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Abstract 
 
This diploma work was performed in order to examine the rules that should be followed when public 

buildings such as art museums are to be designed and constructed. The work consists of a literature 

review of the regulations for building design in Sweden. The regulations that have been studied are 

Boverket´s building regulations, BBR. Thereafter the thesis describes the design solutions concerning 

accessibility that have been applied in the museum that is to be opened in a new location at Karlsgatan 

2 in Västerås. 

 

The thesis has been carried out in cooperation with building company ByggPartner in Dalarna AB 

which enabled the follow-up of the building site. The observations and the studies over the 

architectural drawings and plans have been carried out in order to describe the new design and 

compare it with BBR regulations. The focus is on those parts of the building that visitors are going to 

have access to as well as the surroundings.  

 

The result of the report shows that accessibility was a priority while planning the new museum. The 

new design description can be used as a manual or inspiration in planning for good accessibility and 

usefulness of such buildings. It also shows how crucial good accessibility is in buildings and how to 

achieve it.  
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Förord 
 

Det här arbetet är skrivet som avslutning på samhällsteknikprogrammet inom Akademin för hållbar 

samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet har pågått från april 2010 

och avslutas i juni 2010. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och avslutar min utbildning till 

byggnadsingenjör med inriktning mot byggnadsplanering. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla personer som genom diskussioner och samtal har bidragit med 
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skriva denna uppsats.  

 

Arbetet har examinerats av Lisbeth Dahlbäck som också var min handledare. Jag vill börja med att 

tacka henne för alla tänkvärda kommentarer vid avstämningsmöten under mitt skrivande. 

 

Jag vill också passa på att rikta ett tack till min handledare Pär Lindh och även Jukka Alila vid 

ByggPartner som alltid funnits till hands för en diskussion. TACK för allt engagemang och all hjälp 

jag fått i mitt skrivande. Jag har haft stor nytta av era synpunkter och goda råd. Den tid jag tillbringat 

på byggarbetsplatsen har varit väldigt lärorik för mig. 

 

Ett stort tack till Eva Trangärd för hjälpen jag har fått med att ta fram material och för utlåning av 

arkitektritningar. 

 

Ett varmt tack riktas till Bengt-Erik Carlsson på Fastighetskontoret, Västerås Stad, Susanne Eriksson 

och Karin Levander på Västerås konstmuseum som har givit av sin tid och kunskap. 

 

Viktigast av allt: TACK till min familj och vänner som har stöttat mig genom hela min utbildning 

samt i skrivandet av denna uppsats. 
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Mälardalens högskola, den 9 juni 2010 

 

 

Patrycja Skaba 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Den 4 september 2010 inviger Västerås konstmuseum tillsammans med Västmanlands läns museum 

sina första utställningar i lokalerna som är anpassade för museiverksamhet och tillgängliga för 

besökare. Det är av största vikt att följa byggnadslagsstiftningen när man planerar byggnader och 

senare bygger dem. Man ska skapa sådana byggnader där människor med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga har möjlighet att utnyttja lokalerna.  En ombyggnation av ASEAs gamla 

industribyggnad har resulterats i att man har åstadkommit en tillgänglig och modern museilokal i 

kvarteret Mimer på Karlsgatan 2 i Västerås.  

 

Syftet med detta examensarbete har varit att visa vilka tillgänglighetslösningar som har använts i den 

nya museibyggnaden på Karlsgatan i Västerås. En litteraturstudie har utförts för att gå igenom de krav 

som ställs på museer. Den informationen har hämtats från BBR (Boverkets byggregler) och även 

andra böcker som handlar om tillgängligheten i den fysiska miljön. Dessutom har egna observationer 

och studier över arkitektritningar gjorts för att uppnå en större förståelse över de lösningar som 

använts i den nya byggnaden. Fokus har lagts på den fysiska tillgängligheten i de delar av byggnaden 

som kommer att användas av besökande samt på miljön utanför själva museet.  

 

Rapportens resultat beskriver gångvägar i den yttre miljön, parkerings- och angöringsplatser, entréer, 

dörrar, korridorer och toaletter. Resultatet omfattar även hiss, trappa, ramp, reception, kafé, butik och 

kapprum. De båda museernas utställningshallar och pedagogiska lokaler med intilliggande hörsal ingår 

även i resultatet.  

 

En av slutsatser som har kunnat dras av resultatet är att ”det tillgängliga tänkandet” har varit en av de 

högsta prioriteterna under hela planerings- och byggprocessen. Den nya byggnaden kommer att bidra 

till att en mer omfattande verksamhet i museet blir möjlig. Den blir även mer tillgänglig och 

användbar för allmänheten.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 
Västerås konstmuseum har nästan i fyrtio år haft sin verksamhet i det gamla rådhuset vid Fiskartorget i 

Västerås. Byggnaden som idag inrymmer stadens konstsamling är från år 1860 och är inte anpassad 

för museets verksamhet. Utifrån en rapport som kartlägger den gamla museibyggnaden (Nya lokaler 

för Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Rapport 

www.vastmanlandslansmuseum.se) framgår det att tillgängligheten för personer med funktionshinder 

inte är tillfredställande och stora brister inom arbetsmiljö gör att det även är svårt att åstadkomma en 

fungerande museiverksamhet. 

 
Att utforma byggnader som är tillgängliga för alla är viktigt. Sverige har förbundit sig att följa FN:s 

standardregler som säkerställer alla människors delaktighet i samhället. Den lagstiftning inom 

tillgänglighetsområdet som gäller i Sverige finns i BBR (Boverkets byggregler). De reglerna säger hur 

byggnader och utemiljö bör utformas för att bli tillgängliga och användbara. 

 

”En tillgänglig byggnad ska kunna besökas och användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. När det gäller offentliga byggnader innebär det att man ska kunna komma in och 

förflytta sig inom byggnaden med utomhusrullstol. Men byggnaden ska också underlätta för personer 

med nedsatt hörsel eller syn att orientera sig och ta del av verksamheten i huset”(Design för alla 1999 

s.8). Det betyder att alla människor, också dem med nedsatt funktions- och orienteringsförmåga har 

möjlighet att utnyttja museilokaler.  

 

På uppdrag av Kommunstyrelsen påbörjades processen att ta fram förslag på nya museilokaler. Fyra 

förslag diskuterades. Det var utbyggnad av Västerås konstmuseum i Vasaparken, nybyggnation på 

Hamngatan vid järnvägstationen, tillbyggnad av Konserthuset och ombyggnad av fastighet Mimer 5 

på Karlsgatan. Det var år 2006. Efter en lång process har man bestämt att delar av Västmanlands läns 

museum skulle lokaliseras tillsammans med Västerås konstmuseum. Ett av de då gällande fyra 

förslagen har fått godkännande och den 4 september 2010 öppnar de båda museerna i den nya 

gemensamma byggnaden som kommer att hålla till i kvarteret Mimer i ASEAs gamla industribyggnad 

Mimerverkstaden på Karlsgatan 2 i Västerås. Byggnaden som är ritad av arkitekten Erik Hahr 

uppfördes i två etapper: år 1912-13 och 1914-15. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Detta innebär att det ska skyddas mot ”åtgärder som påtaglig skadar riksintresset” (Nya lokaler för 

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Rapport, s.16 

www.vastmanlandslansmuseum.se). Byggnadens ursprungskaraktär ska bevaras eftersom den 

föreställer ”industrialismens samhällsbyggande vid 1800-talets slut och 1900-talets början” 
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(Detaljplan för MIMER 5, OTTAR 5 OCH OTTAR 6 M M, Östermalm, Västerås, s.4 

www.vasteras.se). 

 

Under ombyggnaden av industrilokalerna till de nya museilokalerna tog man stor hänsyn till den 

kulturhistoriskt värdefulla miljön samtidigt som man hade stora krav på att utforma en så tillgänglig 

byggnad som möjligt.  Samtidigt var det viktigt att planera för bra säkerhet och användbarhet av 

byggnaden. Det förväntas att den nya designen kommer att stödja museets verksamhet på ett bättre sätt 

och väcka intresse hos fler besökare. 

 

1.2 Problemformulering 

 
I den byggda miljön har man inte alltid tagit hänsyn till de behov som personer med olika 

funktionshinder har trots att det länge har funnits krav på tillgänglighet i bygglagsstiftningen. Det kan 

även vara lätt att missa någon viktig tillgänglighetsaspekt. Det är därför av stor vikt att man strävar 

efter att utforma fungerande och användbara byggnader som kan utnyttjas av alla.  

 

För att visa hur man kan åstadkomma god tillgänglighet har en jämförelse mellan de krav som ställs av 

bygglagstiftningen när det gäller tillgängligheten i museibyggnader och de tillgänglighetslösningar 

som projekterats i de nya museilokalerna presenterats därför i rapporten. 

1.3 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att visa hur man kan göra bra lösningar som underlättar för alla besökande 

att utnyttja museilokalerna. Detta görs genom att först presentera de formella kraven på 

tillgängligheten och sedan de tillgänglighetslösningar som används i de nya museilokalerna. Detta 

görs för att öka förståelsen av de krav som ställs av bygglagsstiftningen. Genom att gå igenom kraven 

och kontrollera hur byggnaden uppfyller dem visar rapporten hur man kan planera en offentlig 

byggnad med god tillgänglighet.   

 

1.4 Mål 

 
Målet med denna uppsats är att presentera hur en modern museibyggnad kan utformas för att bli mer 

tillgänglig. Examensarbetet kan även användas som hjälpmedel och inspirationskälla vid projektering 

av museer och samtidigt visa vilka krav sådana byggnader bör uppfylla ur tillgänglighetssynpunkt. 

Målet är även att visa hur ett museum kan bli mer attraktiv och mer tillgänglig genom en bra 

planering. 
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1.5 Avgränsningar 

 
Denna rapport är inriktad på museibyggnader och behandlar i första hand tillgänglighet för 

museibesökare. Trots att byggnaden har personalutrymmen som är anpassade på så sätt att de har 

inredning som fungerar för person i rullstol eller med synnedsättning tas de lösningarna inte upp i 

rapporten. Fokus har lagts främst på den fysiska tillgängligheten utan att koncentrera sig på ljudmiljö 

(t.ex. akustiken i byggnaden), tekniska lösningar (t.ex. larmanordning i hissar och på toaletterna), 

luftkvalité, museets information om tillgängligheten i utställningar (t.ex. taktila d.v.s. kännbara 

orienteringstavlor över museets planlösning), brandsäkerhet och tillgänglig gestaltning av 

utställningar. En exakt uppmätning av ljusförhållanden som råder i byggnaden görs inte heller i 

arbetet.  

 

Eftersom byggandet av museilokalerna pågår samtidigt som denna rapport skrivs är det inte möjligt att 

noggrant beskriva den markbeläggning som planeras mellan parkeringsplatserna och museientréerna 

Skyltar med information om öppettider som placeras utanför entrén och i själva byggnaden är inte 

heller färdigt planerade. De aspekterna är inte färdigställda i skrivningsmomentet därför tas de inte upp 

i arbetet. 

1.6 Metod 

 
Litteraturstudien kommer att utgöra huvuddelen av uppsatsen.  Studier över arkitektritningar kommer 

att ingå i examensarbetet. Arbetet har även bedrivits som egna observationer som har gjorts under hela 

byggprocessen. Den har pågått samtidigt med rapportskrivningen.  

 

Egna observationer har dokumenterats med fotografier tagna direkt på arbetsplatsen.  Dessa utgör 

underlag för jämförelse mellan de formella kraven och det slutliga resultatet som blir de nya 

museilokalerna i Västerås. Resultatet av ritningsanalysen och observationerna återges sedan i form av 

slutsatser. 

1.6.1 Litteraturstudie  

I litteraturstudien användes främst böcker som underlag, men även Internetkällor. 

 

Den bok som innehåller de regler som ska följas i byggandet är Boverkets byggregler. Kapitel 3 som 

handlar om utformningen och kapitel 8 som behandlar säkerhet i utformningen har använts i 

rapporten. Den bok som har varit till stor hjälp när det gäller att beskriva de krav som Boverket ställer 

på de offentliga byggnaderna var även Bygg ikapp handikapp av Elisabet Svensson. Boken 

kommenterar Boverkets Byggregler och beskriver de problem som en person med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga kan stötta på om en byggnad inte är tillgänglig. Den tar även upp riktlinjer som 

bör följas angående tillgänglig utformning av de offentliga byggnaderna. 
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För att bygga på informationen har även Enklare utan hinder använts. Boken ger förslag på bra 

tillgänglighetslösningar och påpekar det i den befintliga bebyggelse som kan vara ett hinder för person 

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Genom denna information visar boken hur man kan 

undvika vissa hinder genom att väl planera byggnaden. Ytterligare information om tillgängligheten har 

funnits på Synskadades Riksförbund hemsida där riktlinjer för tillgänglighet har hämtats. Kunskap om 

ASEAs gamla industrilokaler på Karlsgatan 2 har tagits från Västerås Stads hemsida och 

Västmanlands läns museums hemsida. Förutom de källorna har även andra böcker använts som 

handlar om hur man arbetar med att förbättra tillgängligheten i museer samt visar bra lösningar som 

bidrar till ökad tillgänglighet i de lokalerna.  

 

Syftet med litteraturstudien var att fördjupa kunskapen om de kraven på tillgänglighetsaspekterna som 

ställs av Boverket för att kunna beskriva den nya designen och utformningen som planerades att utföra 

i den nya museibyggnaden på Karlsgatan 2 i Västerås utifrån tillgänglighetsaspekterna. 

Litteraturstudiens mål var även att få en djupare förståelse av de aspekter som påverkar utformning av 

byggnader som gör att de blir mer tillgängliga och användbara för allmänheten.  

1.6.2 Litteratursökning 

 
Litteratursökningen har skett genom att söka i böcker på Västerås stadsbibliotek, bibliotek vid 

Mälardalens högskola, och på Internet. Den information som har hämtats från föreläsningar i kurser 

byggnadsplanering och byggnadsprojektering som gavs vid Mälardalens högskola under studieår 

2007-2010 har även varit till stor hjälp då olika föreläsare föreslog extra litteratur i bland annat 

tillgänglighetsområdet.  

 

Det har även funnits många diskussioner med de personer som medverkade i byggprojektet och med 

handledare vid Mälardalens högskola och företaget ByggPartner. De samtalen har pågått under hela 

skrivarbetet och bidragit med litteraturförslag som sedan har använts i rapporten. Informationen har 

funnits, värderats och noggrant valts ut. 

 

Det finns idag en del skrivet om tillgängligheten i de offentliga byggnaderna. Information angående 

byggnadernas utformning är baserat på böcker som har hittats i båda bibliotekens kataloger. Det har 

även gjorts några fjärrlån från andra bibliotek i Sverige. Detta har gjorts via LIBRIS söktjänst.     

 

Mycket av den använda informationen har hämtats genom att utnyttja litteraturförslag från  

”Läs mer” - listor som hittades i tre böcker: Museer för alla i Norden. Om tillgänglighet för människor 

med funktionshinder (2000), Bygg för alla (2002) och Enklare utan hinder (2005).   
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2 Tillgänglighet till byggnaden 
   

2.1 Tillgänglig entré 

 
Enligt BBR (2008, 3:142) ska en entré vara användbar och tillgänglig för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga. Det innebär att man helst ska utforma en entré utan några 

nivåskillnader. Ett tillräckligt utrymme ska skapas så att personer med rullstol har plats för att 

manövrera med den och förflytta sig utan att behöva be om hjälp. Elisabet Svensson (2001 s.53) tolkar 

detta som att man ska sträva efter att projektera en tillgänglig huvudentré i direkt anslutning till 

angörings- och parkeringsplats. Enligt Svensson (2000 s.40,42) hävdar att det är den viktigaste 

principen i entréplaneringen att skapa en tillgänglig huvudentré för alla. En separat entré för vissa 

personer innebär inte tillgänglighet på lika villkor.  

 

Om det inte går att göra huvudentré tillgänglig ska man försöka planera för en annan, tillgänglig entré 

som placeras nära huvudentrén och som sedan leder till samma entréhall som huvudentrén. Man ska 

även placera en tydlig skylt som visar var en tillgänglig entré finns. Vid skyltplaceringen får man inte 

glömma att person som sitter i rullstol har en lägre ögonhöjd än en stående person. Elisabet Svensson 

anger här också ett medelvärde för ögonhöjd för personer i rullstol. För kvinnor är det 1,15 m och för 

män 1,20 m (2001 s.46). Ögonhöjden för stående personer är 1,50 m för kvinnor och1,60 m för män. 

 

Entrédörren bör dimensioneras för eldriven rullstol för utomhusanvändning eftersom man förflyttar sig 

med hjälp av den och besöker publika lokaler. Huvudtanken är att ju större mått man använder vid 

dimensioneringen desto bättre tillgänglighet skapas i de publika lokalerna som museer är. Det blir t.ex. 

lättare vid rullstolsvändning. Elisabet Svensson (2001 s.55) rekommenderar automatisk skjutdörr som 

den optimala lösningen för entrédörr till publika lokaler. BBR (2008 3:143) rekommenderar att det fria 

passagemåttet bör vara minst 0,80 m när dörren är uppställd i 90 Trösklar bör också undvikas men 

om det inte är möjligt borde man planera för låga trösklar (se vidare Trösklar).  

 

Utanför entrédörren bör man planera för en hårdgjord yta eftersom det är enklare att köra på en sådan 

yta än på mjukt eller ojämnt underlag. Man ska också utforma markbeläggningen utanför entré på så 

sätt att det blir lättare att hitta ingången. Elisabet Svensson (2001 s.54) anser att detta kan 

åstadkommas genom att använda ett annat material som har annorlunda mönster eller struktur än den 

omgivande ytan. Även ledstråk till entrén gör att det blir enklare för de synskadade att hitta ingången. 

 

Enklare utan hinder definierar ledstråk som ”en kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda 

ledytor, varningsytor och valytor mellan start- och målpunkt” (2005, s. 70). Den visar vikten av bra 
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planering när det gäller ledstråk. Boken råder att det är fördelaktigt för varje verksamhet att fundera på 

i vilka riktningar ledstråk ska placeras och vilka viktiga punkter de ska länka. Ledstråksuppbyggnad 

ska vara logisk så att den inte förvirrar personer som förflyttar sig med hjälp av dem. 

 

För att underlätta för de synskadade att hitta till huvudentrén bör man sträva efter att markera 

entrédörren och fasaden runt den med annan färgton som skiljer sig från resten av fasaden och gör att 

det blir lättare att upptäcka entrén.   

 

Vidare i BBR kan man läsa att: 

Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna 

utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa.   

(BBR 2008 3:142 s.76). 

 

Elisabet Svensson (2001 s. 69) beskriver att det är viktigt särskilt vid nybyggnad att inte några 

nivåskillnader förekommer så att man inte behöver bygga en ramp. Entrédörrar bör gå att öppna utan 

att anstränga sig och korridorer inne i byggnaden bör vara så utformade att de inte hindrar en 

rullstolsbunden person att passera dem. Vidare påpekar författarinnan att det är väldigt viktigt att 

planera för bra belysning, färgsättning och material. De aspekterna underlättar för de synskadade att 

bättre orientera sig inne i byggnaden.  

 

2.2 Gångvägar 

 

Enligt BBR (2008 3:122) bör minst en gångväg finnas mellan tillgänglig entré och parkeringsplats, 

angöringsplats för bilar och allmänna gångvägar i anslutning till tomten. Helst ska gångvägar utformas 

utan några höjdskillnader.  

 

Om det inte är möjligt att undvika nivåskillnader bör ramper anordnas. 1:20 är rekommenderad lutning 

på ramper. Om det inte är möjligt att anordna en sådan lutnig kan lutning på 1:12 accepteras enligt 

Elisabet Svensson (2001 s.61). Författare hävdar även att nivåskillnader på mer än 0,50 m ska delas 

upp i två ramper med ett vilplan mellan dem.  Bilden nedan visar de rekommenderande lutningarna på 

ramper med motsvarande lutningar: 

 
Figur 1: Bilden förtydligar olika rampers längder med motsvarande lutningar. 

Bilden är inte skalenlig. Illustration: Patrycja Skaba 
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Vidare anger författare att den minsta bredden på en användbar gångväg bör vara 1,50 m. En sådan 

gångväg underlättar möte mellan en person i utomhusrullstol och en gående. Mått på 1,80 m möjliggör 

möte mellan två personer i utomhusrullstolar. BBR anger dock den minsta bredden på en gångväg på 

1,00 m (BBR 2008 3:122). 

 

Figur 2: Bilden visar bredder på olika gångvägstyper. Illustration: Patrycja Skaba 

 

Eventuella hinder som kan förekomma i form av en utskjutande byggnadsdel ska markeras tydligt. 

Detta kan göras genom markering med färgkontrast, annat material eller extra belysning. Vid 

nybyggnad får det inte finnas några utskjutande byggnadsdelar i gångvägen (Svensson 2001 s.65).  

 

Författaren anser att även parkeringsautomater, postlådor eller stolpar ska placeras utanför gångstråket 

vid trottoarkanten. De bör kontrastmarkeras mot bakgrunden.   

 

Elisabet Svensson (2001 s.63) påpekar att gångvägar bör vara utformade utan trösklar, kantsten eller 

andra hinder som kan finnas i gångfältet. Det som underlättar för de synskadade är en minst 4 cm men 

helst 6-8 cm hög kantsten mellan gata och trottoar. Kantstenen bör även placeras mot planteringsytor 

eller räcken. Den kan fungera som vägledning och bör vara lätt att följa. 

 

Det kan finnas behov av att montera ett räcke på höjd 0,90 m över mark. Detta bör kompletteras med 

ett längsgående räckesrör med höjd på 0,20 m vilken underlättar att hitta vägen med orienteringskäpp. 

Räcken bör även ha en avvikande färg mot bakgrunden. Markbeläggningen bör vara jämn och halkfri. 

Om det finns korsningar bör de rätvinkliga föredras. 

 

Elisabet Svensson (2001 s.66) lyfter fram vikten av bra och bländfri belysning också vid gångvägar. 

Den underlättar för de synskadade. Det är dock viktigt att inte placera belysningsstolparna i 

gångstråket och med sådant avstånd att det inte uppstår några mörka partier. 

 

Vidare beskriver författaren (Svensson 2001 s.67) hur gångvägarna ska utformas om det finns behov 

av att bygga en trappa i gångvägen. Trappan bör helst ha mellan tre till åtta trappsteg. Trappor längre 

än åtta steg ska ha vilplan och möjlighet att sätta sig.  
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Om en trappa är fribärande borde den byggas in, markeras eller avskärmas så att den inte medför 

risken för att man kolliderar med den. Särskilt är det viktigt för de personer som är synskadade och 

som kan ha svårt att märka en sådan trappa. Om det finns trappa i gångvägen bör man ordna ett annat 

sätt att förflytta sig för den person som inte kan gå i trappan.  

 Figur 3: Bilden visar ett exempel på en  

                                                                                     fribärande trappa. Foto: Patrycja Skaba 

 

BBR föreskriver (2008 3:122) att en användbar gångväg bör vara lätt att följa och vara så horisontell 

som möjligt. Allmänt råd ställer följande krav på en gångväg. Den ska: 

- inte luta mer än 1:50 i sidled, (…) 

- vid öppningar i t.ex. staket, häckar och liknande ha en fri bredd på minst 0,90 

meter, 

- vara fri från hinder, samt 

- utjämnas med en 0,9 – 1,0 meter bred ramp till 0-nivå om det finns nivåskillnader 

vid övergången mellan olika typer av gångytor och platser. 

(BBR 2008 3:122 s.72) 

Att ordna extra, fasta sittplatser i anslutning till gångvägarna ökar tillgängligheten. Man kan även 

utnyttja befintliga gräskanter, staket eller murar som ledytor och komplettera dem med ledstråk.   
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2.3 Parkeringsplatser 

 
Enligt BBR (2008 3:122) ska en angöringsplats för bilar och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ordnas inom 25 meters gångavstånd. Det är även viktigt att markbeläggningen på parkeringsytan är 

jämn och halkfri. Marken får inte luta i längs- och sidled mer än 1:50. Elisabet Svensson (2001 s.58, 

59) råder att 5  av alla parkeringsplatser vid en publik byggnad bör vara handikapparkeringsplatser. 

 

Det bör även finnas särskilt breda parkeringsplatser för bilar som är lite större än de vanliga 

personbilarna (t.ex. van-bilar eller färdtjänstbilar). En sådan parkeringsplats bör ha bredd på 5,00 m. 

Detta underlättar samtidigt för bilar med ramp på sidan och möjliggör att två personer med rullstol kan 

ta sig ut på var sin sida om bilen. 3,60 m är mått på rekommenderad parkeringsplats för person i 

rullstol som gör det möjligt att förflytta sig mellan rullstol och bil.  

 

Det ska inte heller finnas några hinder i form av trottoarkanter mellan parkeringsplatser och entré. 

Parkeringsplatserna ska även vara tydligt skyltade och väl belysta. Författaren (Bygg ikapp handikapp 

2001) föreskriver även att en angöringsplats för färdtjänst bör placeras inom 5 m från entrén. Det är 

fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt att man planerar för en plats där man kan sitta och vänta 

skyddad från regn och vind och samtidigt bli sedd av chauffören. 
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3. Tillgänglighet i byggnaden 

3.1 Dörr och port 

 
BBR (2008 3:143) föreskriver att: 

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage 

med rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från 

rullstolen (…). Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så att de kan användas såväl 

av personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer med nedsatt orienteringsförmåga. 

 Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga.  

(BBR 2008 3:143 s.79) 

 

Elisabet Svensson i Bygg ikapp handikapp (2001 s.90-92) rekommenderar K10 dörrar som medger 

passage på 0,80 m när dörren är uppställd 90º. Ett karmyttermått K10 gör det möjligt att passera för 

person i rullstol för utomhusanvändning. Passagemått på minst 0,80 m ska tillämpas vid entrédörrar, 

hissdörrar, hygienrumsdörrar, korridordörrar och dörrar till samlingslokaler. Dörrar av typen 

karmyttermått K9 rekommenderas vid innerdörrar till kontorsrum. Dessa dörrar medger passage på 

0,78 m när dörren är uppställd 90º.  

 

När det gäller placering av draghandtaget på insidan av dörren bör det placeras på höjden 0,80 m över 

golvet. Det kan sitta horisontellt eller snett och helst löpa utefter hela dörren. Handtaget på utsidan av 

dörren bör också placeras på samma höjd (Bygg ikapp handikapp s.100).  

 

Figur 4: Bilden visar placering av draghandtag på insidan dörr. Illustration: Patrycja Skaba 
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Författaren (Bygg ikapp handikapp 2001) anger också mått på den fria yta som behövs för att person i 

rullstol ska kunna nå till dörrhandtaget. Dessa mått är 0,65 m respektive 0,45 m. Måttet på 0,65 m är 

lämpligt vid hiss-, entré- och korridordörr. Däremot avser 0,45 m- måttet innerdörrar.  

 

Figur 5: Bilden visar den minsta friytan för att komma åt dörrhandtaget. Illustration: Patrycja Skaba 

 

Figur 6: Bilden visar placering av tryckplatta för dörröppning. Illustration: Patrycja Skaba 

 

Vidare anger författare mått på den fria ytan vid dörr. Den ska ha storlek 1,5 x 1,5 m om dörren 

öppnas inåt. Om dörren öppnas utåt och personen i rullstol står parallellt med väggen som dörren sitter 

i är den fria ytan på 1,50 x 1,10 m.   

 

Det rekommenderas att inte använda roterdörrar. De är inte den bästa lösningen ur 

tillgänglighetsperspektiv. Dörrar till hygienutrymmen bör alltid vara utåtgående. 

 

Dörrblad och/eller dörrfoder bör kontrastmarkeras mot omgivande ytor så att det blir lättare för de 

synskadade att upptäcka den. Även bra belysning hjälper att lättare hitta till dörrar. Om dörrarna är 

gjorda av glas ska markeringen placeras i dem på en lämplig höjd. Av stor vikt (Enklare utan hinder 

s.75) är att markera stora glaspartier eller glasväggar. Detta förebygger sammanstötning med 

glasrutan. Sådana markeringar bör helst finnas på två höjder ca 1,50 m över golv och 0,90 från golvet. 

Markeringen placerad på 1,50 m över golv värnar stående vuxna däremot markeringen på höjden 0,90 

m tar hänsyn till rullstolsbundna personer, kortvuxna och barn. Om dörrarna är tunga eller har 
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dörrstängare ska de förses med dörröppningsautomatik som hjälp för dem som kan ha svårt att själv 

öppna dörren. 

 

Figur 7: Bilden visar ett exempel på en tillgänglig entrédörr. Alla mått i millimeter. 

Illustration:Patrycja Skaba 

 

Tryckplatta till dörröppningen bör placeras med underkant på den minsta höjden 0,70 m över golv och 

1,0 meter från ”hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsammaste läge” (BBR 2008 3:143, s.80). För 

att underlätta för de synskadade att bättre märka åt vilket håll dörren öppnar bör man placera 

markeringar i golv som visar denna riktning. 

 Figur 8: Bilden visar markering i golv. Illustration: Patrycja Skaba 

 

3.2 Trösklar 

 
BBR (2008 8:22) säger att: ”dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av 

t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som 

möjligt och fasas av så att den är lätt att passera och så att risken för att snubbla minimeras.”(BBR 

2008 s.177). Elisabet Svensson i Bygg ikapp handikapp (2001 s.96) poängterar att man inte ska ha 
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trösklar om det inte absolut är nödvändigt. En acceptabel tröskel enligt författaren ska ha höjd på 20-

25 mm om tröskeln avfasas Även eventuella trösklar ska markeras med avvikande färg så att det blir 

lättare att upptäcka dem. 

      Figur 9: Bilden visar ett exempel på en avfasad tröskel.       

                                                                                    Illustration: Patrycja Skaba     

3.3 Vindfång 

 
Elisabet Svensson (2001 s. 70 f f) rekommenderar att automatiska skjutdörrar i vindfånget är lättast att 

passera eftersom man inte behöver använda några öppningsdon vid dörröppnandet. Vid entré till 

publika lokaler bör bredden på vindfånget dimensioneras efter rullstol för utomhusanvändning. 

Vindfånget består av två dörrar. Avståndet mellan dem bör vara 2,30 m alternativt 2,40 m. Om den 

ena dörren öppnas automatiskt ska den andra dörren även göra det. 

 

Figur 10: Bilden visar utformning av vindfång. Illustration: Patrycja Skaba 

 

3.4 Golv i byggnaden 

 
Vid entré bör mattor och skrapgaller vara infällda. Detta minska risken för snubbling. Blanka 

golvmaterial bör undvikas eftersom de ofta kan ge obehagliga reflexer och göra det svårt att se rätt. 

Reflexer som kan orsakas av belysningsarmaturer eller dagsljus ska kunna avskärmas. 
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3.5 Kapprum 

 
Kapprum ska så utformas att person i rullstol ska kunna utnyttja kapphyllan. Den bör därför placeras 

på högst 1,2 m höjd. Om kapphyllan är så utformad att den sticker ut från väggen bör den markeras så 

att den synskadade personen kan märka den. Framför kapphyllan bör man ha tillräckligt utrymme för 

vändning med rullstol som är minst 1,50 m bredd. Eventuella speglar bör monteras på en sådan höjd 

att rullstolsburna personer och barn kan använda dem men man ska även komma ihåg att inte placera 

speglarna på sådana ställen där de kan missuppfattas av de synskadade och orsaka olycka genom 

sammanstötning. 

3.6 Trappa 

 
BBR anger följande krav angående trappan: 

Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnaden ska utformas så att personer kan förflytta sig 

säkert. 

Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med 

avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt 

markeras. Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. (…). 

 Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas i två eller flera lopp med räcken eller 

ledstänger. 

 Trappor (…) bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt 

synförmåga kan uppfatta nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del 

av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en 

ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras på 

ett konsekvent sätt inom byggnaden. Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. 

Dörrar på trapplan bör placeras så att det inte blir svårt att passera. (…) socklar, räcken, 

ledstänger och dylikt bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens 

bredd. Avståndet mellan begränsningsväggarna och trapploppens sidor bör vara högst 50 mm. 

(BBR 2008 8:232 s.177-178) 

 

Figur 11: Bilden visar hur nedersta plansteget och det 

översta sättsteget bör markeras. Illustration: Patrycja Skaba 

 

 

 

NCS (Natural Color System) är internationellt färgbeteckningssystem som hjälper att bestämma färger 

inom arkitektur och design. Det finns olika sätt att kontrastmarkera översta och nedersta 
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stegframkanten. Vid nybyggnation bör hela nedersta plansteget och främre delen på det övre vilplanet 

markeras helst med ljus markering.   

 

 

Figur 12: Bilden visar ett exempel på trappa. Illustrationskälla: Bygg ikapp handikapp s.82 

 

Man bör även undvika enstaka trappsteg. Trappor med trappnos och utan sättsteg bör man avstå från 

att bygga. Även nedåtgående trappa ska inte placeras framför dörr, gångstråk och vid entré- eller 

hissdörrs öppningssida.  

 

Figur 13: Bilden visar en felaktig utformning av trappa. Illustration: Patrycja Skaba 

 

När det gäller trappans form bör den helst vara rak eftersom det är lättare att gå i en sådan trappa. 

Även risken för fallolyckor är mindre då. Man bör helst sträva efter att ha samma typ av trappor i hela 
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byggnaden. Det innebär att trappstegen ska ha samma höjd och djup i hela trappan. Trappans början 

och slut bör vara särskilt välbelyst men även hela trapploppet ska också ha bra belysning.   

 

Ledstänger monteras helst på båda sidor av trappan.  De bör kontrastmarkeras mot omgivningen. 

Ledstängerna bör vara 0,30 m längre än själva trappgången. Detta underlättar för de som använder 

ledstängerna som stöd. Enklare utan hinder (2005 s.112) förklarar att det är viktigt att ledstängerna 

löper oavbrutet längs hela trappan/rampen. Om trappan/rampen byter riktning och om det inte finns 

ledstänger är det förvirrande för de synskadade och de har svårt att orientera sig. Förlängning av 

ledstänger underlättar också för dem med balanssvårigheter att lyfta ben när de börjar gå i trappan. Då 

behöver de ha någonting fast att stödja sig på. Ledstängerna på båda sidor gör det också möjligt att 

kunna välja på vilken sida man vill ha stöd. Ledstängernas kontrasterade struktur underlättar enligt 

Svensson (2000 s.58) att orientera sig för alla, inte bara för de synskadade.  

     

BBR anger även rekommendationer angående barnsäkerhet vid utformning av trappor. ”Öppningar 

mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm” (BBR 2008 8:232 s. 179). Detta för att minimera 

risken att barn kan fastna där t.ex. med huvudet.  

3.7 Hiss 

 
BBR föreskriver att hissar som ska användas i publika lokaler ”ska vara tillgängliga och användbara, 

ska minst en av dem rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare. En sådan hiss eller 

annan lyftanordning ska också utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

självständigt kan använda dem” (BBR 2008 3:144 s.80). BBR rekommenderar (BBR 2008 3:144 ) 

även lämpliga hissmått som är 1,1 x 1,4 meter eller 2,0 x 1,4 meter.  

 

När det gäller hissdörrar anger Elisabet Svensson (2001 s.86) att helst ska de förses med automatisk 

dörröppnare som underlättar manövrering med rullstolen i hissen. Dörren bör även vara skjutdörrar. 

Man ska även komma ihåg att inte placera hissdörrar mittemot nedåtgående trappa och att tillräckligt 

utrymme (minst 1,5 x 1,5 meter) framför hissdörrar finns så att det blir lättare att vända med rullstolen.  

 

Vidare anger författare att man bör placera ledstång på den vägg där manöverdonet monteras. Donet 

bör vara vinklad 45º från vägg och ha kontrasterande färg mot vägg. På knappar bör man placera skrift 

som är taktilt (kännbart). Här hjälper även utvinklingen till att känna av markeringar på manöverdonet. 

Knapparna bör vara tillräckligt stora och det ska inte behöva anstränga sig för att trycka på dem eller 

tvärt om. Det ska inte vara för lätt att trycka på dem. Siffrorna på knapparna ska vara tydliga och gärna 

med upphöjd relief eller med punktskrift ovanför knapparna. Elisabet Svensson (2001 s.87-88) anger 

att avståndet på 10-15 mm mellan knapparna bör vara optimalt. Entrévåningsknapp bör vara särskilt 

markerad. Manöverpanelens och eventuell nödtelefonens underkant bör placeras 0,80 m över golv. 
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Den övre raden av knapparna bör placeras högst 1.00 m över golv. Hela donet bör även placeras 1,00 

m från hissens innerhörn. Manöverpanelen ska vara väl belyst. Hissdörrarna ska även kontrastera i 

färg mot omgivningen och hissväggarna bör ha en annan färg än golvet i hissen. Tydliga skyltar eller 

informationsplanscher bör finnas i hissen som informerar tydligt på vilken våning man befinner sig. 

3.8 Ramp 

 
BBR föreskriver att ”ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga” (BBR 2008 

3:1 422 s.77). Följande krav gällande ramputformningen: 

En ramp bör: 

 - ha minst 2 meter långa vilplan, 

- ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, 

 - ha en total höjdskillnad på högst 1,0 meter, 

 - ha en fri bredd på minst 1,3 meter,  

 - vara fri från hinder, samt 

 - ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd. 

 En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. 

En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20.  

(BBR 2008 3:1 422 s.77) 

 

Det är viktigt att ramp inte svänger eller lutar i sidled. Rampens vilplan får luta högst 1:50. 2 meter 

långt vilplan bör eftersträvas framför entrédörr och särskilt om det finns trappa framför den. Det blir 

lättare för en person i rullstol att manövrera med den. I närheten av ramp bör alltid finnas en trappa för 

dem som föredrar att gå i den. Rampen bör vara välbelyst. 

 

Byggmaterial som används i rampen bör vara halkfritt, jämnt och hårt (t.ex. asfalt, borstad betong, 

sträckmetall). Rampens början och slut bör markeras med färg och annan struktur i materialet som 

kontrasterar mot omgivningen. Markeringen bör vara 0,40- 0,80 m bred. Ett likadant mått på 

markeringen gäller vid trapputformning. Det gör att man förvarnas om rampen eller trappan på ett 

tydligare sätt. 
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Figur 14: Bilden visar ett exempel på utformning på ramp. Illustrationskälla: Bygg ikapp handikapp 

s.77. 

 

Författaren poängterar även att längre trappor bör vara försedda med ledstänger som skyddar mot 

olycksfall (Bygg ikapp handikapp s.79). De bör placeras på höjden 0,90 m och 0,70 m för att även 

beakta behov av de kortvuxna, rullstolsburna personer och barn som kan behöva stödja sig på de lägre 

ledstängerna.  

 

Räcken bör vara 0.9 m höga. Räcken bör inte vara klättringsvänliga och utformade med vertikala 

öppningar som är 100 mm breda. 100 mm rekommenderas även som höjd mellan trappräckets 

underkant och trappan eller golv.  

 

3.9 Korridor 

 
Det är viktigt att gångstråket markeras med bra belysning, färg, materialstruktur eller akustik som 

kontrasterar mot omgivningen. Detta bör göras för att tydligt avskilja den från andra ytor. Om det 

finns trappor som placeras i gångstråket ska de utformas på så sätt att de inte utgör risken för olyckfall. 

Även korridorer ska ha enkel och logisk uppbyggnad så att de synskadade kan lättare orientera sig. Ett 

välmarkerad (oftast med färg och struktur i materialet) gångstråk som kontrasterar mot omgivande 

golv underlättar det. Väldigt långa korridorer bör undvikas.  

 

Ur säkerhetssynpunkt bör man undvika dörrslagning ut i korridor. Det är bara toalettdörrar (eller annat 

hygienrum) som ska kunna öppnas utåt (Svensson 2001, s.74). Dörrar som placeras i en korridor bör 

också kontrastmarkeras mot väggarnas färg. Detta gäller även andra föremål som kan finnas i 

korridoren. De bör även ha extra belysning. Bländfritt ljus krävs i korridorerna. Man bör inte ha 

mörkare eller helt obelysta partier där. Detta kan försämra orienteringen. 
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3.10 Reception 

 
Reception bör vara lätt att hitta och vara synlig från entrén. Bygg ikapp handikapp (Svensson 2001, 

s.167) föreskriver receptionsdiskens optimala höjd på 0,75 – 0,80 m över golv vilket underlättar 

kommunikation mellan receptionisten och personen i rullstol eller barn. Även något utskjutande disk 

hjälper till med att kunna skriva. Det borde även finnas möjlighet att ställa ifrån sig käpp eller tung 

väska.  Receptionsdisken bör även vara väl belyst och helst ska det inte finnas glasruta mellan 

besökande och receptionisten. Detta försvårar att uppfatta tal.  

3.11 Butik och restaurang 

 
Elisabet Svensson (2001, s.122-123) beskriver även de krav som ställs på butiklokaler och 

restauranger.  Gångarna bör ha bredden på 1,30 m men helst 1,50 m. De hyllor som finns i butiken bör 

placeras helst på höjden 0,50 – 1,10 m så att rullstolsbundna personer kan nå till varor. 

I restauranger är det viktigt att placera självbetjäningsdiskar på höjden 0,75–0,80 m över golv så att 

rullstolsbundna personer kan nå till varor.  

3.12 Samlingslokaler 

 
Det finns särskilda krav som ställs på samlingslokaler som t.ex. hörsal eller föreläsningssal. För de 

syn- och hörselskadade är det viktigt att talaren syns bra från varje sittplats (Svensson 2001, s.137). 

Det är därför podium eller scen där talaren befinner sig bör vara väl belyst utan att orsaka bländning. 

BBR (2008 3:145) ställer också krav på podier och scener som kan finnas i samlingslokalerna. De ska 

alltid vara tillgängliga och användbara för rullstolsbundna personer eller dem som har svårt att gå.  

 

När det gäller sittplatser för rullstolsbundna personer anger Elisabet Svensson (2001) att det ska vara 

möjligt för två personer i rullstol att sitta bredvid varandra eller bredvid den person de kommit i 

sällskap med. 

 

Rullstolsplatserna ska vara så placerade att de inte står i väggen för andra personer och den bästa 

lösningen vore om det skulle finnas rullstolsplatser på olika avstånd från scenen. Sådana platser bör ha 

storlek 0,90 x 1,40 m och det bör finnas fri yta för manövrering med rullstolen. (Bygg ikapp handikapp 

2001, s.138).  
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3.13 Toalett 

 
Toaletter i publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga. Allmänt råd i BBR anger att:  

 I publika lokaler som har fler än ett våningsplan med toaletter för allmänheten bör 

minst en toalett på varje sådant våningsplan vara tillgänglig och användbar. 

 Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha 

- minsta måtten 2,2 x 2,2 meter, 

- lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning, 

- kontrastmarkeringar, samt 

- säkerhetslarm  

(BBR 2008 3:145 s. 81) 

 

Elisabet Svensson i Bygg ikapp handikapp (2001 s.102-103) förklarar att det är viktigt att toaletten bör 

kunna användas av person i eldriven rullstol för utomhus användning. Det behövs utrymme på minst 

0,90 m på båda sidor av toalettstolen, fritt utrymme framför toalettstolen på 1,50 m och vändutrymme 

(cirkel med diameter 1,50 m). Den enklaste handikapptoaletten visas på bilden nedan: 

 

 

Figur 15: Bilden visar minimimått på handikapptoalett. Illustration: Patrycja Skaba.  

 

Författare anger vidare möblering som gör toaletten mer tillgänglig. Elisabet Svensson (2001, s.108-

111) rekommenderar att tvättställets överkant ska placeras 0,80 m över golv. Om toalettutrymme är 

stort bör man dra tvättstället ca 0,20 m från vägg. Detta kan göras genom att montera en hylla mellan 

väggen och tvättstället. Svensson (2000 s.51) understryker också att framkanten på tvättstället bör 

placeras 60 cm från väggen för att möjliggöra för personer i rullstol att komma in under tvättstället 

med fötter och knän. 

 

På samma höjd som tvättstället bör armstöden vid toalettstolen placeras. Centrumavståndet på 0,60 m 

rekommenderas mellan armstöden på båda sidor av toalettstolen. Helst ska de vara uppfällbara och 

toalettpappersrullar bör kunna monteras på dem. Toalettstolen bör vara hög, ca 0,48 m. Speglar bör 
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monteras med underkant 0,90 m över golv med överkant ca 1,80 m över golv. Detta görs på grund av 

att det ska gå att använda spegel av sittande och stående personer.  

 

Klädkrokar bör placeras på två höjder 1.0 -1,2 meter samt 1.6 m över golv. Hållare för 

pappershanddukar samt mugghållare placeras på höjd 0,90 – 1,00 m över golv.  

Det är viktigt med placering av larmanordning på en toalett. Anropskontakter bör placeras 0,20 m över 

golv vid dörrens handtagssida. Denna utrustning bör även placeras 0,70 – 0,80 m över golv vid 

toalettstolen.   

 

Den toalett som förses med skötbord för barn eller brits för vuxna bör ha större mått på minst 2,50 x 

2,50 m. Det finns olika typer av skötbord och brits. Skötbordet bör placeras på höjden 0,90 m över 

golv. Minimimått på britsar är 0,70 x 2,00 m eller 0,90 x 2,00 m. 

3.14 Orientering i byggnaden 

 
 
Viktiga punkter i en publik lokal ska vara lätta att upptäcka. Detta kan göras genom att markera vägen 

med stråk som kontrasterar i ljushet eller struktur mot resten av golvet Planlösningen ska vara så 

utformad att den gör att det blir lätt att hitta. Även tydliga och välbelysta orienteringsskyltar 

underlättar orienteringen i de publika lokalerna. De bör tydligt synas från entrén.  

 

Sådana punkter som receptionsdiskar, entré-, toalett- och hissdörrar ska vara lätt att hitta fram till. 

Detta kan göras med hjälp av färgsättning och belysning. Svensson (2000 s.56) beskriver några 

punkter som underlättar orienteringen i en ny byggnad. En logisk planlösning innebär att man inte har 

många alternativ när man ändrar riktning. Alla rum i byggnaden har tydlig form och inte ter sig 

förvirrande för dem som besöker byggnaden för första gången. Man bör därför undvika stora speglar 

eller glaspartier på de ställen där man inte förväntar sig att de ska finnas. Sådana platser som reception, 

kapprum, toalett eller hiss bör finnas där man förväntar sig att de ska finnas.    

3.15 Färgsättning 

 
Med hjälp av färgerna kan man göra byggnaden mer tillgänglig och användbar. De underlättar att 

orientera sig i byggnaden och ta sig till den. Elisabet Svensson i Bygg ikapp handikapp beskriver att 

färgerna förstärker rumsuppfattning och gör rummets former mer tydliga. Det underlättar att hitta i 

byggnaden. Färgerna markerar även utstickande byggnadsdelar eller viktiga detaljer som kan vara 

svåra att se för de synskadade (2001 s.151). Författaren lyfter fram vikten av att markera viktiga 

inredningsdetaljer mot deras bakgrund samt skillnader i ljushet mellan vägg och golv (Bygg ikapp 

handikapp s.152). Enligt boken bör taket vara ljusare än resten av rummet för att uppnå känsla av 

större och ljusare rum. Det är också viktigt att man markerar golvet med mörkare ton än den nyans 
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som finns på väggarna. Dörrar samt de eventuella hindren i form av t.ex. trappor, fasta bänkar, 

papperskorgar eller pelare bör också kontrastmarkeras mot de omgivande ytorna.  

 

Enklare utan hinder (2005) poängterar att person som använder teknikkäpp kan upptäcka eventuella 

hinder som uppkommer på höjden mellan 10 och 35 cm över mark. De hinder som kan finnas över den 

höjden upptäcks inte och utgör stor fara för de människorna (2005 s.158). Ett faktablad från 

Synskadades Riksförbund (Färg och kontraster www.srf.nu) poängterar att man bör kombinera ljusa 

färger med mörka färger för att på så sätt markera små skillnader som kan vara svåra att uppfatta för 

den synskadade. Sådana kontrastmarkeringar ska göras både inomhus och utomhus. Synskadades 

Riksförbund understryker att man även bör kontrastmarkera golvlister, ledstänger, dörrlister och 

handtag. 

3.16 Kontrast- och varningsmarkering 

 
BBR föreskriver att ”parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor, 

trappor, ramper och konstgjorda ledytor samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka. (…) En 

ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System) mellan kontrastmarkeringen och den 

omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.” (BBR 2008 3:1 

223 s.74). Detta kan göras genom att använda avvikande material, struktur och ljushetskontrast. I 

publika lokaler är der särskilt viktigt att planera för logiska ledstråk och ledytor som underlättar att 

hitta till viktiga delar i byggnaden. De synskadade har en särskild nytta av att följa dem.  

 

Enklare utan hinder hävdar att den skillnad i ljushet som rekommenderas i BBR (0,4 enligt NCS) är 

stor när det kommer till markbeläggningsmaterial. Boken menar att det är mycket som beror på 

årstiden, solljus, slitage, våta och smuts. De faktorerna har stor påverkan på beläggningsmaterialet och 

gör att dess färg ändrar sig med tiden (2005 s.147). Det är därför viktigt att veta hur olika material 

beter sig och hur de kan ändra sig i framtiden så att de även efter en längre tid kan visa tydlig kontrast 

mellan varandra.  

 

I samma källa kan man läsa att ledytorna i utemiljön bör göras i en sådan struktur så att teknikkäppen 

inte fastnar i ytstrukturen. Den bästa lösningen enligt boken är sinusplattor. 
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 Figur 16: Bilden visar ett exempel på sinusplatta. Illustration: 

Patrycja Skaba. 

 

Kullersten eller smågatsten fungerar inte och det är svårare för de synskadade att känna av med 

teknikkäppen sådana ytmaterial. Samtidigt utgör en sådan beläggning ett hinder för dem som är 

rullstolsbundna eller dem som går med rollator (2005 s.155). BBR (2008) hävdar även här att 

markbeläggning ska vara ”fast, jämn och halkfri ” (BBR 2008 3:1 221 s.73). 

3.17 Belysning  

 
BBR (2008 3:1 224 och 3:1 424) föreskriver att belysningen längs gångvägar utom- och inomhus, 

parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar, entréer och kommunikationsutrymmen ska vara så 

utformade att de kan utnyttjas av dem med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Ytorna ska vara 

jämna och väl belysta utan att de orsakar bländande effekt.  

 

Synskadades Riksförbund poängterar att bländfri belysning särskilt är viktig för att det ska bli lättare 

att upptäcka nivåskillnader. Belysning ska även hjälpa till att markera speciella föremål eller platser 

som är viktiga att hitta till t.ex. hiss- eller trappdörrar. Det är av stor vikt att belysningen inte kommer 

underifrån eller att den är riktad utåt i en lokal. Detta kan upplevas bländande och ge reflexer i golvet 

(Belysning www.srf.nu). 

3.18 Skyltning 

 
BBR (2008 3:1 425 s.78) föreskriver att även skyltar i byggnader ska vara tillgängliga och användbara 

för allmänheten.  

Orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara 

placerade på lämplig höjd så att de kan läsas/höras såväl av personer som använder 
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rullstol som av stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där man förväntar sig 

att de ska finnas och så att man kan komma tätt intill dem. 

Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. 

Skyltar bör vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief samt i vissa fall 

punktskrift och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler. 

(BBR 2008 3:1 425 s.78) 

 

Elisabet Svensson (2001 s.156-157) understryker dock att man bör komma ihåg att inte använda för 

många skyltar eftersom de kan verka förvirrande. Det rekommenderas att skyltarna placeras i 

anslutning till entré, trapphus och hissar. Placeringen bör vara konsekvent på höjden 1,40 – 1,60 m 

över golv. Däremot utvinklade skyltar bör placeras 0,80 – 0,90 m över golv så att rullstolsbundna 

personer kan se och läsa dem. Även ännu lägre skyltplacering rekommenderas med tanke på de ställen 

där barn kan vistas. De skyltar som ska läsas på avstånd bör dock placeras 2,10 m över golv.  

 

När det gäller skyltarnas beteckningar, symboler och färger bör de vara konsekvent och logiskt 

planerade. Texter och bilder som finns på skyltarna ska vara tydliga. Färgmässigt bör skyltarna 

utformas på så sätt att de enkelt kan uppfattas och att de syns mot bakgrunden. Synskadades 

Riksförbund föreskriver också att skyltarna bör vara väl belysta och att ljuskällan helst ska komma 

uppifrån (Skyltar och informationssystem www.srf.nu).  

   

Enklare utan hinder rekommenderar även att skyltar inte bör vara blanka eftersom detta kan orsaka 

svårigheter vid skyltläsning (2005 s.169). Vidare uppmanar boken att man borde planera för den yta 

som behövs för synskadade eller rullstolsbundna personer att komma fram till skylten och läsa den i 

lugn och ro utan att utgöra hinder för andra personer som vill komma förbi dem (2005 s.161).  

Det är viktigt att förstå att inte alla personer har möjlighet att lära sig att läsa punktskrift (t.ex. på 

grund av åldern och försämrad känsel i fingertopparna). Därför är det viktigt enligt Enklare utan 

hinder (2005 s.94) att förse skyltarna med piktogram (bildsymboler), placera dem på rätt höjd och 

kontrastmarkera dem mot omgivningen så att de är lätta att läsa och förstå. 

 
Figur 17: Bilden visar ett exempel på piktogram. Illustration: Patrycja Skaba. 
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4. Resultat – den nya museibyggnaden.    

4.1 Beskrivning av objektet 

 
Den nya museibyggnaden har två huvudentréer: den ena vetter mot Karlsgatan och den andra mot 

innergården. På bottenvåningen finns de båda museernas utställningslokaler, pedagogiska lokaler, 

hörsal och entrétorget (Se bilaga 2). På övervåningen finns arkiv, faktarum, en mindre utställningshall, 

kontorsrum, konferensrum och pedagogiska lokaler.   

 

Vid entrétorget har man koncentrerat olika verksamheter. Det finns reception, kafé, butik, kapprum. I 

anslutning till receptionen har man placerat hiss och trappa. Tre mindre toaletterna och en större, 

handikapptoalett placeras bakom butiken. Där har man även planerat för kapprum.  

4.2 Ritningsanalys 

4.2.1 Förflyttning till entrén 

 
• Gångväg 

Mellan byggnadens huvudentré och parkerings- och angöringsplatsen finns en tillgänglig och jämn 

gångväg (Se bilaga 1). Det finns inga nivåskillnader vid båda huvudentréerna. Gångvägarna blir även 

jämnt belysta med bländfritt ljus. Framför entréerna planeras det för fritt utrymme med den minsta 

längden på 1,5m. Den ska ha maximal lutning 1:50. Man har projekterat för taktila och visuella ledytor 

mot Karlsgatan. De kommer att bestå av två rader vita, sinusformade betongplattor. På innergården 

finns det dock inga sådana ledstråk. Orienteringen kommer att förbättras genom att montera 

riktningspollare på båda sidor Karlsgatan. De riktningspollarnas ovansida kommer att vara försedd 

med anvisningar i upphöjd skrift som innehåller information om gångriktningar.  

  Figur 18: Bilden visar ett exempel på riktningspollare med 

kännbar information på ovansida. Illustrationskälla: Enklare utan hinder s.150.  
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• Angöringsplats 

Det blir en angöringsplats vid entrén från innergården (Se bilaga 1). Bilarna ska kunna köra ändå fram 

till dörrar. Vindfånget kommer att fungera som en väntplats. Det är tillräckligt stort för att kunna 

rymma de väntande personerna. Avståndet mellan slussarna är 4 m. Det finns inga lutningar i marken 

mellan entrén och angöringsplatsen.  

 

• Parkering 

Parkeringsplatserna kommer att finnas inom 25 meters gångavstånd från båda entréerna (Se bilaga 1). 

Vid entrén från Karlsgatan kommer det att finnas 2 handikapparkeringar. En med bredden 5 m och den 

andra med bredden 3,6 m (avsedda för rörelsehindrades fordon). Parkeringsytan lutar inte. 

 

4.2.2 Förflyttning in genom entrén 

 
• Entré 

 
Huvudentrén vid Karlsgatan är projekterad utan några nivåskillnader. Ambitionen har varit att 

projektera en entré som fungerar för alla. Huvudentrén är dimensionerad för en eldriven 

utomhusrullstol och dörren består av automatiska skjutdörrar (Se bilaga 2). Man behöver inte öppna 

dörren själv med något öppningsdon och inte heller stänga den efter sig. Det finns inte något 

utskjutande tak ovanför entrén och på så sätt inte någon markering i själva fasaden eftersom 

byggnaden är skyddad som kulturhistorisk byggnad. Man får inte bygga till ett tak ovanför 

huvudentrén. Den blir i stället markerad med flaggor som står framför entrén. 

 

Vindfång placeras vid entrén mot innergården. Avståndet mellan slussarna är 4,00 m. Detta underlättar 

även för vändning med rullstol i vindfånget. Det fria passagemåttet genom skjutdörrarna är 1,3 m. 

En tre meters bred torkmatta fungerar som en länk mellan de två entrédörrarna. Torkmattan är svart 

med tvärgående linjer som fungerar som ledstråk (Se bilaga 8 och 9). Vid receptionen är torkmattan 

ljusgrå med linjer som läggs i 90 graders vinkel mot den svarta torkmattans linjer. Detta fungerar som 

varningsmärke för de som är synskadade och annonserar att de befinner sig vid en viktig punkt i 

byggnaden. Från den platsen leder 340 mm svarta och breda ledstråk till andra viktiga punkter i 

entrétorget. Dessa är serveringsdisk i kaféet, hiss och trappan som leder till övervåning. De övriga 

gångvägarna är gjorda av ljusgrått färgad betong med slät och jämn yta.  

 

Den yttre dörren har en 10 mm hög tröskel. Den behövs för att dörren ska ligga an. Den inre dörren 

behöver ingen tröskel. Skrapgaller är nersänkt i marken utanför entrén. Dörrmattan är nersänkt i golvet 

inomhus för att inte utgöra ett hinder för personer med rullstol, rollator eller barnvagn. Från entrén är 



27 
 

det även lätt att hitta till receptionen, butiken, kapphyllorna, toaletten och kaféet. Entrétorget är 

överblickbart.  

 

4.2.3 Förflyttning inne i byggnaden 

 
• Hiss 

Hissen som går mellan två plan har måttet på 1,40 x 2,0 m med dörren på kortsidan. Den ska uppfylla 

krav SS-EN 81-70 (Svensk Standard) vilket innebär att hissen ska rymma en person i rullstol för 

utomhusanvändning samt flera andra personer. Hisskorgens storlek möjliggör vändning i hissen. 

Dörrbredden är på 1,1 m. 

 

Hissens golv kontrastmarkeras mot väggarna. Manöverdon placeras på 0,80 m över hissgolvet. De 

knappar som finns på manöverdonet förses med piktogram (bildsymboler). Entréplanknappen 

markeras särskilt.  

 

• Trappa  

Trappan är kontrastmarkerad på första och sista plansteget. Den är 1,8 m bred. Det finns kontinuerliga 

ledstänger på 2 höjder: 90 cm och 70 cm över stegframkanten (Se bilaga 9). De går förbi översta och 

nedersta stegframkanten med 30 cm. Ledstängerna är grepvänliga med diametern 4 cm och det går att 

hålla i dem förbi infästningarna. Ledstängerna är kontrastmarkerade mot bakomliggande ytor.  

 

Trappan är välbelyst och ljuset är bländfritt. Den är inte heller fribärande. Trappan är inte placerad 

framför dörr, gångtråk eller entré- och hissdörrs öppningssida. Det är en rak trappa med ett vilplan.  

 

I museibyggnaden finns det enstaka trappsteg på ett par ställen (Se bilaga 6). De markeras på ett 

speciellt sätt. Det ena trappsteget finns i övervåningen mellan den övre utställningshallen och passagen 

till storkontorsrummet (bredvid rampen). Det markeras med ljusgrå matta med ljusgrå trappnos och 

samtidigt markeras främre delen av övre vilplanet (bredd motsvarande ett plansteg) med ljusgrå matta. 

De markeringarna kontrasterar mot svart matta som placeras på golvet i utställningshallen. 

 

Det andra enstaka trappsteget finns i passage som ligger till höger om de pedagogiska lokalerna på 

övervåningen. Detta trappsteg markeras med ljusgrå matta med ljusgrå trappnos som kontrasterar mot 

svart matta med svart trappnos i det övre vilplanet på trappsteget.   

 

• Ramp 

Det finns en ramp på övervåningen (Se bilaga 6). Den är 1,3 m bred. Det är den enda rampen i hela 

byggnaden. Den tar upp nivåskillnad på 0,3 m. Lutning är 1:20. Golvbeläggningen är gummimatta. 
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Rampen är försedd med ca 3 cm avåkningsskydd. Dubbla, kontrastmarkerade ledstänger löper 

oavbrutet på båda sidor av rampen. De är placerade på höjden 0,70 m respektive 0,90 m över golvet. 

Rampens början och slut är markerade med avvikande kulör med ca 0,30 m breda markeringar i 

golvet. 

• Dörrar 

På bottenvåningen finns det automatiska skjutdörrar till samtliga utställningshallar. De slagdörrar som 

finns i byggnaden har det fria passagemåttet på minst 0,80 m när dörren är öppen 90 grader. Sådana 

mått gäller i hela byggnaden med undantag av enskilda kontorsrum där det fria måttet är på 0,78 m vid 

dörr öppen i 90 grader.  

 

Den fria ytan framför alla dörrar på bottenplan är på 1,5 x 1,5 m. Slagdörrarna kontrastmarkeras också 

mot de omgivande väggarna (Se bilaga 7). Man har markerat området runt foder med 50 mm brett 

mörkgrått band. Foder markeras med mörkgrå kulör medan dörrblad och karm är vita. Man har även 

placerat mörkgrå akrylplastskiva bakom dörrtrycke och lås för att göra de mer synliga. Vid dörrarnas 

handtagssida placeras skyltarna med information. 

 

Markeringen i glasdörrarna görs med 10 cm breda och täta band placerade på höjden 0,90 m samt 

1,30m över golv. Glasrutemarkeringar i ljushetskontrast minst 0,4 NCS (Natural Color System) utförs 

täta så att de uppfattas som att där finns ett hinder för att ta sig igenom. Inomhus finns det inga 

trösklar.   

 

Det fria passagemåttet i skjutdörrar som leder till utställningshallarna på bottenvåningen är 2,2 m (Se 

bilaga 2). Dörröppningen till hörsalen är 2,4 m bred. På övervåningen är det fria passagemåttet till den 

pedagogiska lokalen på 1m. De passagemåtten möjliggör även passage av dubbelvagnar för två barn 

bredvid varandra. 

 

• Korridor 

Det finns inga långa korridorer på bottenplanet. Tack vare den öppna planlösningen finns det mycket 

fritt utrymme för att kunna passera till de olika utställningshallarna, pedagogiska utrymmen, butiken 

eller kaféet. De pelare som står i serveringsdelen och utställningshallarna kontrastmarkeras mot de 

omgivande ytorna (Se bilaga 9). Det fria passagemåttet mellan de pelarna och serveringsdisken är 

1,15m.   

 

På det övre planet finns det en längre passage som leder till storkontorsrummet och pausrummet (Se 

bilaga 2). Passagemåttet är där på mer än 0,80 m vilket är anpassad för fritt förflyttning med rullstol 

(den är 1,15m bred). Rampen med bredden på 1.3 m leder också till storkontorsrummet. Det finns inga 
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utåtgående dörrar som kan minska på passagemåttet. De dörrar som är utåtgående (i toaletter, tysta 

rum, förråd, pedagogiska lokaler och konferensrum) inkräktar inte heller på passagemåttet.  

 

• Golv 

I byggnaden är golvet av färgad betong med slät och halkfri yta. På toaletterna är klinker på golvet.  

 

4.2.4 Att vistas och använda byggnaden  

 
• Reception 

Receptionsdisken är så utformad att den består av två delar: en lågdel med höjden 750 mm och en 

högdel med höjden 900 mm (Se bilaga 4). Den lägre höjden underlättar kommunikation med 

receptionisten för personer i rullstol och de med synskada. Receptionsdisken är så placerad i 

byggnaden att den är lätt att märka från båda entréerna. Den är också kontrastmarkerad mot golvet (Se 

bilaga 3och 8). Det finns logiska ledstråk som leder från entrédörren till receptionen och andra viktiga 

delar i entrétorget (kafé, butik, hiss, utställningssalar). Ledstråk är kontrastmarkerade mot golvet och 

är nerfällda i det. Samtidigt kan de följas med teknikkäpp. Receptionsdisken är även här välbelyst.  

 

• Samlingssal 

Hörsalen på bottenvåningen är dimensionerad för 100 personer. Den är utformad som ett rum som 

möbleras upp olika för varje tillfälle. Det finns därför inga gradänger, speciella platser för personer i 

rullstol eller fast möblering. Det finns inte heller någon scen eller podium där talaren kan stå. 

 

• Kafé 

Serveringsdisken i kaféet utformas utan brickbana vilket underlättar för dem som inte har så starka 

armar och sitter i rullstol. Serveringsdiskens bänkskiva kontrasteras mot golv. Mellan serveringsdisken 

och kaféet finns det en rad pelare som kontrastmarkeras mot omgivande ytor (Se bilaga 9). Det fria 

passagemåttet mellan de pelarna och serveringsdisken är 1,15 m.   

 

• Butik 

Hyllorna i museibutiken är utformade på så sätt att de består av mobila enheter med hyllor som man 

kan placera på valfri höjd. De enheterna är försedda med hjul så de kan placeras fritt. 

 

• Kapprum 

Kapprummet har skåp på olika höjder som kontrastmarkeras mot de omgivande ytorna. I kapprummet 

monteras även krokar för klädupphängning. Detta görs på olika höjder. Det placeras speglar som går 
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hela vägen ner till golvet så att barn, kortvuxna och personer i rullstol kan se sig i spegel. Inga 

kapphyllor monteras i kapprummet. 

• Toalett 

Handikapptoaletternas storlek är 2,2 x 3,1 m respektive 2,2 x 2,2 m. Toaletter för personer med nedsatt 

rörelseförmåga (storlek 2,2 m x 3,1 m) finns på båda våningsplanen. Handikapptoaletten på 

bottenvåningen är försedd med höj och sänkbar brits för vuxna (0,90 x 2,00 m) med överkanten 0,90m 

över golvet. Britsen installeras för att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna hantera 

sina kläder. I toalettens undertak har man monterat en traversskena med lift vars uppgift är att hjälpa 

människor i rullstolen att förflytta sig i hygienrummet. Vid britsen finns även duschanordning.  

 

Det fria utrymmet på båda sidor av toalettstolen är 1,1 m och centrumavståndet mellan toalettarmstöd 

är 0,60 m. Armstöden är uppfällbara och glider sakta ner vilket underlättar för dem med försvagade 

händer.  Toalettpappershållare finns under båda armstöden. Framför toalettstolen finns det fria 

utrymmet på 1,5 m. Tvättställets överkant monteras på höjden 0,8 m över golv. 

 

Även själva handfatet sticker ut från väggen 0.60 m vilket underlättar för personer i rullstol att 

använda det. Spegelns monteras med underkant 1,0 m över golv. Handduks- och tvålautomat placeras 

med underkant på höjden 1,00 m. Tvåldispenser, handdukshållare och armaturen till handfat och dusch 

på handikapptoaletterna ska utformas med en-hands-grepp. I spegelns överkant placeras en extra 

belysning. Klädkrokarna placeras på två höjder: 1,1 m och 1,6 m. Dörren till denna toalett är försedd 

med draghandtaget vilket underlättar dörrstängningen för person i rullstol. Draghandtaget monteras på 

höjden 0,8 m över golv. Inredningen på toaletterna utförs i borstat stål som kontrasterar mot de 

omgivande ytorna (Se bilaga 5). Toalettstolen vars höjd är på 0,46 m över golvet sticker ut från 

väggen 0,7 m.  

 

Den andra handikapptoaletten (2,2 m x 2,2 m) med likadana mått på inredningen är dessutom försedd 

med skötbord för barn vars nederkant är placerad på höjden 0,80 m över golv.   

 

Den tredje typen av toaletten är en mindre toalett med storleken 1,4 m x 1,2 m. Denna toalett är 

försedd med en toalettstol och ett tvättställ. 

 

Golvet i toaletterna är av grafitgrå klinker som kontrasterar mot vita väggarna. Det finns dock ett 

grafitgrå streck av kakel bakom toalettstolen och tvättstället med spegel så att de kontrasterar mot 

väggen och det blir lättare att märka dem. Hela dörrfodret är också mörkgrå och kontrasterar mot 

omgivande vit kakel (Se bilaga 5).  
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• Reglage 

Reglage till dörröppnare, strömbrytare, knappar till magnetuppställda dörrar, reglage till ventilation, 

reglage till manövrering av gardiner, persienner, reglage till föreläsarutrustning eller kodlås placeras 

minst 0,70 m från vägg eller annat hinder på höjden 0,80 m över golvet. 

 

Det reglage som ska läsas av alla ska vinklas för att vara läsbara också av de stående personerna.  

 Figur 19: Bilden visar ett vinklat kodlås. Foto:  

                                                                                            Patrycja Skaba.    

 

• Hörselslingor 

Man har planerat att montera hörselslingor i receptionen, hissen och hörsalen. 
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5. Analys 
 

5.1 Slutsatser 

 
Utifrån de studier som utförts över de tillgängliga arkitektritningarna och egna observationer på 

byggarbetsplatsen på Karlsgatan 2 kan man konstatera att museibyggnaden uppfyller de krav på 

tillgängligheten som ställs av bygglagsstiftningen. Man har lyckats skapa en öppen och tillgänglig 

mötesplats för alla. Examensarbete skrevs samtidigt som den nya museibyggnaden byggdes. Detta 

möjliggjorde att få en djupare inblick i de aspekter som är viktiga i planeringsstadiet och byggandet 

när det gäller tillgängligheten. Tack vare den nya utformningen är det möjligt för Västerås 

konstmuseum och Västmanlands läns museum att göra sin verksamhet mer omfattande och mer 

tillgänglig. 

 

Den nya och tydliga museibyggnadens planlösning gör att besökaren kan lätt orientera sig inne i 

byggnaden. Ett rymligt entrétorg innehåller reception med butik, kafé, kapprum, toaletter, hiss och 

trappa samt utställningshallar. Detta gör att 95 procent av hela verksamheten koncentreras på 

bottenvåningen. De viktiga orienteringspunkterna som reception, entrédörrar, trappa eller hiss 

kontrastmarkeras mot de omgivande ytorna vilket ökar synbarheten. Detta möjliggör för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga att använda de nya lokalerna till större utsträckning. Det har 

inte planerats några nivåskillnader som kan vara ett hinder för dem vid förflyttningen.  

 

Man har projekterat för en enkel, logisk och överblickbar planlösning med ledstråk som består av 4 

mm höga gummilister som placeras i 35 till 40 mm avstånd från varandra. Om det visar sig att de 

måtten inte fungerar på något sätt är det möjligt att placera dem med ett annat avstånd från varandra 

och testa om de uppfyller sin funktion då. Samma sak kommer man att kunna göra med de stora 

dörrglaspartierna genom att manipulera med markeringar i fall det visar sig att annorlunda höjder eller 

mönster behövs för att göra markeringarna mer synliga.  

 

Det som kan bidra till museets ökade tillgänglighet är möjlighet att utföra ledytor till utställningar. 

Detta kommer dock att bero mycket på verksamheten och typ av utställningar som visas på museet. 

Det viktigaste är att man kan placera om ledstråk och utforma ”egna” som leder till respektive 

utställningsobjekt.  

 

Även de gångvägar som finns i museibyggnaden är så utformade att de möjliggör säker förflytning. 

Det finns inga hinder som står i väggen och de befintliga pelarna är kontrastmarkerade mot de 

omgivande ytorna. Det finns inte heller några utstickande byggnadsdelar på höjden mindre än 2,20 m.   
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Det som är värd att poängtera är att man har bestämt att inte markera det nedersta plansteget i det 

nedersta trapploppet i entréhallen.  Detta är ett avsteg från krav som säger att man bör kontrastmarkera 

detta plansteg så att de synskadade kan lättare märka att trappan börjar. Undantaget har gjorts eftersom 

betonggolvet i byggnaden är ljusgrått och gummimattan på trappan är svart. Det betyder att det inte 

var möjligt att hitta en kulör med ljushetsavvikelse på 0,4 enheter mellan dessa. Om det uppkommer 

ett behov att sätta vita markeringar på nedersta plansteget ska detta göras. Man tror dock att trappans 

nedersta plansteg kommer att synas med de befintliga kontrastmarkeringarna.  

 

En annan aspekt som är värd att tas upp är rampens avåkningsskydd som är en kant på 3 cm. 

Bygglagsstiftningen rekommenderar däremot 4 cm som minimimått. Annars är alla krav som ställs på 

ramper inne i byggnader uppfyllda. 

 

Det intressanta är att man har bestämt att placera automatiska skjutdörrar till alla utställningshallar på 

bottenvåningen. Dörrarna är tillräckligt breda och underlättar för personer i rullstol, med rullator eller 

med barnvagn att passera dem utan problem. Stora glasdörrar markeras med täta band som klistras på 

olika höjder vilket hjälper de synskadade att märka dörrarna. 

 

När det gäller hörsalen har man inte planerat för en eventuell scen där talaren kan ställa sig för att bli 

mer synlig för alla åhörare. Detta kan försämra för de hörselskadade eller döva för att de ska kunna 

uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Å andra sidan är hörsalen så planerad att man kan möblera om 

den olika beroende på olika tillfällen. Hörselslinga som monteras i hörsalen kommer att underlätta för 

dem som har nedsatt hörsel. 

 

De lösningar som användes i museibyggnaden på Karlsgatan 2 kan upprepas i andra liknande projekt. 

Det är dock viktigt att poängtera att alla tillgänglighetsaspekterna ska man tänka på redan i 

planeringsstadiet. Då har man större möjlighet att påverka den slutliga utformningen och även göra 

byggnaden så bra som möjligt så att den är tillgänglig för alla redan från början. 
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5.2 Diskussion 

 
Svensson poängterar att ”genom att göra museer tillgängliga för grupper med särskilda behov blir de 

mer tillgängliga och välkommande för alla.”  (2000, s.30). De nya museilokalerna visar att det faktiskt 

är möjligt att åstadkomma en fungerande och tillgänglig miljö. En förutsättning är dock att man ska ha 

tillgänglighetsaspekterna med sig hela tiden under planeringsprocessen.  Finn Petrén skriver (2002 s. 

9,10) att det alltid har planerats för ett samhälle utan några funktionshinder och handikapp. Även om 

situationen har förbättrats finns det fortfarande mycket att göra.  

 

Exempel från Konst- och Länsmuseets nya lokaler visar även att det är möjligt att förena varsamheten 

om en kulturhistoriskt värdefull byggnad med den nya designen som uppfyller krav på tillgängligheten 

och användbarheten för alla. Det som kan hjälpa att utforma tillgängliga lokaler är aktivt deltagande av 

funktionshindrade i planeringsprocessen. De som brukar byggnaden och de som kommer att besöka 

den vet själva vilka behov de har när det gäller tillgängligheten. Det är väldigt viktigt att de aktivt kan 

påverka utformningen av byggnaderna och dra uppmärksamhet åt de aspekter och samtidigt öka 

kunskap om dem i planeringsskedet. Detta kan leda till att bebyggelsen utvecklas och blir anpassad för 

flera behov som dagens samhälle har.  

 

Byggprojektet Karlsgatan 2 har även visat att det är av största betydelse att inte glömma bort 

tillgänglighetsaspekten i byggnadsplanering och kontinuerlig kontroll av sakkunniga i tillgänglighet 

under hela byggprocessen. De felaktigheter som eventuellt uppstår kan rättas till före byggandet.   

  

Att en byggnad är tillgänglig underlättar inte bara för dem som har någon slags av handikapp men 

även för alla andra. Lars Grip (2004 s.35) poängterar att det svenska samhället åldras och det blir fler 

och fler äldre människor i förhållande till de yngre generationerna. Detta betyder ett stort behov av att 

bygga tillgängligt så att man inte utestänger de människorna från att delta aktivt i samhället. Det gäller 

inte bara museibyggnader utan även andra miljöer. Tillgängliga byggnader blir bättre för alla.  
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Samtliga bilagor är hämtade från arkitektkontor ET Cetera genom Eva Trangärd. 
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Bilaga 1. Situationsplan – Karlsgatan 2 
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Bilaga 2. Den nya museibyggnaden – planer 
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Bilaga 3. Plan - reception 
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Bilaga 4. Sektioner – reception 
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Bilaga 5. Toalett- principskiss 
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Bilaga 6. Kontrastmarkeringar – trappa/ramp 
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Bilaga 7. Kontrastmarkeringar – dörrar 
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Bilaga 8. Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum, vy mot receptionen 
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Bilaga 9. Den nya museibyggnaden – vy mot café 
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