	  och	  kan	  ta	  denna	  uppför	  max	  tre	  (3)	  trappsteg.	  	  
	  
Nivå	  3	  	  
Entrén	  fungerar	  för	  personer	  som	  kan	  gå	  i	  trappor	  och	  som	  an-‐
vänder	  rollator	  men	  som	  inte	  kan	  ta	  denna	  uppför	  trappsteg	  och	  
som	  måste	  ta	  rollatorn	  in	  genom	  entrén	  (för	  förvaring	  i	  entré-‐
planet).	  	  
	  
Nivå	  4	  	  
Entrén	  fungerar	  för	  personer	  som	  inte	  kan	  gå	  i	  trappor	  och	  som	  
använder	  rollator	  eller	  rullstol.	  	  
	  
Nivå	  5	  	  
Entrén	  fungerar	  för	  personer	  som	  inte	  kan	  gå	  i	  trappor	  och	  som	  
använder	  rullstol	  eller	  rollator	  och	  måste	  ha	  med	  dem	  hela	  
vägen	  in	  i	  bostaden.	  	  

Disposit ion 
I	  nästa	  kapitel	  ges	  en	  förklaring	  till	  hur	  fastigheter	  och	  åtgärder	  
har	  prioriterats.	  Därefter	  presenteras	  de	  åtgärder	  som	  har	  prio-‐
riterats	  för	  varje	  fastighet.	  Avslutningsvis	  finns	  fördjupningar	  för	  
möjliga	  lösningar	  och	  cirkapriser	  på	  produkter	  och	  åtgärder.	  	  
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Underlag för prioritering 
I	  det	  här	  kapitlet	  redovisas	  vilka	  kriterier	  som	  ligger	  till	  grund	  
för	  den	  analys	  som	  har	  gjorts	  och	  som	  har	  mynnat	  ut	  i	  vilka	  om-‐
råden,	  brister	  och	  åtgärder	  som	  bör	  prioriteras.	  

Prioriterade fastigheter 
Vissa	  fastigheter	  har	  begränsningar	  som	  är	  så	  omfattande	  att	  
åtgärda	  att	  kostnaderna	  för	  att	  skapa	  tillgänglighet	  med	  rullstol	  
skulle	  bli	  mycket	  höga.	  	  
	  
I	  vissa	  fall	  är	  det	  därför	  rimligt	  att	  konstatera	  att	  en	  viss	  fastighet	  
eller	  ett	  visst	  bostadsområde	  inte	  är	  lämpligt	  att	  bo	  i	  om	  man	  
använder	  rollator	  eller	  rullstol.	  LekebergsBostäder	  föreslås	  istäl-‐
let	  satsa	  på	  åtgärder	  i	  de	  fastigheter	  som	  har	  möjlighet	  att	  bli	  
tillgängliga.	  	  
	  
Inom	  en	  fastighet	  kan	  även	  utvalda	  entréer	  vara	  mer	  lämpliga	  att	  
prioritera,	  till	  exempel	  för	  att	  de	  är	  åtkomliga	  med	  färdtjänstbil,	  
ligger	  nära	  parkering,	  miljörum	  och	  tvättstuga	  eller	  för	  att	  de	  nås	  
nivåfritt.	  Om	  några	  entréer	  i	  en	  fastighet	  nås	  nivåfritt,	  men	  huset	  
saknar	  hiss,	  kan	  markplanet	  fortfarande	  vara	  attraktivt	  för	  bo-‐
ende	  som	  har	  behov	  av	  tillgänglighet.	  	  
	  

Nödvändigt att prioriteringar  
Vid	  alla	  tillgänglighetsinventeringar	  framkommer	  brister	  i	  de	  
flesta	  fastigheter.	  Det	  är	  därför	  nödvändigt	  att	  prioritera	  vilka	  
brister	  som	  ska	  åtgärdas	  och	  vilka	  åtgärder	  som	  är	  mest	  lämp-‐
liga	  och	  ger	  störst	  nytta	  för	  flest	  boende.	  Utgångspunkten	  för	  
prioriteringarna	  har	  varit	  att:	  
	  

• Skapa	  nåbara	  lägenheter.	  
• Minska	  beroendet	  av	  hemtjänst.	  
• Öka	  möjligheten	  till	  rekreation.	  

	  
De	  brister	  som	  anses	  mest	  angelägna	  att	  åtgärda	  är	  de	  som	  utgör	  
ett	  hinder	  för	  att	  boende	  självständigt	  kan	  ta	  sig	  in	  i	  trapphusen-‐
trén	  och	  vidare	  in	  till	  sin	  lägenhet,	  vanligtvis	  på	  bottenplanet	  
eller	  till	  andra	  våningsplan	  om	  hiss	  finns.	  Det	  innebär	  att	  brister	  
vid	  trapphusentréer,	  entrédörrar	  och	  i	  trapphusen	  prioriteras	  
framför	  åtgärder	  på	  andra	  platser.	  	  
	  
När	  kravet	  på	  att	  nå	  en	  lägenhet	  uppfyllts	  prioriteras	  brister	  som	  
innebär	  att	  hyresgäster	  med	  behov	  av	  tillgänglighet	  klarar	  sig	  
utan	  hemtjänst.	  I	  den	  prioriteringen	  finns	  exempelvis	  brister	  
som	  hindrar	  hyresgäster	  från	  att	  självständigt	  nå	  och	  använda	  
sophantering	  och	  tvättstuga.	  
	  
Slutligen	  har	  de	  brister	  som	  minskar	  boendes	  möjlighet	  till	  re-‐
kreation	  prioriterats.	  Det	  kan	  bestå	  av	  hinder	  som	  gör	  att	  hyres-‐
gäster	  inte	  kan	  nå	  och	  använda	  de	  gemensamma	  uteplatserna.	  	  
	  

Prioriterade åtgärder 
De	  brister	  som	  prioriteras	  har	  i	  några	  fall	  flera	  lösningar	  bero-‐
ende	  på	  vilken	  nivå	  av	  tillgänglighet	  som	  kan	  uppnås.	  När	  lämp-‐
liga	  åtgärder	  bestämts	  analyserades	  de	  därför	  utifrån	  följande	  
tre	  punkter.	  
	  
• Fastigheternas	  tillgänglighetspotential.	  
• Åtgärdernas	  nytta	  för	  hyresgästerna.	  
• Åtgärdernas	  kostnad	  i	  relation	  till	  nytta.	  
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Resonemanget	  kring	  dessa	  punkter	  bestämde	  vilka	  åtgärdsför-‐
slag	  som	  prioriterades	  och	  som	  ansågs	  vara	  kostnadseffektiva	  
åtgärder	  i	  varje	  område.	  Nedan	  beskrivs	  hur	  resonemanget	  kring	  
varje	  punkt	  såg	  ut.	  
	  
Fastighetens	  tillgänglighetspotential	  
Under	  inventeringen	  visade	  det	  sig	  att	  några	  fastigheter	  redan	  
uppnår	  en	  god	  grad	  av	  tillgänglighet,	  medan	  andra	  har	  god	  pot-‐
ential	  för	  att	  bli	  framkomliga	  med	  rollator	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  
för	  rullstol.	  Några	  fastigheter	  lämpar	  sig	  dock	  mindre	  bra	  för	  
tillgänglighetsanpassning	  på	  grund	  av	  att	  ombyggnadskostna-‐
derna	  skulle	  bli	  mycket	  höga.	  
	  
Det	  vore	  önskvärt	  om	  alla	  fastigheter	  i	  framtiden	  kan	  komma	  att	  
uppnå	  tillgänglighet	  för	  rullstol.	  Det	  är	  emellertid	  mycket	  kost-‐
samt	  att	  uppnå	  i	  de	  byggnader	  som	  saknar	  hiss,	  har	  trappor	  upp	  
till	  entrén	  eller	  där	  det	  första	  bostadsplanet	  ligger	  en	  halv	  eller	  
en	  hel	  trappa	  upp.	  	  
	  
Rollator	  är	  det	  vanligaste	  förekommande	  hjälpmedlet	  och	  an-‐
vänds	  av	  en	  stor	  andel	  äldre	  personer.	  I	  vissa	  fastigheter	  är	  det	  
rimligt	  att	  satsa	  på	  framkomlighet	  för	  personer	  med	  rollator,	  
medan	  det	  i	  andra	  kan	  passa	  bättre	  att	  sätta	  ambitionerna	  på	  
förbättrad	  tillgänglighet	  högre.	  I	  entréer	  där	  samtliga	  lägenheter	  
endast	  nås	  via	  trappor	  kan	  en	  lämplig	  åtgärd	  till	  exempel	  vara	  
särskilt	  anordnade	  platser	  för	  rollatorer	  i	  anslutning	  till	  entrén.	  	  
Ett	  utbrett	  problem	  är	  nämligen	  att	  rollatorer	  istället	  lämnas	  i	  
trapphusen,	  där	  de	  kan	  hindra	  utrymningsvägen	  och	  utgöra	  en	  
risk	  för	  brandsäkerheten.	  I	  de	  fastigheter	  som	  redan	  har	  nivåfria	  
entréer	  och	  i	  de	  med	  hiss	  i	  trapphuset	  kan	  tillgänglighet	  för	  per-‐
soner	  med	  rullstol	  lättare	  uppnås.	  

Åtgärdernas	  nytta	  för	  hyresgästerna	  
Vid	  prioriteringarna	  av	  åtgärderna	  utgås	  även	  ifrån	  vilken	  nytta	  
åtgärden	  skulle	  ge	  hyresgästerna.	  Dörröppnare	  är	  till	  nytta	  för	  
många	  äldre	  personer	  och	  det	  är	  också	  en	  funktion	  som	  boende	  
med	  exempelvis	  barnvagn	  är	  betjänta	  av.	  	  
	  
Åtgärdernas	  kostnad	  i	  relation	  till	  nytta	  
I	  prioriteringarna	  har	  även	  hänsyn	  tagits	  till	  kostnaderna	  för	  
åtgärden	  och	  dess	  relation	  till	  vilken	  nytta	  den	  kan	  ge	  de	  boende.	  	  
	  
Vissa	  åtgärder	  medför	  en	  hög	  kostnad	  och	  i	  vissa	  fall	  även	  stora	  
ingrepp	  i	  byggnaden.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  åtgärd	  är	  att	  
bygga	  en	  utanpåliggande	  hiss.	  En	  hiss	  skulle	  öka	  tillgängligheten,	  
men	  om	  huset	  har	  få	  våningsplan	  och	  få	  lägenheter	  som	  skulle	  
nås	  från	  hissen	  är	  det	  endast	  ett	  fåtal	  boende	  som	  kan	  dra	  nytta	  
av	  den	  kostsamma	  åtgärden.	  Hiss	  har	  därför	  prioriterats	  ned	  till	  
fördel	  för	  andra	  åtgärder	  som	  kommer	  fler	  boende	  till	  nytta.	  	  
Exempelvis	  har	  ramper	  upp	  till	  trapphusentréer	  prioriterats	  
eftersom	  det	  gör	  markplanet	  tillgängligt.	  	  
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Prioriterade t i l lgänglighetsåtgärder 
LekebergsBostäder	  har	  fastigheter	  i	  både	  Fjugesta	  och	  Mullhyt-‐
tan	  i	  Lekebergs	  kommun.	  	  
	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  alla	  fastigheter	  som	  ingick	  i	  inven-‐
teringen	  var	  för	  sig	  samt	  vilka	  åtgärder	  som	  är	  möjliga	  att	  ge-‐
nomföra.	  Fastighetens	  tillgänglighet	  anges	  på	  TIBB-‐verktygets	  
skala	  mellan	  0-‐5,	  som	  presenterats	  på	  sid	  6.	  	  
	  

Fjugesta 
Nedan	  ges	  en	  presentation	  av	  de	  åtgärder	  som	  har	  prioriterats	  
för	  varje	  fastighet	  i	  Fjugesta.	  
	  
Fastighet	  Fjugesta	  3:139,	  Storgatan	  24-‐26	  och	  Nygatan	  13-‐27	  
nivå	  1,	  nivå	  2	  för	  Storgatan	  26	  
Fastigheten	  utgörs	  av	  fyra	  byggnader	  varav	  Storgatan	  26	  är	  ett	  
trevåningshus	  med	  hiss	  och	  tolv	  lägenheter.	  Huset	  har	  särskilt	  
goda	  förutsättningar	  för	  en	  ökad	  tillgänglighet	  och	  har	  potential	  
att	  uppnå	  nivå	  5.	  Därför	  föreslås	  följande	  åtgärder:	  	  
	  	  
• Tröskelramp	  vid	  entrén	  till	  Storgatan	  26.	  (6	  cm	  tröskelhöjd)	  
• Beskär	  buskage	  utanför	  entrén	  för	  bredare	  vilplan.	  
• Avlägsna	  trösklar	  vid	  tvättstuga,	  förråd	  och	  till	  miljörum.	  
• Eventuellt	  en	  dörröppnare	  till	  hiss	  och	  allmänna	  utrymmen.	  
	  
Storgatan	  24	  och	  Nygatan	  13-‐27	  är	  tvåvåningshus	  med	  åtta	  re-‐
spektive	  fyra	  bostäder	  i	  varje	  byggnad,	  med	  egna	  entrédörrar.	  
Dessa	  hus	  bör	  inte	  prioriteras	  vid	  generella	  åtgärder	  men	  kan	  
passa	  vid	  behov	  av	  individuella	  bostadsanpassningar.	  

	  
Entrén	  vid	  Storgatan	  26	  har	  en	  dörröppnare	  men	  är	  skymd	  av	  buskaget	  bred-‐
vid.	  För	  ökad	  tillgänglighet	  bör	  därför	  busken	  beskäras.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  69:6	  på	  Bruksgatan	  2	  nivå	  5	  
Många	  av	  de	  boende	  i	  huset	  är	  äldre.	  Fastigheten	  utgörs	  av	  lä-‐
genheter	  i	  markplan	  och	  uppnår	  överlag	  en	  mycket	  god	  tillgäng-‐
lighet.	  Bostäderna	  ligger	  i	  markplan	  och	  har	  egna	  entrédörrar	  
vilket	  gör	  att	  huset	  inte	  bör	  prioriteras	  vid	  generella	  åtgärder.	  
Eftersom	  fastighetens	  entréer	  inte	  har	  några	  brister	  har	  följande	  
åtgärder	  prioriterats	  för	  de	  övriga	  allmänna	  utrymmena:	  
	  
• Markera	  upp	  särskild	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrade.	  
• Montera	  tröskelramper	  vid	  ingången	  till	  förråd	  och	  soprum.	  
• Öka	  utrymmet	  i	  miljörummet	  genom	  exempelvis	  mindre	  kärl.	  	  
	  

	  
Miljöhuset	  och	  förråden	  på	  Bruksgatan	  2	  behöver	  tröskelramper	  vid	  entréerna	  
för	  ökad	  tillgänglighet	  för	  exempelvis	  rullstolsburna	  personer.	  

Fastighet	  Fjugesta	  18:10	  på	  Tegelgatan	  2-‐6	  nivå	  2	  
Bostäderna	  ligger	  i	  markplan	  och	  har	  entrédörrar	  med	  god	  till-‐
gänglighet	  mot	  innergården.	  Generella	  åtgärder	  betraktas	  inte	  
som	  högt	  prioriterade	  eftersom	  varje	  lägenhet	  här	  har	  en	  egen	  
entré.	  Följande	  åtgärder	  bör	  endast	  genomföras	  vid	  behov	  av	  
individuella	  anpassningar.	  För	  ökad	  tillgänglighet	  ges	  följande	  
råd:	  
	  
• Montera	  ramper	  vid	  ytterdörrar	  eller	  avlägsna	  trösklarna.	  
• Miljörummet	  har	  för	  höga	  trösklar	  och	  kärl	  för	  rullstolsburna.	  
• Gångvägarna	  vid	  husen	  har	  något	  ojämn	  asfaltsbeläggning.	  
	  

	  
Bostäderna	  på	  Tegelgatan	  2-‐6	  ligger	  i	  markplan	  och	  har	  nivåfria	  gångvägar	  
fram	  till	  entrédörren	  där	  en	  tröskel	  finns.	  Fastigheten	  har	  därför	  stor	  potential.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  31:1	  på	  Tegelgatan	  7-‐9	  nivå	  1	  
Ett	  trevåningshus	  med	  9	  bostäder	  i	  varje	  entré,	  dock	  utan	  lägen-‐
heter	  i	  bottenplan.	  Trots	  flera	  brister	  verkar	  många	  äldre	  bo	  i	  
huset	  eftersom	  många	  rollatorer	  syntes	  i	  trapphusen.	  Huset	  kan	  
rimligen	  endast	  bli	  tillgängligt	  med	  rollator	  eller	  för	  personer	  
med	  mindre	  balanssvårigheter	  och	  som	  kan	  gå	  i	  trappor.	  Ifall	  de	  
avgörande	  bristerna	  åtgärdas	  kan	  fastigheten	  uppnå	  nivå	  2.	  
Nedanstående	  åtgärder	  bör	  prioriteras:	  
	  
• Montera	  dörröppnare	  till	  entrédörrarna.	  
• Ordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer,	  exempelvis	  i	  f.d.	  soput-‐
rymmen	  eller	  vid	  upphöjda	  cykelställ.	  (se	  fördjupning)	  	  
	  

Utrymmet	  för	  sophanteringen	  kan	  möjligen	  göras	  om	  till	  uppställningsplats	  för	  
rollatorer	  om	  det	  står	  outnyttjat.	  Detta	  skulle	  minska	  trängseln	  och	  den	  brand-‐
risk	  det	  utgör	  när	  de	  boende	  ställer	  sina	  rollatorer	  i	  trapphuset.	  

Fastighet	  Fjugesta	  2:94	  på	  Östra	  långgatan	  10	  nivå	  5	  
Glashuset	  är	  ett	  av	  LekebergsBostäders	  seniorbostäder	  reserve-‐
rade	  för	  hyresgäster	  i	  åldrarna	  55+,	  vilket	  ställer	  särskilt	  höga	  
krav	  på	  tillgänglighet.	  Inventeringen	  visade	  att	  fastigheten	  
uppnår	  nivå	  5	  i	  TIBB	  med	  endast	  några	  mindre	  anmärkningar.	  	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  till	  vindsförråden	  eller	  montera	  ramp.	  
• Barnvagnsförrådet	  bör	  namnges	  som	  uppställningsplats	  för	  
rollatorer	  och	  rullstolar	  eftersom	  utrymmet	  används	  och	  fun-‐
gerar	  för	  det	  och	  eftersom	  fastigheten	  är	  ett	  seniorboende.	  

• Märk	  upp	  en	  särskild	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrade	  i	  
närheten	  av	  fastigheten.	  
	  

	  
För	  ett	  flerbostadshus	  som	  är	  förbehållet	  för	  äldre	  personer	  bör	  det	  finnas	  en	  
särskild	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrade	  i	  närheten	  av	  byggnaden.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  31:2	  på	  Östra	  långgatan	  12-‐14	  nivå	  0	  
Fyravåningshus	  med	  10	  bostäder	  i	  varje	  entré	  och	  totalt	  fyra	  
lägenheter	  som	  nås	  från	  entréplanet	  via	  tre	  trappsteg.	  Potentia-‐
len	  för	  denna	  fastighet	  minskas	  av	  att	  inga	  allmänna	  utrymmen	  
går	  att	  nå	  nivåfritt,	  samt	  att	  vilplanet	  utanför	  entrén	  är	  för	  litet.	  
Huset	  kan	  därför	  rimligen	  endast	  bli	  tillgängligt	  för	  personer	  
med	  rollator	  eller	  de	  med	  mindre	  balanssvårigheter	  som	  kan	  gå	  i	  
trappor.	  Om	  nedanstående	  brister	  åtgärdas	  kan	  nivå	  2	  uppnås.	  
	  
• Montera	  dörröppnare	  till	  entrédörrarna.	  
• Ordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer,	  exempelvis	  i	  gamla	  
soputrymmen	  eller	  vid	  upphöjda	  cykelställ.	  (se	  fördjupning)	  	  

• Se	  över	  gångvägarnas	  skick	  kring	  fastigheten.	  
	  

	  
Entrén	  vid	  Östra	  långgatan	  14	  har	  dörröppnare	  med	  manöverdonet	  på	  en	  bra	  
placering.	  Det	  finns	  även	  flera	  möjligheter	  att	  ordna	  uppställningsplatser	  för	  
rollatorer	  utanför	  entréerna.	  

Fastighet	  Fjugesta	  63:13-‐15	  på	  Ekhagagatan	  1-‐13	  nivå	  1	  
Ett	  stort	  radhusliknande	  område	  med	  tvåvåningshus	  i	  förhållan-‐
devis	  kuperad	  terräng,	  vilket	  minskar	  potentialen.	  Eftersom	  de	  
flesta	  bostäder	  har	  trappor	  invändigt	  bedöms	  denna	  fastighet	  
inte	  vara	  högt	  prioriterad	  vid	  generella	  åtgärder	  utan	  följande	  
bör	  enbart	  ses	  som	  vägledning	  vid	  individuella	  behov.	  	  
	  
• Kantstenar	  utgör	  ett	  hinder	  för	  tillgängligheten	  på	  vissa	  adres-‐
ser.	  Dessa	  kan	  åtgärdas	  med	  ramper	  eller	  upphöjd	  asfalt.	  

• Lägenheter	  i	  markplan	  kan	  göras	  tillgängliga	  om	  tröskelramp	  
installeras	  vid	  ytterdörrarna.	  

• Tvättstugan	  och	  gemenskapslokalen	  kan	  göras	  mer	  tillgänglig	  
om	  tröskelramper	  anordnas.	  
	  

	  
Exempel	  på	  kantsten	  som	  utgör	  en	  nivåskillnad	  och	  hinder	  vid	  flertalet	  entréer.	  
Det	  är	  oklart	  hur	  många	  av	  lägenheterna	  som	  är	  enbart	  är	  i	  ett	  plan	  eftersom	  
de	  allra	  flesta	  är	  byggda	  i	  suterräng	  och	  har	  invändiga	  trappor.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  2:200	  på	  Apelgatan	  3	  och	  Sveagatan	  3	  nivå	  
1	  
Två	  centralt	  belägna	  tvåvåningshus	  med	  sex	  bostäder	  i	  varje	  en-‐
tré.	  Dock	  nås	  inga	  lägenheter	  eller	  allmänna	  utrymmen	  utan	  att	  
passera	  trappor	  vilket	  minskar	  potentialen	  för	  denna	  fastighet.	  
Husen	  kan	  därför	  rimligen	  endast	  bli	  tillgängliga	  för	  personer	  
med	  rollator	  eller	  de	  med	  mindre	  balanssvårigheter	  som	  kan	  gå	  i	  
trappor.	  Om	  nedanstående	  brister	  åtgärdas	  kan	  nivå	  2	  uppnås.	  
	  
• Ordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer	  utanför	  entréerna,	  till	  
exempel	  genom	  upphöjda	  cykelställ.	  (se	  fördjupning)	  	  

• Montera	  dörröppnare	  till	  entrédörrarna.	  
	  

	  
Ytterväggen	  vänster	  om	  entrédörren	  skulle	  passa	  för	  att	  installera	  dörröppnare	  
för	  att	  underlätta	  passagen	  in	  till	  trapphuset.	  

Fastighet	  Fjugesta	  26:13	  på	  Dammgatan	  7-‐11	  nivå	  1	  
Tre	  tvåvåningshus	  med	  fyra	  lägenheter	  i	  varje	  entré.	  Varje	  hus	  
har	  en	  egen	  tvättstuga	  i	  källarplanet	  men	  varken	  tvättstugorna	  
eller	  några	  lägenheter	  är	  nåbara	  utan	  att	  passera	  trappor.	  Ute-‐
miljön	  kring	  Dammgatan	  9	  och	  11	  hade	  vid	  inventeringstillfället	  
nyligen	  genomgått	  en	  upprustning.	  Utanför	  Dammgatan	  7	  var	  
markbeläggningen	  däremot	  något	  ojämn	  och	  vägen	  till	  den	  ge-‐
mensamma	  uteplatsen	  var	  smalare.	  Det	  fanns	  även	  ett	  trappsteg	  
upp	  till	  entrédörren,	  vilken	  hade	  slipats	  bort	  vid	  de	  andra	  entré-‐
erna.	  Ifall	  nedanstående	  brister	  åtgärdas	  kan	  nivå	  2	  uppnås.	  
	  
• Utför	  liknande	  upprustning	  av	  utemiljön	  för	  Dammgatan	  7.	  
• Anordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer	  utanför	  entréerna,	  
eventuellt	  vid	  mattpiskan	  eller	  genom	  upphöjda	  cykelställ.	  
	  

	  
Vid	  Dammgatan	  9-‐11	  har	  utemiljön	  upprustats,	  med	  bredare	  väg	  till	  uteplats.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  26:13	  på	  Skolgatan	  24A-‐D	  nivå	  1	  
Två	  tvåvåningshus	  med	  sex	  lägenheter	  i	  varje	  entré,	  dock	  inga	  
lägenheter	  i	  bottenplan.	  Bägge	  hus	  har	  väl	  tilltagna	  källarut-‐
rymmen	  med	  stora	  outnyttjade	  ytor	  som	  skulle	  kunna	  utnyttjas	  
mer	  optimalt.	  På	  sikt	  kan	  en	  större	  åtgärd	  vara	  att	  flytta	  tvätt-‐
stugan	  till	  källarplanet	  i	  Skolgatan	  24C-‐D,	  eftersom	  den	  då	  blir	  
nåbar	  utan	  trappor	  via	  en	  alternativ	  entré	  på	  baksidan	  av	  huset.	  
Detta	  skulle	  göra	  tvättstugan	  och	  källarförråden	  mer	  tillgängliga	  
för	  rollatoranvändare.	  Husen	  kan	  rimligen	  endast	  bli	  tillgängliga	  
för	  personer	  med	  rollator	  eller	  för	  de	  med	  mindre	  balanssvårig-‐
heter	  men	  som	  kan	  gå	  i	  trappor.	  Om	  nedanstående	  brister	  åtgär-‐
das	  kan	  nivå	  2	  uppnås.	  Därför	  föreslås	  följande:	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  vid	  den	  alternativa	  entrén	  på	  baksidan	  av	  
Skolgatan	  24A-‐B,	  alternativt	  montera	  ramp	  för	  nivåfri	  passage.	  

• Montera	  ramp	  till	  entrén	  på	  Skolgatan	  24D	  likt	  vid	  Skolgatan	  
24C	  för	  att	  avhjälpa	  trappsteget	  upp	  till	  entrédörren.	  Alterna-‐
tivt	  kan	  en	  upphöjning	  av	  asfalten	  vara	  en	  lösning,	  likt	  vid	  Skol-‐
gatan	  24A-‐B.	  

• Ordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer	  utanför	  entréerna,	  till	  
exempel	  genom	  upphöjda	  cykelställ.	  (se	  fördjupning)	  	  

• Montera	  dörröppnare	  till	  samtliga	  entrédörrar	  likt	  vid	  Skolga-‐
tan	  24C.	  	  

• För	  den	  alternativa	  entrén	  på	  baksidan	  av	  Skolgatan	  24C-‐D	  kan	  
en	  lösning	  även	  vara	  att	  flytta	  på	  sandboxen	  för	  att	  skapa	  ett	  
nödvändigt	  utrymme	  för	  det	  vilplan	  som	  behövs	  för	  att	  rollato-‐
ranvändare	  ska	  kunna	  öppna	  dörren	  på	  egen	  hand.	  
	  

	  
En	  alternativ	  entré	  på	  baksidan	  av	  Skolgatan	  24C-‐D	  kan	  göras	  nivåfri	  om	  trösk-‐
larna	  åtgärdas,	  vilket	  skulle	  göra	  källarutrymmet	  mer	  tillgängligt.	  

	  
Vid	  Skolgatan	  24C	  har	  trappsteget	  utanför	  entrén	  åtgärdats	  med	  en	  ramp	  och	  
en	  dörröppnare	  har	  installerats	  vid	  sidan	  om	  entrén.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  59:15	  på	  Bergsgatan	  5,	  Östra	  långgatan	  38	  
nivå	  1	  
Två	  äldre	  tvåvåningshus	  med	  totalt	  fyra	  entréer,	  dock	  endast	  
trappor	  till	  lägenheter	  och	  källarutrymmen.	  Husen	  kan	  därför	  
rimligen	  endast	  bli	  tillgängliga	  för	  personer	  med	  rollator	  eller	  de	  
med	  mindre	  balanssvårigheter	  som	  kan	  gå	  i	  trappor.	  Sporadiska	  
åtgärder	  har	  gjorts	  genom	  individuella	  anpassningar.	  	  Bl.a.	  finns	  
en	  låsbar	  uppställningsplats	  för	  rullstolar	  vid	  Bergsgatan	  5A	  som	  
dock	  inte	  beaktas	  då	  den	  är	  för	  privat	  bruk	  av	  en	  enskild	  boende.	  
Om	  nedanstående	  brister	  åtgärdas	  kan	  nivå	  2	  uppnås.	  

• Ordna	  uppställningsplats	  för	  rollatorer	  utanför	  entréerna,	  till	  
exempel	  genom	  upphöjda	  cykelställ.	  (se	  fördjupning)	  	  

• Montera	  dörröppnare	  till	  entrédörrarna.	  
• Den	  bredare	  parkeringsytan	  vid	  fastigheten	  bör	  tydligt	  märkas	  
upp	  som	  särskild	  parkering	  för	  rörelsehindrade.	  
	  

	  
Bred	  parkeringsyta	  som	  bör	  märkas	  upp	  som	  parkering	  för	  rörelsehindrade.	  

Fastighet	  Fjugesta	  2:53,	  2:211	  på	  Sveagatan	  5	  nivå	  1	  
Parhus	  med	  totalt	  fyra	  lägenheter	  som	  troligtvis	  har	  två	  våningar	  
invändigt.	  Fastigheten	  betraktas	  därför	  inte	  som	  högt	  prioriterad	  
vid	  generella	  åtgärder.	  Vid	  behov	  av	  individuella	  anpassningar	  
är	  därför	  följande	  åtgärder	  tänkbara,	  dock	  enbart	  som	  råd:	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  på	  5	  cm	  vid	  ytterdörrarna,	  samt	  montera	  
ramp	  vid	  de	  två	  trappstegen	  upp	  till	  dörren	  för	  nivåfri	  passage.	  

• Se	  även	  över	  möjligheterna	  att	  utvidga	  vilplanet	  utanför	  ytter-‐
dörrarna	  ifall	  ovanstående	  nivåskillnader	  avhjälps.	  Detta	  för	  att	  
en	  rollatoranvändare	  eller	  rullstolsburen	  ska	  kunna	  öppna	  dör-‐
ren	  självständigt.	  Därtill	  krävs	  räcken	  på	  grund	  av	  fallrisk.	  
	  

	  
Utan	  omfattande	  anpassningar	  är	  fastighetens	  och	  bostädernas	  utformning	  
olämplig	  för	  personer	  med	  rörelsehinder	  eller	  synnedsättning.	  Från	  gatan	  och	  
parkeringen	  måste	  dessutom	  antingen	  en	  trappa	  eller	  en	  backe	  passeras.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  3:56-‐57	  på	  Kyrkvägen	  23	  och	  Villagatan	  25	  
nivå	  1	  
Fastighet	  med	  två	  parhus	  som	  har	  två	  bostäder	  vardera.	  Gene-‐
rella	  åtgärder	  ses	  inte	  som	  högt	  prioriterade	  då	  varje	  lägenhet	  
har	  en	  egen	  entré.	  Åtgärder	  bör	  endast	  göras	  vid	  behov	  av	  indi-‐
viduella	  anpassningar.	  För	  ökad	  tillgänglighet	  ges	  följande	  råd:	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  på	  5	  cm	  vid	  ytterdörrarna,	  eller	  montera	  
ramp	  för	  nivåfri	  passage.	  	  

• Ramp	  liknande	  den	  vid	  Villagatan	  25A	  rekommenderas	  för	  att	  
avhjälpa	  de	  tre	  trappstegen	  utanför	  entréerna.	  

• Se	  även	  över	  möjligheterna	  att	  utvidga	  vilplanet	  utanför	  ytter-‐
dörrarna	  ifall	  ovanstående	  nivåskillnader	  avhjälps.	  Detta	  för	  att	  
en	  rollatoranvändare	  eller	  rullstolsburen	  ska	  kunna	  öppna	  dör-‐
ren	  självständigt.	  Därtill	  krävs	  räcken	  på	  grund	  av	  fallrisk.	  
	  

	  
Rampen	  löser	  problemet	  med	  trappstegen,	  dock	  kvarstår	  en	  uppenbar	  fallrisk.	  	  

Fastighet	  Fjugesta	  3:87,	  3:278	  på	  Hagagatan	  2,	  Bangatan	  19	  
nivå	  1	  
Fastighet	  med	  två	  parhus	  som	  har	  två	  bostäder	  vardera.	  Gene-‐
rella	  åtgärder	  ses	  inte	  som	  högt	  prioriterade	  då	  varje	  lägenhet	  
har	  en	  egen	  entré.	  Åtgärder	  bör	  endast	  göras	  vid	  behov	  av	  indi-‐
viduella	  anpassningar.	  För	  ökad	  tillgänglighet	  ges	  följande	  råd:	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  på	  3	  cm	  vid	  ytterdörrarna,	  eller	  montera	  
ramp	  för	  nivåfri	  passage.	  	  

• Ramp	  liknande	  den	  vid	  Villagatan	  25A	  rekommenderas	  för	  att	  
avhjälpa	  de	  tre	  trappstegen	  utanför	  entréerna.	  

• Se	  även	  över	  möjligheterna	  att	  utvidga	  vilplanet	  utanför	  ytter-‐
dörrarna	  ifall	  ovanstående	  nivåskillnader	  avhjälps.	  Detta	  för	  att	  
en	  rollatoranvändare	  eller	  rullstolsburen	  ska	  kunna	  öppna	  dör-‐
ren	  självständigt.	  Därtill	  krävs	  räcken	  på	  grund	  av	  fallrisk.	  
	  

	  
En	  brant	  backe	  vid	  Bangatan	  19	  måste	  passeras	  upp	  från	  gatan	  till	  entréerna.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  41:1	  på	  Apelgatan	  2-‐4	  nivå	  2	  
Två	  tvåvåningshus	  med	  fem	  lägenheter	  i	  varje	  byggnad,	  varav	  en	  
har	  en	  egen	  entré	  i	  markplan	  (2B,	  4B).	  	  I	  Apelgatan	  2A	  och	  4A	  
finns	  totalt	  fyra	  lägenheter	  i	  entréplanet,	  vilka	  är	  mest	  lämpliga	  
för	  personer	  med	  rörelsehinder.	  Därför	  föreslås	  följande	  åtgär-‐
der	  prioriteras	  vilket	  skulle	  göra	  att	  nivå	  3	  uppnås:	  
	  
• Montera	  tröskelramper	  vid	  entréerna	  vid	  Apelgatan	  2A	  och	  4A	  
så	  att	  de	  fyra	  marklägenheterna	  kan	  göras	  tillgängliga.	  	  

• Justera	  om	  möjligt	  tung	  entrédörr	  vid	  Apelgatan	  2A	  och	  4A,	  
eller	  installera	  dörröppnare.	  

• Anordna	  låsbar	  uppställningsplats	  för	  rollatorer	  och	  rullstolar,	  
ev.	  i	  utrymme	  vid	  sidan	  om	  entrén	  eller	  vid	  upphöjda	  cykelställ.	  

• Tröskelramper	  bör	  även	  monteras	  vid	  miljörum	  och	  förråd.	  
	  

	  
Utrymmet	  vid	  sidan	  om	  entrén	  skulle	  kunna	  utgöra	  uppställningsplats	  för	  rolla-‐
torer	  och	  rullstolar.	  Knapp	  för	  dörröppnare	  kan	  monteras	  utanför.	  

Fastighet	  Fjugesta	  3:267	  på	  Sannagatan	  1	  nivå	  2	  
Tvåvåningshus	  med	  åtta	  lägenheter	  där	  hälften	  är	  i	  markplan.	  
Dessa	  fyra	  kan	  vara	  lämpliga	  för	  generella	  åtgärder.	  Alla	  åtgär-‐
der	  som	  görs	  på	  denna	  fastighet	  bör	  rikta	  sig	  mot	  att	  underlätta	  
för	  rollatoranvändare	  då	  en	  högre	  grad	  av	  tillgänglighet	  inte	  kan	  
uppnås	  utan	  större	  anpassningar.	  För	  anpassning	  till	  rullstols-‐
användare	  skulle	  det	  krävas	  bredare	  och	  längre	  ramper	  samt	  att	  
utrymmet	  för	  vilplan	  utanför	  entréerna	  gjordes	  större.	  Detta	  
rekommenderas	  inte	  som	  en	  generell	  åtgärd	  för	  denna	  fastighet,	  
men	  kan	  vara	  en	  lösning	  vid	  individuella	  behov.	  Därför	  föreslås:	  
	  
• Avlägsna	  trösklar	  vid	  ytterdörrarna,	  eller	  montera	  ramp	  för	  
nivåfri	  passage.	  	  

• Ramper	  vid	  soprum	  (12	  cm	  höjd)	  och	  till	  källarförråd	  (5	  cm	  
höjd)	  kan	  även	  vara	  lämpliga	  som	  generella	  åtgärder.	  
	  

	  
Denna	  ramp	  fungerar	  bra	  för	  rollatoranvändare	  men	  blir	  svårare	  med	  rullstol.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  46:2	  på	  Fjugesta	  Letstig	  16	  nivå	  5	  
Björken	  är	  ett	  fyravåningshus	  med	  24	  lägenheter	  i	  anslutning	  till	  
äldreboendet	  Linden,	  och	  har	  därmed	  särskilt	  höga	  krav	  på	  till-‐
gänglighet.	  Inga	  betydande	  hinder	  framkom	  vid	  inventeringen.	  
Fastigheten	  uppfyller	  samtliga	  nivågrundande	  krav	  i	  TIBB	  och	  
uppnår	  således	  nivå	  5.	  	  
	  
Dock	  kan	  det	  noteras	  att	  gångvägen	  mellan	  huvudentrén	  och	  
gatan	  har	  en	  delvis	  ojämn	  plattläggning.	  Detta	  påpekade	  förbi-‐
passerande	  hyresgäster	  som	  ett	  problem	  för	  personer	  med	  rull-‐
stol	  eller	  rollator.	  För	  övrigt	  noteras	  även	  att	  kärl	  för	  källsorte-‐
ring	  saknas	  i	  fastigheten.	  
	  

	  
Den	  något	  ojämna	  stenbeläggningen	  utanför	  huvudentrén	  uppmärksammades	  
som	  ett	  problem	  för	  många	  hyresgäster	  under	  inventeringen.	  Rollatorer	  och	  
rullstolar	  kan	  fastna	  med	  hjulen	  i	  springorna.	  

Fastighet	  Fjugesta	  2:155	  på	  Stickspåret	  2	  och	  Storgatan	  21	  
nivå	  2	  
Två	  centrala	  trevåningshus	  med	  butikslokaler	  i	  markplanet	  och	  
fem	  bostäder	  i	  vardera	  byggnad.	  Svängrummet	  framför	  hissdör-‐
ren	  är	  för	  litet	  för	  rullstol,	  men	  utgör	  inget	  problem	  eftersom	  
hissens	  konstruktion	  gör	  att	  man	  inte	  behöver	  backa	  ur	  den.	  Fas-‐
tigheten	  har	  hög	  potential	  för	  förbättrad	  tillgänglighet	  och	  kan	  
uppnå	  nivå	  5	  med	  följande	  åtgärder:	  
	  
• Höj	  asfalten	  entrédörrar	  eller	  montera	  tröskelramp	  för	  nivåfri	  
passage	  (2	  cm).	  	  

• Montera	  ramp	  vid	  ingång	  till	  miljörum	  för	  att	  avhjälpa	  tröskeln.	  
• Installera	  dörröppnare	  till	  hissarna.	  
• Justera	  dörr	  till	  vindsförråden	  så	  att	  de	  blir	  lättare	  att	  öppna.	  
	  

	  
Eftersom	  tröskelns	  höjd	  vid	  entréerna	  överstiger	  15	  mm	  behövs	  en	  ramp	  eller	  
liknande	  för	  att	  göra	  passagen	  framkomlig	  med	  rullstol.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  3:285	  på	  Bangatan	  10A-‐B	  nivå	  2	  
Kastanjen	  är	  ett	  relativt	  nybyggt	  fyravåningshus	  med	  25	  bostä-‐
der	  uppdelat	  på	  två	  entréer.	  Fastigheten	  har	  mycket	  välordnade	  
gemensamma	  allmänna	  utrymmen,	  och	  delar	  även	  byggnad	  med	  
kommunal	  verksamhet	  och	  service.	  Dock	  noterades	  några	  bris-‐
ter	  som	  om	  de	  åtgärdas,	  gör	  att	  fastigheten	  uppnår	  nivå	  5	  i	  TIBB.	  
	  
• Höj	  marken	  utanför	  entrén	  vid	  entrédörrar	  eller	  montera	  trös-‐
kelramp	  för	  nivåfri	  passage	  (5	  cm).	  	  

• Montera	  ramp	  vid	  ingång	  till	  miljörum	  för	  att	  avhjälpa	  tröskeln.	  
	  

	  
Kastanjen	  är	  en	  fastighet	  med	  stor	  potential	  då	  den	  ligger	  centralt,	  har	  mycket	  
välordnade	  faciliteter	  och	  som	  enbart	  kräver	  att	  entrétrösklarna	  görs	  nivåfria.	  
	  

Fastighet	  Fjugesta	  46:2	  på	  Tegelgatan	  11	  nivå	  5	  
Linden	  är	  ett	  särskilt	  vårdboende	  för	  äldre	  personer	  i	  Lekebergs	  
kommun	  och	  ägs	  av	  LekebergsBostäder.	  I	  byggnaden	  finns	  två	  
våningar	  och	  41	  vårdplatser	  för	  hyresgäster.	  Fastigheten	  möter	  
samtliga	  nivågrundande	  krav	  i	  TIBB	  och	  uppnår	  därför	  nivå	  5.	  
Framkomligheten	  till	  utrymmen	  för	  sophantering,	  tvättstuga	  och	  
lägenhetsförråd	  behöver	  inte	  vara	  tillgängliga	  eftersom	  dessa	  
endast	  används	  av	  vårdpersonalen.	  Det	  kan	  noteras	  att	  det	  inte	  
verkar	  finnas	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrade	  i	  närheten	  av	  
fastigheten.	  Behovet	  måste	  anses	  vara	  stort	  då	  Linden	  är	  ett	  
äldre-‐	  och	  vårdboende.	  	  
	  

	  
Denna	  alternativa	  entré	  har	  en	  tröskel	  på	  2	  cm	  vilket	  gör	  att	  det	  krävs	  en	  trös-‐
kelramp	  eller	  liknande	  för	  att	  göra	  passagen	  framkomlig	  med	  rullstol.	  
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Fastighet	  Fjugesta	  3:283	  på	  Bangatan	  8	  nivå	  5	  
Oxelgården	  är	  ett	  särskilt	  boende	  för	  personer	  med	  demens-‐
sjukdom	  och	  ägs	  av	  Lekebergs	  kommun.	  Fastigheten	  är	  uppde-‐
lad	  i	  två	  hus	  men	  förbinds	  av	  en	  gemensam	  entré	  på	  Bangatan	  8	  i	  
centrala	  Fjugesta.	  Inuti	  byggnaden	  finns	  tre	  våningar	  med	  hiss	  
och	  totalt	  40	  vårdplatser	  för	  hyresgäster.	  Fastigheten	  uppfyller	  
samtliga	  nivågrundande	  krav	  i	  TIBB	  och	  uppnår	  därför	  nivå	  5.	  
Framkomligheten	  till	  utrymmen	  för	  sophantering,	  tvättstuga	  och	  
lägenhetsförråd	  behöver	  dock	  inte	  åtgärdas	  eftersom	  dessa	  end-‐
ast	  används	  av	  vårdpersonalen.	  
	  

	  
Demensboendet	  Oxelgården	  möter	  samtliga	  krav	  på	  tillgänglighet	  i	  TIBB,	  vilket	  
är	  rimligt	  med	  tanke	  på	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  boendeformen.	  

Mullhyttan 
Nedan	  ges	  en	  presentation	  av	  de	  åtgärder	  som	  har	  prioriterats	  
för	  varje	  fastighet	  i	  Mullhyttan.	  
	  
	  
Fastighet	  Norrhult	  1:67	  på	  Mullhytte	  letstig	  19	  nivå	  1	  
Enplanshus	  med	  fyra	  lägenheter	  i	  varje	  byggnad.	  Eftersom	  varje	  
lägenhet	  har	  en	  egen	  entré	  föreslås	  följande	  åtgärder	  endast	  som	  
vägledning	  vid	  individuella	  bostadsanpassningar.	  
	  
• Trösklarna	  vid	  entrédörrarna	  är	  för	  höga.	  Bygg	  ramp	  eller	  höj	  
asfalten	  likt	  vid	  Mullhytte	  letstig	  19	  C	  och	  E	  för	  nivåfri	  passage.	  	  

• Vilplanet	  utanför	  entrédörrarna	  är	  för	  litet	  för	  att	  rollatoran-‐
vändare	  eller	  rullstolsburna	  ska	  kunna	  ta	  sig	  in	  på	  egen	  hand.	  
	  

	  
En	  ramp	  likt	  denna	  på	  Mullhytte	  letstig	  19E	  kan	  vara	  en	  lösning	  för	  att	  göra	  de	  
andra	  entréerna	  tillgängliga	  för	  rullstolsburna.	  Dock	  bör	  vilplanet	  utvidgas.	  



Tillgänglighetsplan	  för	  LekebergBostäders	  fastigheter	  

	   22	  

Fastighet	  Sörhult	  1:152,	  1:72	  på	  Hultvägen	  1-‐5	  nivå	  1	  
Enplanshus	  med	  fyra	  lägenheter	  i	  varje	  byggnad.	  Eftersom	  varje	  
lägenhet	  har	  en	  egen	  entré	  föreslås	  följande	  åtgärder	  endast	  som	  
vägledning	  vid	  individuella	  bostadsanpassningar.	  
	  
• Anordna	  tröskelramper	  vid	  entrédörrarna	  likt	  vid	  Hultvägen	  
1B,	  3A,	  3B	  och	  3C	  för	  nivåfri	  passage	  in	  till	  lägenheten.	  

• Vilplanet	  utanför	  entrédörrarna	  är	  för	  litet	  för	  att	  rullstols-‐
burna	  och	  rollatoranvändare	  ska	  kunna	  ta	  sig	  in	  självständigt.	  
Lägg	  om	  plattorna	  för	  att	  utöka	  och	  utjämna	  ytan.	  

• För	  övrigt	  kan	  det	  även	  noteras	  att	  en	  särskild	  parkeringsplats	  
för	  rörelsehindrade	  saknas	  i	  anslutning	  till	  fastigheten.	  
	  

	  
Exempel	  på	  ramp	  för	  rollatorer	  upp	  till	  entrédörr	  vid	  Hultvägen	  1B	  och	  3A-‐C.	  

Fastighet	  Sörhult	  1:208	  på	  Furuvägen	  10	  nivå	  5	  
Furugården	  är	  ett	  seniorboende	  för	  personer	  över	  55	  år,	  med	  två	  
våningar	  och	  totalt	  elva	  lägenheter.	  Den	  invändiga	  utformningen	  
påminner	  om	  ett	  äldreboende	  och	  tillgängligheten	  är	  mycket	  
hög.	  Fastigheten	  möter	  samtliga	  nivågrundande	  krav	  i	  TIBB	  och	  
uppnår	  därför	  nivå	  5.	  Dock	  kan	  det	  noteras	  att	  ett	  grovsoprum	  
saknas	  vid	  fastigheten.	  De	  boende	  får	  istället	  ta	  sig	  ner	  till	  närm-‐
aste	  återvinningsstation,	  vid	  bensinstationen,	  vilket	  inte	  kan	  ses	  
som	  en	  optimal	  lösning	  för	  ett	  seniorboende.	  Eventuellt	  skulle	  
fler	  kärl	  för	  sophantering	  ställas	  vid	  fastigheten.	  
	  

	  
Vägen	  mellan	  huvudentrén	  och	  gatan	  har	  gjorts	  tillgänglig	  genom	  den	  avfasade	  
trottoarkanten.	  Detta	  underlättar	  angöringen	  för	  färdtjänstbil.	  Dock	  återfanns	  
ingen	  särskild	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrade	  i	  närheten	  av	  fastigheten.	  



Tillgänglighetsplan	  för	  LekebergBostäders	  fastigheter	  

	   23	  

Fördjupningar i  åtgärdsförslagen 
I	  föregående	  kapitel	  presenterades	  åtgärdsförslag	  för	  respektive	  
fastighet.	  	  
	  
I	  det	  här	  kapitlet	  beskrivs	  generellt	  hur	  olika	  platser	  utformas	  
för	  att	  vara	  tillgängliga,	  vilka	  åtgärder	  som	  behövs	  samt	  ungefär	  
vad	  de	  kostar.	  	  	  
	  
Till	  de	  flesta	  åtgärdsförslag	  tillkommer	  en	  arbetskostnad	  som	  
vanligtvis	  är	  cirka	  500	  kr	  per	  timme,	  men	  det	  kan	  variera	  mellan	  
leverantörer.	  För	  att	  få	  reda	  på	  exakt	  totalkostnad	  behöver	  offer-‐
ter	  tas	  in	  och	  vissa	  tekniska	  undersökningar	  göras.	  	  
	  
Förslagen	  grundar	  sig	  på	  de	  rekommendationer	  som	  ges	  i	  hand-‐
boken	  till	  TIBB1	  men	  har	  kompletterats	  med	  en	  analys	  och	  an-‐
knytning	  till	  förutsättningar	  i	  LekebergsBostäders	  bestånd.	  	  
	  

Angöring och parkering 
För	  äldre	  är	  det	  en	  stor	  fördel	  om	  de	  har	  nära	  till	  såväl	  färdtjänst	  
som	  till	  parkering.	  Det	  underlättar	  deras	  vardag	  när	  de	  behöver	  
åka	  någonstans	  och	  ger	  dem	  möjlighet	  till	  en	  friare	  vardag.	  
	  
	  
	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hjälpmedelsinstitutet	  (2012)	  Tillgänglighet	  i	  befintligt	  bostadsbestånd	  TIBB	  
2.0:	  Handbok	  med	  råd	  och	  anvisningar.	  

Färdtjänst	  
Flera	  äldre	  använder	  färdtjänst	  och	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  färd-‐
tjänst	  har	  möjlighet	  att	  köra	  hela	  vägen	  fram	  till	  trapphusentrén.	  
För	  god	  tillgänglighet	  bör	  färdtjänst	  kunna	  stanna	  inom	  25	  me-‐
ter	  från	  entrén.	  
	  
Parkeringsplats	  för	  rörelsehindrad	  
För	  god	  tillgänglighet	  i	  ett	  bostadsområde	  behövs	  en	  parke-‐
ringsplats	  för	  rörelsehindrad	  som	  är	  tydligt	  skyltad	  och	  nås	  nivå-‐
fritt	  från	  entréerna.	  Parkeringsplatsen	  bör	  även	  ligga	  inom	  25	  
meter	  från	  bostadsentrén.	  	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  parkeringsplats	  för	  rörelsehindrad	  vid	  Bangatan	  10A-‐B	  i	  Fjugesta.	  
Parkeringen	  nås	  nivåfritt	  från	  kvarterets	  samtliga	  entréer.	  
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Priset	  för	  att	  skapa	  tillgänglig	  angöring	  och	  parkering	  varierar	  
mycket	  beroende	  på	  om	  endast	  en	  skylt	  behöver	  sättas	  upp	  eller	  
om	  en	  helt	  ny	  parkeringsplats	  behöver	  anläggas.	  Parkeringsplats	  
för	  rörelsehindrad	  bör	  finnas	  vid	  de	  fastigheter	  som	  anpassas	  ur	  
tillgänglighetssynpunkt.	  Om	  inget	  behov	  av	  en	  sådan	  parke-‐
ringsplats	  finns	  bör	  andra	  åtgärder,	  som	  boende	  har	  efterfrågat,	  
prioriteras.	  	  

Gångvägar 
För	  att	  äldre	  självständigt	  ska	  kunna	  använda	  parkering,	  ute-‐
plats,	  miljörum,	  tvättstuga,	  förråd	  och	  andra	  funktioner	  i	  bo-‐
stadsområdet	  är	  det	  nödvändigt	  att	  gångvägar	  till	  dessa	  och	  
fram	  till	  trapphusentréerna	  är	  tillgängliga.	  	  
	  
Asfaltering	  och	  plattläggning	  
För	  god	  tillgänglighet	  är	  det	  viktigt	  att	  gångvägarnas	  markbe-‐
läggning	  är	  fast	  och	  jämn.	  Det	  kan	  uppnås	  med	  både	  asfaltering	  
och	  plattläggning.	  	  
	  
Kostnaden	  för	  att	  asfaltera	  varierar	  beroende	  på	  hur	  omfattande	  
förarbetet	  är.	  Priset	  ligger	  mellan	  200-‐1	  000	  kronor	  per	  
kvadratmeter	  inklusive	  arbetskostnad.	  Plattsättning	  är	  vanligt-‐
vis	  dyrare	  och	  kostar	  mellan	  600-‐2	  000	  kronor	  per	  kvadratme-‐
ter.	  Priset	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  plattor	  som	  an-‐
vänds	  och	  det	  förarbete	  som	  underlaget	  kräver.	  	  
	  
Ur	  tillgänglighetssynpunkt	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  gångvägen	  är	  
tydligt	  markerad	  mot	  angränsande	  ytor.	  Det	  kan	  exempelvis	  gö-‐
ras	  med	  plattor	  i	  en	  avvikande	  färg	  eller	  med	  kantstenar	  utmed	  
gångvägen.	  
	  

Kantsten	  utmed	  gångvägar	  kostar	  cirka	  200	  kronor	  per	  meter.	  
Även	  här	  beror	  priset	  på	  vilken	  typ	  av	  kantsten	  som	  väljs	  och	  
hur	  omfattande	  förarbetet	  är.	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  markbeläggning	  som	  är	  fast,	  jämn	  och	  väl	  markerad	  mot	  angrän-‐
sande	  ytor,	  Tureberg,	  Sollentuna.	  
	  
Snöröjning	  
Vintertid	  är	  det	  av	  naturliga	  skäl	  generellt	  svårt	  att	  tillgodose	  full	  
tillgänglighet.	  För	  personer	  som	  använder	  hjälpmedel	  är	  det	  
mycket	  viktigt	  att	  gångvägar	  är	  väl	  snöröjda,	  även	  fram	  till	  en-‐
trédörrar,	  soprum	  och	  tvättstugor.	  Snövallar	  vid	  korsningar	  och	  
övergångsställen	  riskerar	  att	  hindra	  personer	  som	  använder	  
hjälpmedel	  eller	  som	  har	  balanssvårigheter.	  Som	  fastighetsägare	  
kan	  man	  eventuellt	  prioritera	  extra	  snöröjning	  i	  områden	  där	  
många	  hyresgäster	  med	  behov	  av	  extra	  god	  tillgänglighet	  bor.	  
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Att	  vintertid	  sanda	  eller	  salta	  viktiga	  gångstråk	  är	  också	  viktigt	  
för	  att	  boende	  med	  nedsatt	  rörelseförmåga	  ska	  kunna	  gå	  ut.	  	  
	  
Belysning	  
För	  god	  tillgänglighet	  är	  det	  viktigt	  att	  gångvägar	  är	  jämnt	  be-‐
lysta.	  I	  många	  fall	  kan	  det	  räcka	  med	  att	  komplettera	  mörka	  par-‐
tier	  av	  gångvägen	  med	  ett	  par	  ljuskällor.	  Skymmande	  träd	  eller	  
annan	  vegetation	  bör	  gallras	  eller	  klippas	  ned	  så	  att	  ljuset	  kan	  
sprida	  sig	  jämnt.	  Det	  är	  en	  fördel	  om	  belysning	  läggs	  på	  ena	  si-‐
dan	  av	  gångvägen	  och	  träd	  på	  den	  andra	  sidan.	  	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  bra	  belysning	  där	  armaturerna	  sitter	  på	  enda	  sidan	  av	  gångvägen	  
och	  träd	  är	  planterade	  på	  andra	  sidan,	  vilket	  ger	  en	  jämnt	  belyst	  gångväg.	  
	  
Det	  finns	  ett	  stort	  urval	  av	  armaturer	  att	  välja	  mellan.	  Komplet-‐
terande	  belysning	  vid	  entréer	  som	  sätts	  upp	  på	  fasaden	  kostar	  
runt	  500	  kronor	  styck.	  Om	  belysningen	  istället	  behövs	  en	  bit	  ut	  

från	  entrén	  kan	  lämplig	  komplettering	  innebära	  en	  belys-‐
ningspollare.	  Även	  dessa	  finns	  i	  varierande	  utförande	  och	  de	  
finns	  även	  i	  vandalsäkra	  varianter.	  Belysningspollare	  kostar	  från	  
drygt	  1	  000	  kr	  styck.	  	  
	  

Trapphusentré 
För	  god	  tillgänglighet	  är	  det	  i	  första	  hand	  nödvändigt	  att	  boende	  
kan	  komma	  in	  i	  trapphuset	  på	  egen	  hand	  och	  därefter	  vidare	  in	  i	  
lägenheten.	  Det	  finns	  flera	  åtgärder	  som	  ökar	  tillgängligheten	  vid	  
trapphusentrén.	  	  
	  
Dörröppnare	  
En	  dörröppnare	  underlättar	  för	  alla	  personer	  som	  använder	  ett	  
hjälpmedel,	  har	  med	  sig	  en	  barnvagn,	  har	  händerna	  upptagna	  på	  
annat	  sätt	  eller	  endast	  upplever	  att	  en	  dörr	  är	  tung	  att	  öppna.	  
Eftersom	  det	  på	  så	  sätt	  är	  en	  åtgärd	  som	  många	  boende	  kan	  dra	  
nytta	  av	  har	  den	  prioriterats	  högt	  i	  flera	  områden	  i	  den	  här	  till-‐
gänglighetsplanen.	  
	  
Manöverknappen	  till	  en	  dörröppnare	  bör	  placeras	  väl	  synlig	  och	  
med	  avstånd	  från	  dörren	  så	  att	  personen	  som	  använder	  den	  inte	  
riskerar	  att	  få	  dörren	  på	  sig	  eller	  på	  sitt	  hjälpmedel	  när	  dörren	  
öppnas.	  	  
	  
Dörröppnare	  för	  entrédörrar	  med	  rörelsesensor	  kostar	  15	  000-‐
25	  000	  kronor	  styck	  inklusive	  installation.	  Om	  en	  befintlig	  ma-‐
növerknapp	  till	  en	  dörröppnare	  istället	  behöver	  flyttas	  någon	  
meter	  på	  väggen	  kostar	  det	  cirka	  500	  kronor	  om	  inte	  elektronik	  
behöver	  bytas	  ut.	  	  
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Exempel	  på	  trapphusentré	  som	  har	  gjorts	  tillgänglig	  med	  hjälp	  av	  dörröppnare	  
(se	  gula	  markeringar	  i	  fotot	  ovan)	  och	  tröskelramp.	  
	  
En	  dörröppningsfunktion	  kan	  även	  kopplas	  till	  ett	  elektroniskt	  
låssystem	  med	  tagg	  och	  porttelefon.	  Kostnaden	  för	  det	  är	  cirka	  
15	  000–20	  000	  kronor	  inklusive	  arbetskostnad	  per	  port.	  Med	  
elektroniska	  låssystem	  kan	  entrédörrar	  hållas	  låsta	  vilket	  med-‐
för	  en	  trygghet	  för	  boende.	  Med	  tillhörande	  porttelefon	  under-‐
lättas	  även	  användbarheten	  eftersom	  boende	  som	  får	  besök	  av	  
familj,	  vänner,	  hemtjänst	  eller	  ambulanspersonal	  då	  kan	  öppna	  
entrédörren	  från	  sin	  lägenhet.	  
	  
Uppställningsplats	  för	  rollator	  
Om	  det	  är	  trappsteg	  upp	  till	  trapphusentrén	  är	  det	  bra	  om	  det	  
finns	  möjlighet	  att	  lämna	  sin	  rollator	  utanför	  trapphuset.	  Om	  
entrén	  istället	  är	  nivåfri	  hela	  vägen	  fram	  till	  lägenheten	  förvän-‐
tas	  boende	  ta	  med	  sig	  sin	  rollator	  hela	  vägen	  in	  i	  lägenheten.	  I	  
sådana	  fall	  har	  därför	  inte	  en	  uppställningsplats	  prioriterats.	  	  
	  

En	  uppställningsplats	  kan	  ordnas	  med	  hjälp	  av	  cykelställ	  som	  
även	  lämpar	  sig	  för	  att	  låsa	  fast	  en	  rollator.	  Det	  vill	  säga	  ett	  cy-‐
kelställ	  som	  inte	  sitter	  för	  lågt.	  Sådana	  cykelställ	  kostar	  runt	  
800-‐900	  kronor	  styck.	  	  
	  
Det	  är	  också	  en	  fördel	  om	  det	  även	  finns	  tak	  som	  skyddar	  mot	  
regn	  och	  sol.	  Väderskyddande	  tak	  finns	  att	  köpa	  färdiga	  i	  olika	  
storlekar	  och	  utformningar.	  Förslagsvis	  kan	  ett	  fristående	  cykel-‐
skjul	  användas	  eller	  ett	  kompletterande	  skärmtak	  som	  kostar	  
runt	  10	  000	  kronor.	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  upphöjda	  cykelställ	  utformade	  som	  bågar	  som	  även	  är	  lämpliga	  för	  
fastlåsning	  av	  rollatorer.	  	  
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Tröskelramper	  
Ett	  vanligt	  hinder	  för	  tillgängligheten	  vid	  trapphusets	  entrédörr	  
är	  höga	  trösklar.	  För	  att	  någon	  med	  rullstol	  ska	  kunna	  passera	  
bör	  inte	  tröskeln	  vara	  högre	  än	  15	  mm.	  Trapphusentréer	  kan	  
byggas	  om	  för	  att	  reducera	  trösklar,	  men	  det	  är	  betydligt	  billi-‐
gare	  att	  komplettera	  den	  befintliga	  tröskeln	  med	  en	  tröskelramp.	  
För	  trösklar	  som	  är	  upp	  till	  5	  cm	  höga	  finns	  tröskelramper	  från	  
cirka	  1	  800	  kronor.	  Är	  tröskeln	  upp	  till	  12	  cm	  finns	  det	  tröskel-‐
ramper	  från	  drygt	  2	  000	  kronor.	  Ramperna	  finns	  i	  olika	  längder	  
beroende	  på	  hur	  bred	  dörren	  är.	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  tröskelramp	  som	  jämnar	  ut	  tröskeln	  på	  både	  in-‐	  och	  utsidan	  av	  
entrédörren.	  Denna	  typ	  av	  ramp	  underlättar	  främst	  för	  rollatoranvändare.	  
	  
Även	  trösklar	  inomhus	  kan	  utgöra	  ett	  hinder	  för	  tillgängligheten.	  
Priset	  för	  tröskelramper	  och	  täckplåtar	  inomhus	  varierar	  bero-‐
ende	  på	  material,	  längd	  och	  bredd.	  För	  att	  göra	  en	  standardtrös-‐

kel	  i	  trä	  tillgänglig	  för	  rullstol	  ligger	  priset	  på	  cirka	  200-‐300	  kro-‐
nor	  för	  en	  täckplåt	  eller	  tröskelramp.	  Sådana	  trösklar	  finns	  ofta	  
mellan	  olika	  rum	  i	  exempelvis	  tvättstugor.	  	  
	  
Ramper	  och	  vilplan	  till	  trapphusentréer	  
Många	  trapphusentréer	  är	  otillgängliga	  på	  grund	  av	  trappor	  upp	  
till	  entrén	  eller	  på	  grund	  av	  att	  vilplanet	  (den	  plana	  ytan	  utanför	  
entrédörren)	  är	  för	  litet.	  För	  att	  skapa	  tillgänglighet	  till	  trapphu-‐
set	  kan	  ramper	  byggas	  och/eller	  vilplanet	  utvidgas.	  
	  
Priset	  för	  ramper	  till	  trapphusentré	  varierar	  beroende	  på	  antal	  
trappsteg	  eftersom	  det	  påverkar	  längden	  på	  rampen.	  Ramper	  
finns	  med	  eller	  utan	  kompletterande	  trappa.	  En	  kompletterande	  
trappa	  är	  bra	  eftersom	  många	  föredrar	  att	  använda	  trappa.	  En	  
ramp	  för	  en	  trappa	  med	  tre	  steg	  kostar	  cirka	  25	  000	  kronor	  ex-‐
klusive	  kostnad	  för	  installation.	  En	  sådan	  ramp	  monteras	  van-‐
ligtvis	  ihop	  av	  två	  personer	  under	  en	  dag.	  Sådana	  ramper	  inne-‐
håller	  oftast	  ett	  godkänt	  vilplan.	  I	  vissa	  fall	  kan	  emellertid	  ett	  
separat	  nytt	  vilplan	  behövas	  vid	  entréer	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  
plats	  att	  öppna	  dörren.	  	  
	  
Ett	  vilplan	  utanför	  entrédörren	  bör	  vara	  1,5	  meter	  djupt	  och	  den	  
fria	  ytan	  vid	  dörrens	  handtagssida	  ska	  vara	  minst	  0,7	  meter	  så	  
att	  det	  finns	  plats	  att	  ställa	  ifrån	  sig	  sin	  rollator	  medan	  dörren	  
öppnas.	  Om	  vilplanet	  saknas	  eller	  är	  för	  litet	  kan	  ett	  nytt	  vilplan	  
gjutas.	  Kostnaden	  varierar	  beroende	  på	  förutsättningar	  på	  plat-‐
sen	  och	  hur	  högt	  vilplanet	  behöver	  vara.	  	  
	  
Liknande	  byggsatser	  finns	  även	  om	  det	  endast	  är	  en	  ny	  trappa	  
som	  behövs	  till	  en	  trapphusentré.	  Sådana	  trappor	  kostar	  cirka	  
10	  000	  kr/st.	  
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Exempel	  på	  ramp	  med	  trappa	  och	  vilplan	  på	  Villagatan	  25A	  i	  Fjugesta.	  
	  

Trapphus 
För	  att	  boende	  i	  fastigheten	  självständigt	  ska	  kunna	  ta	  sig	  till	  sin	  
lägenhet	  behövs	  ett	  tillgängligt	  trapphus.	  Det	  är	  naturligtvis	  en	  
stor	  fördel	  om	  det	  finns	  hiss,	  men	  även	  hus	  utan	  hiss	  har	  möjlig-‐
het	  att	  bli	  mer	  tillgängliga	  utan	  hissinstallation.	  Personer	  som	  
går	  utan	  hjälpmedel	  och	  endast	  har	  mindre	  balanssvårigheter	  
klarar	  exempelvis	  av	  att	  gå	  i	  trappor	  och	  därför	  är	  det	  en	  fördel	  
om	  trapphus	  utvecklas	  så	  tillgängligt	  som	  möjligt.	  	  
	  
Belysning	  
God	  belysning	  som	  inte	  bländar	  i	  trapphuset	  är	  nödvändigt	  för	  
god	  tillgänglighet.	  Ett	  vanligt	  problem	  är	  att	  det	  endast	  sitter	  

armaturer	  på	  våningsplanen	  och	  inga	  i	  trapporna.	  Det	  medför	  att	  
trappstegen	  skuggas	  när	  man	  går	  i	  trappan.	  	  
	  
Rörelsestyrd	  belysning	  i	  trapphusen	  förespråkas	  eftersom	  den	  
tänds	  och	  släcks	  automatiskt.	  Det	  finns	  naturligtvis	  en	  mängd	  
varianter	  av	  armaturer	  och	  förutsättningarna	  i	  trapphuset	  på-‐
verkar	  vad	  ny	  belysning	  kommer	  att	  kosta.	  I	  ett	  2-‐4	  våningshus	  
kan	  det	  vara	  lämpligt	  med	  runt	  åtta	  armaturer	  i	  ett	  trapphus.	  
Med	  energisnål	  belysning	  och	  installation	  kostar	  det	  cirka	  5	  000	  
kronor	  exklusive	  arbetskostnad.	  	  
	  
Kontrastmarkering	  
Kontrastmarkeringar	  används	  för	  att	  personer	  med	  nedsatt	  syn	  
ska	  se	  var	  trappan	  börjar	  och	  slutar.	  En	  kontrastmarkering	  ska	  
därför	  finnas	  på	  trappans	  översta	  och	  nedersta	  steg	  och	  tydligt	  
skilja	  sig	  mot	  omkringliggande	  golv	  och	  trappsteg.	  Kontrastmar-‐
keringar	  kan	  utformas	  med	  självhäftande	  prickar	  som	  kostar	  
cirka	  200-‐300	  kronor	  per	  meter.	  Alternativ	  kan	  trappstegen	  må-‐
las	  i	  en	  avvikande	  färg.	  
	  

	  
Exempel	  på	  kontrastmarkering.	  
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Ledstänger	  
Ledstänger	  underlättar	  och	  stöttar	  i	  trappor.	  Det	  är	  en	  fördel	  om	  
det	  finns	  ledstänger	  på	  båda	  sidorna	  om	  trappan	  och	  att	  de	  fort-‐
sätter	  30	  cm	  före	  och	  efter	  trappan.	  Detta	  är	  inte	  alltid	  möjligt	  
eftersom	  ledstängerna	  i	  vissa	  fall	  skulle	  utgöra	  ett	  hinder	  i	  
trapphuset	  om	  de	  stack	  ut	  30	  cm.	  Det	  är	  även	  en	  med	  greppvän-‐
liga,	  gärna	  runda,	  ledstänger.	  	  
	  
Pris	  på	  ledstänger	  varierar	  beroende	  på	  ledstångens	  material	  
och	  utformning	  och	  hur	  trapphuset	  är	  utformat	  och	  efter	  vilka	  
kvantiteter	  som	  beställs.	  Generellt	  är	  kostnaden	  cirka	  300	  kro-‐
nor	  per	  meter,	  utan	  montering.	  
	  
Hiss	  
Det	  är	  en	  stor	  fördel	  om	  det	  finns	  hiss	  i	  trapphuset.	  Alla	  hissar	  är	  
emellertid	  inte	  lämpliga	  för	  rullstol	  i	  sin	  konstruktion,	  eftersom	  
de	  är	  för	  små,	  men	  även	  små	  hissar	  kan	  i	  de	  flesta	  fall	  förbättras.	  	  
	  
För	  att	  någon	  med	  rullstol	  ska	  kunna	  svänga	  runt	  i	  en	  hiss	  bör	  
den	  ha	  måtten	  110x140	  cm.	  Äldre	  hissar	  är	  vanligtvis	  mindre.	  
Genom	  att	  sätta	  upp	  en	  spegel	  i	  hissen,	  på	  väggen	  eller	  nedåt-‐
vinklad	  i	  taket	  mitt	  emot	  hissdörren	  blir	  det	  lättare	  för	  personer	  
som	  använder	  rullstol	  att	  backa	  ur	  hissen.	  Det	  är	  även	  en	  fördel	  
om	  knappsatsen	  sitter	  i	  mitten	  av	  hisskorgen	  och	  om	  det	  finns	  
dörröppnare.	  	  
	  
Flera	  hus	  saknar	  hiss.	  I	  vissa	  fall	  kan	  det	  vara	  möjligt	  att	  bygga	  
en	  utanpåliggande	  hiss	  men	  kostnaden	  är	  så	  stor	  i	  förhållande	  
till	  nyttan	  att	  det	  inte	  har	  tagits	  med	  som	  en	  åtgärd	  i	  den	  här	  
planen.	  	  
	   	  

Exempel	  på	  tillgänglig	  hiss	  som	  är	  stor	  och	  har	  knappsatsen	  i	  mitten	  av	  hissen.	  
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Gemensam uteplats 
Fastigheternas	  gemensamma	  gårdar	  och	  uteplatser	  är	  en	  källa	  
till	  rekreation	  och	  ökad	  livskvalitet	  för	  hyresgästerna.	  Det	  är	  
därför	  en	  fördel	  om	  alla	  kan	  nå	  och	  använda	  dem.	  För	  god	  till-‐
gänglighet	  bör	  inte	  avståndet	  till	  uteplatsen	  vara	  längre	  än	  50	  
meter.	  	  
	  	  
Tillgängliga	  utemöbler	  
För	  att	  någon	  som	  använder	  rullstol	  ska	  kunna	  sitta	  vid	  ett	  bord	  
på	  uteplatsen	  behöver	  rullstolen	  gå	  att	  rulla	  in	  under	  bordet.	  
Bordet	  behöver	  därför	  ha	  en	  fri	  höjd	  under	  bordet	  som	  är	  minst	  
70	  cm.	  Bredden	  mellan	  bordsbenen	  behöver	  vara	  80	  cm	  och	  
djupet	  60	  cm.	  Det	  ska	  heller	  inte	  finnas	  någon	  mellanliggare	  un-‐
der	  bordet	  som	  kan	  hindra	  den	  rullstolsburne.	  	  
	  
Bänkar	  på	  uteplatsen	  bör	  ha	  armstöd	  som	  är	  greppvänliga	  och	  
placerade	  så	  att	  personer	  får	  bra	  stöd	  när	  de	  sätter	  sig	  ned	  och	  
reser	  sig	  upp.	  Några	  bänkar	  får	  gärna	  stå	  fritt	  utan	  bord.	  Det	  blir	  
då	  lättare	  att	  använda	  bänken	  för	  någon	  som	  har	  med	  sig	  ett	  
hjälpmedel.	  Bord	  och	  bänkar	  finns	  i	  flera	  material	  och	  former.	  
Ungefärligt	  pris	  på	  ett	  bord	  är	  runt	  4	  000	  kronor	  och	  för	  en	  bänk	  
något	  mindre.	  

	  
Exempel	  på	  tillgängligt	  bord	  med	  plats	  för	  rullstol.	  
	  

	  
Exempel	  på	  tillgänglig	  bänk	  med	  rygg-‐	  och	  armstöd.	  
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Markbeläggning	  
Uteplatserna	  är	  ofta	  belagda	  med	  grus	  eller	  gräs,	  vilket	  är	  trev-‐
ligt	  men	  svårt	  att	  gå	  på	  för	  personer	  som	  använder	  hjälpmedel	  
eller	  har	  balanssvårigheter.	  För	  att	  göra	  uteplatsen	  användbar	  
för	  personer	  med	  behov	  av	  tillgänglighet	  bör	  de	  kompletteras	  
med	  gångvägar	  med	  fast	  och	  jämnt	  underlag,	  och	  som	  är	  tydligt	  
markerade	  mot	  angränsande	  ytor.	  Det	  kan	  förslagsvis	  göras	  med	  
gångvägar	  av	  asfalt,	  plattläggning	  eller	  gummiasfalt,	  som	  är	  lät-‐
tare	  att	  gå	  på	  än	  grus	  och	  gräs.	  Läs	  mer	  om	  asfaltering	  och	  platt-‐
läggning	  på	  sida	  23.	  
	  
Gummiasfalt	  finns	  i	  olika	  färger	  och	  kostar	  cirka	  500-‐1	  000	  kro-‐
nor	  per	  kvadratmeter	  beroende	  på	  vilken	  tjocklek	  som	  väljs.	  	  
	  

	  
Exempel	  på	  gummiasfalt	  under	  lekredskapen	  på	  en	  gemensam	  bostadsgård.	  

Gemenskapslokal 
En	  gemenskapslokal	  bör	  vara	  tillgänglig	  för	  alla	  boende.	  En	  ge-‐
menskapslokal	  kan	  exempelvis	  vara	  en	  samlingslokal	  eller	  en	  
bastu.	  För	  att	  alla	  ska	  kunde	  använda	  lokalerna	  är	  det	  viktigt	  att	  
gångvägar	  fram	  till	  lokalen	  är	  tillgängliga.	  Läs	  mer	  om	  gångvägar	  
på	  sidan	  24.	  Entrén	  ska	  även	  den	  uppfylla	  tillgänglighet.	  Läs	  mer	  
om	  det	  under	  ”Trapphusentré”	  på	  sidan	  25.	  	  
	  
Toalett	  
Om	  det	  finns	  en	  toalett	  i	  gemenskapslokalen	  bör	  den	  även	  kunna	  
användas	  av	  personer	  som	  använder	  rullstol.	  Det	  kräver	  att	  toa-‐
lettutrymmet	  ska	  vara	  minst	  2,2	  x	  2,2	  meter	  och	  toaletten	  bör	  
vara	  placerad	  i	  mitten	  av	  rummet	  för	  att	  det	  ska	  finnas	  plats	  att	  
ställa	  rullstolen	  eller	  plats	  för	  någon	  att	  hjälpa	  till.	  	  
	  
I	  många	  lokaler	  är	  toalettutrymmet	  i	  gemenskapslokalen	  för	  litet	  
och	  lösningen	  är	  i	  så	  fall	  att	  bygga	  ett	  större	  utrymme	  för	  att	  det	  
ska	  vara	  tillgänglig	  för	  rullstol.	  Det	  kan	  vara	  mycket	  kostsamt.	  
Ett	  alternativ	  är	  att	  underlätta	  användning	  av	  toalettutrymmet	  
genom	  att	  sänka	  eventuella	  trösklar	  in	  till	  utrymmet	  och	  sätta	  
upp	  stödhandtag	  vid	  toalettstolen.	  	  

Sophantering 
För	  att	  äldre	  ska	  klara	  sig	  utan	  hemtjänst	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  har	  
möjlighet	  att	  på	  egen	  hand	  slänga	  sina	  sopor.	  Ett	  tillgängligt	  mil-‐
jörum	  bör	  inte	  ligga	  längre	  bort	  än	  50	  meter	  från	  entrén	  och	  
gångvägen	  dit	  behöver	  vara	  tillgänglig.	  Läs	  mer	  om	  gångvägar	  på	  
sidan	  24.	  Många	  gånger	  är	  det	  längre	  än	  så	  till	  miljörummet.	  En	  
lösning	  är	  att	  se	  över	  möjligheten	  att	  flytta	  eller	  komplettera	  
med	  ytterligare	  ett	  miljörum,	  eller	  med	  ett	  nytt	  inkast	  för	  hus-‐
hållssopor.	  	  
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Miljörummet	  ska	  också	  kunna	  nås	  nivåfritt	  och	  genom	  en	  till-‐
gänglig	  entré.	  Läs	  mer	  om	  åtgärder	  vid	  entréer	  i	  kapitlet	  ”Trapp-‐
husentré”	  på	  sidan	  25.	  
	  
Precis	  som	  vid	  en	  entrédörr	  bör	  det	  framför	  inkast	  och	  sopkärl	  
finnas	  ett	  vilplan	  på	  1,5x1,5	  meter	  för	  att	  medge	  manöverut-‐
rymme	  för	  rullstol.	  Det	  är	  även	  en	  fördel	  om	  det	  finns	  en	  avlast-‐
ningsyta	  bredvid	  inkasten	  på	  0,7	  meter.	  Inkasten	  för	  sopor	  bör	  
inte	  sitta	  högre	  än	  0,9	  meter	  från	  marken.	  
	  

	  
Exempel	  på	  fristående	  sopinkast	  för	  hushållssopor	  som	  är	  tillgängliga	  eftersom	  
vägen	  fram	  är	  nivåfri	  och	  inkasten	  sitter	  lågt.	  

Tvättstuga 
Att	  kunna	  sköta	  sin	  tvätt	  på	  egen	  hand	  är	  också	  en	  viktig	  del	  i	  
vardagen.	  Liksom	  sopsortering	  bör	  inte	  tvättstugan	  ligga	  längre	  
bort	  än	  50	  meter	  från	  entrén.	  En	  tillgänglig	  tvättstuga	  behöver	  
också	  ha	  tillgängliga	  gångvägar	  fram	  till	  tvättstugan.	  Läs	  mer	  om	  
gångvägar	  på	  sidan	  24.	  
	  
Tvättstugan	  ska	  också	  kunna	  nås	  nivåfritt	  och	  genom	  en	  tillgäng-‐
lig	  entré.	  Läs	  mer	  om	  åtgärder	  vid	  entréer	  under	  ”Trapphusen-‐
tré”	  på	  sidan	  25.	  
	  
Bokningssystem	  och	  maskiner	  
För	  att	  kunna	  använda	  tvättstugan	  är	  det	  en	  förutsättning	  att	  
kunna	  boka	  en	  tid.	  I	  många	  fall	  sitter	  bokningssystemet	  så	  högt	  
upp	  att	  det	  är	  svårt	  att	  nå.	  Även	  torkskåpens	  och	  torktumlarnas	  
knappsatser	  sitter	  ofta	  för	  högt	  upp	  för	  att	  någon	  i	  rullstol	  ska	  
kunna	  använda	  dem.	  	  
	  
Varken	  bokningssystem	  eller	  knappsatser	  till	  maskiner	  bör	  sitta	  
högre	  upp	  än	  en	  meter	  över	  golvet.	  Det	  behöver	  också	  finns	  ma-‐
növeryta	  framför	  båda	  funktionerna	  på	  1,5x1,5	  meter.	  En	  lös-‐
ning	  kan	  vara	  att	  sänka	  bokningssystem	  och	  byta	  ut	  maskinerna	  
i	  tvättstugan	  till	  nya	  som	  har	  knappsatser	  som	  sitter	  lägre,	  men	  
oftast	  är	  den	  enklaste	  lösningen	  att	  personer	  som	  inte	  klarar	  att	  
använda	  tvättstugan	  erbjuds	  tvättmaskin	  i	  sin	  lägenhet.	  
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Exempel	  på	  tvättstuga	  där	  maskinen	  längst	  till	  höger	  är	  tillgänglig	  för	  rull-‐
stolsburna,	  då	  den	  är	  frontmatad	  och	  har	  knappsatser	  som	  är	  tillräckligt	  låga.	  

Lägenhetsförråd 
Liksom	  övriga	  funktioner	  som	  har	  beskrivits	  bör	  lägenhetsför-‐
råd	  nås	  nivåfritt	  och	  utan	  exempelvis	  höga	  trösklar.	  Läs	  mer	  om	  
entréer	  i	  kapitlet	  ”Trapphusentré”	  på	  sidan	  25.	  	  
	  
Tillgängliga	  lägenhetsförråd	  bör	  nås	  nivåfritt	  eller	  med	  maximalt	  
tre	  trappsteg.	  I	  många	  äldre	  hus	  ligger	  lägenhetsförråden	  otill-‐
gängligt	  i	  källare	  eller	  på	  vindar	  där	  en	  sådan	  väg	  är	  svår	  och	  ofta	  
dyr	  att	  ordna.	  Om	  möjlighet	  finns	  kan	  fastighetsägaren	  öron-‐
märka	  förråd	  som	  nås	  nivåfritt	  och	  erbjuda	  dessa	  till	  boende	  
som	  upplever	  svårigheter	  att	  nå	  övriga	  förråd.	  Ett	  annat	  alterna-‐
tiv	  är	  att	  bygga	  fristående	  och	  tillgängliga	  lägenhetsförråd	  i	  när-‐
heten	  av	  byggnaden.	  	  

	  
Exempel	  på	  ett	  lägenhetsförråd	  som	  har	  en	  tröskelfri	  	  
passage	  och	  breda	  fria	  gångar	  med	  utrymme	  för	  rullstol	  eller	  rollator.	  


