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ABSTRACT  

Background: Historical buildings in Sweden with the highest value of cultural heritage are 

administrated by the state and are protected by the directive SFS 2013:588. Also there are laws 

which demands that all public buildings which are administrated by the government should be 

accessible for everyone, with or without disabilities. This law also demands that in case of fire 

all visitors should be able to evacuate safely, including people with disabilities. This may be 

problematic to achieve without damaging the cultural value. Aim: The aim of this work is 

therefore to investigate a safe way for people with disabilities to evacuate in case of fire in 

buildings with high cultural value in Sweden, which are administrated by the state, with focus 

on the technical solutions. The aim is also to investigate improvement measures for the studied 

buildings and the laws in Sweden regarding the subject. Method: This work in bases on a 

literature study and a case study. The purpose of the literature study was to identify the 

previous studies and background information which was needed to find solutions to the 

problem. The case study were constructed to see how technical solutions are incorporated in 

actual buildings, but also to see how the evacuation can improve.  

Results: The work shows that all buildings in the case study has a sufficient evacuation plan 

for people with disabilities, but could be improved especially for people with visual disabilities 

without destroying the cultural heritage. Conclusion: One conclusion is that the focus often 

lies on technical solutions to make it possible for people with mobility impairments to 

evacuate, but the needs of people with visual disabilities are often overlooked. Therefore the 

laws regarding the subject should clarified that all people with disabilities also should have the 

same possibility to evacuate safety. Another conclusion is that it is possible to implement 

technical solutions in historical buildings without significantly destroying the cultural value. 

However, more research is required to develop new and improved solutions for these type of 

buildings.  

Keywords: Historical building, cultural heritage, evacuation, people with disability, Swedish 

law, The Swedish Museum of Natural History, The Castle of Västerås, The Royal Library     

 

 



 



 

FÖRORD 

Detta arbete är ett examensarbete på avancerad nivå inom byggnadsteknik på Mälardalens 

högskola i Västerås som motsvarar 30 högskolepoäng. Arbetet genomfördes eftersom 

utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning inte behandlads speciellt 

mycket, speciellt inte i byggnader med högt kulturvärde. Det finns många personer som tycker 

denna fråga är viktig, exempelvis tycker Per Anders Johansson på Statens fastighetsverk att 

alla personer ska känna sig trygga och att om personerna enligt lagkraven ska kunna ta sig in i 

alla byggnader ska de även kunna ta sig ut. Även Mikael Andersson från Statens fastighetsverk 

och Christian Runeby på Riksantikvarieämbetet uttalar sig om frågan.  

Det är roligt att man nu börjar lyfta denna fråga mer och mer. Vi lyfte denna fråga redan 

2008 då SFV skulle göra allt tillgängligt för alla. Mycket bra tycker jag men man glömde 

bort att även dessa personer behöver trygg och säker utrymning. (M. Andersson, 

personlig kommunikation, 20 maj 2016) 

Frågan kring tillgänglighet till våra historiska miljöer, som bl a de statliga 

byggnadsminnena, är ett prioriterat arbetsområde hos oss. Studier som eran är helt 

klart ett viktigt bidrag till att få mer kunskap om vad som görs, och hur det görs men 

också för att utveckla förutsättningarna för hur vi ska få ett tillgängligare kulturarv utan 

att förvanska. (Christian Runeby, personlig kommunikation, 18 maj 2016) 

Vi vill tacka Per Anders Johansson på Statens fastighetsverk som bidragit med kontakter, 

handledning och till att fastställa arbetets syfte. Vi vill även tacka Anders Hansson som är 

säkerhetsansvarig på Naturhistoriska riksmuseet samt Mats Lodfelt, Tomas Trygg och Rasa 

Feyli från Statens fastighetsverk som bidrog med sin expertis. Av samma anledning vill vi även 

tacka Cecilia Wretling fastighetsförvaltare för Västerås slott, Hans Olofsson från Kungliga 

Biblioteket samt Karel Vlasak och Mikael Andersson från Statens fastighetsverk. Vi vill även 

tacka för att vi fick besöka respektive byggnad.  

Avslutningsvis vill vi även tacka Christian Runeby enhetschef på Riksantikvarieämbetet och 

vår handledare Maria Kumm på Mälardalens högskola för deras kunskap och rådgivning. Sist 

men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för korrekturläsning och stöd under 

arbetets gång. 

 Västerås i juni 2016 

Isabelle Lundin och Gabriella Södergren 

 



 



 

SAMMANFATTNING  

De mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och anläggningarna i Sverige kallas statliga 

byggnadsminnen om de ägs av staten. Dessa byggnaders kulturvärde skyddas av Förordningen 

(2013:558) om statliga byggnadsminnen som endast tillåter att vissa ändringar i byggnaden 

får genomföras. Eftersom lagstiftningen gällande tillgänglighetsanpassning och brandsäkerhet 

väger lika tungt är det svårt att genomföra ändringar i statliga byggnadsminnen. De senaste 

åren har det funnits ett stort fokus på att göra statliga byggnadsminnen mer tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning, men utrymningssäkerheten för dessa personer har inte 

alltid tagits i beaktning.  Därför är syftet med detta arbete att undersöka utrymningssäkerheten 

vid brand för personer med funktionsnedsättning från statliga byggnadsminnen med fokus på 

tekniska lösningar. Syftet är även att undersöka om det finns några förbättringsåtgärder som 

inte förvanskar kulturmiljön och om några förtydliganden i lagarna behövs. Med tekniska 

lösningar avses lösningar som underlättar utrymningen vid brand för personer med 

funktionsnedsättning.  

Arbetet baseras på en litteraturstudie där tidigare studier och övrig information togs fram för 

att lösa problemen. Under arbetet genomfördes även en fallstudie med tre fall där 

utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning undersöktes på tre statliga 

byggnadsminnen som förvaltas av Statens fastighetsverk. För varje byggnad genomfördes ett 

studiebesök och de ansvariga personerna för byggnaderna intervjuades. Detta för att få en 

bättre bild av byggnaden och se hur väl anpassade de tekniska lösningarna var till kulturmiljön 

samt vilka förbättringsmöjligheter som fanns. De byggnader som undersöktes var 

Naturhistoriska riksmuseet, Västerås slott och Kungliga biblioteket.  

I Naturhistoriska riksmuseet finns tekniska lösningar som dörröppnare, anpassat skyltsystem 

till personer med rörelsenedsättning, kontrastmarkeringar samt visuellt och akustiskt 

utrymningslarm med talat meddelande. Det finns även en utrymningshiss som möjliggör 

självständig utrymning för alla. Flertalet av lösningarna smälter in i miljön, bland annat 

eftersom byggnaden innehåller många moderna inslag. I Västerås slott finns tekniska 

lösningar som ramp, dörröppnare, kontrastmarkeringar och akustiskt utrymningslarm. I 

slottsmiljöer kan det vara svårt att anpassa vissa tekniska lösningar till miljön, men då Västerås 

slott har många olika verksamheter smälter lösningarna in i vissa delar. I denna byggnad är 

speciellt rullstolsburna personer helt beroende av assistans för att utrymma, men även andra 

personer med funktionsnedsättning är beroende av viss assistans. I annexet på Kungliga 

biblioteket finns utrymningsplatser, dörröppnare, anpassat skyltsystem för personer med 

rörelsenedsättning, kontrastmarkeringar samt visuellt och akustiskt utrymningslarm med 

talat meddelande. I och med utrymningsplatserna kommer personer som är i behov av 

platserna befinna sig i säkerhet, men kommer att behöver assistans för att utrymma. I 

huvudbyggnaden finns också dörröppnare och kontrastmarkeringar men även lyftplattor med 

reservström och skyddssprinkler. Från denna del är självständig utrymning möjlig för 

personer med rörelsenedsättning, men personer med en synskada eller en hörselskada är 

beroende av andra människor. I Kungliga biblioteket är det främst lyftplattorna som inte 

smälter in i miljön på grund av deras design.  



 

I fallstudien undersöktes även gångavstånden för de tillgänglighetsanpassade 

utrymningsvägarna för personer med funktionsnedsättning och tiden det kan ta för personer 

att förflytta sig denna sträcka beräknades. Resultatet visade på att dessa personer i vissa fall 

behöver ta en annan utrymningsväg eftersom vissa utrymningsvägar bland annat innehåller 

nivåskillnader, vilket resulterar i längre gångavstånd. De längre avstånden anses 

problematiska då det finns andra studier som har påvisat att personer med rörelsenedsättning 

eller synskada förflyttar sig långsammare än andra personer.  

En slutsats som kan dras utifrån fallstudien är att störst fokus ligger på tekniska lösningar som 

underlättar för person med rörelsenedsättning, men att de synskadade personernas behov vid 

utrymning ofta förbises. Fallen visar även en tydlig indikation på att det går att säkerställa en 

säker utrymning för alla utan att nämnvärt förvanska byggnaden. Dock är det väldigt få av de 

tekniska lösningarna som smälter in i den kulturhistoriska miljön vilket beror på att det inte 

finns några andra alternativ på marknaden. För att få fram bättre lösningar bör lagstiftningen 

förtydligas på vissa punkter.  

Nyckelord: Statligt byggnadsminne, utrymningssäkerhet, funktionsnedsättning, 

lagstiftningar, Naturhistoriska riksmuseet, Västerås slott, Kungliga biblioteket
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DEFINITIONER 

 

Definition Beskrivning 

Brandcell  En del av en byggnad som är brandtekniskt avgränsad 

och på så vis kan stå emot brand en viss tid. Kan till 

exempel vara ett rum. 

Funktionsnedsättning  När ordet används i denna rapport syftas det på 

personer med nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga.  

Jugend 

 

1895-1910. Arkitektonisk stil som i övriga Europa 

förutom i Tyskland kallas Art Nouveau vilket betyder 

den nya konsten. Stilen skulle gå ifrån allt som var 

klassiskt och ha en utgångspunkt i naturen och 

växtriket. Granit, sandsten, kopparplåt och glaserat 

tegel var vanliga material på mer påkostade byggnader.  

Kritiska förhållanden Förhållandena i en lokal är sådan att människor inte kan 

vistas där. 

Kulturvärden Byggnadens byggnadstekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och 

arkitektoniska värden. 

Nationalromantikt 

 

1910-1915. Arkitektonisk stil inspirerad av äldre 

inhemsk byggnadskultur, men tar även inspiration från 

Tyskland, Danmark och England. Tegel och puts var 

vanliga material och byggnaderna skulle se äldre ut än 

de var. 

Nyrenässans 

 

1840-1880. Arkitektonisk stil inspirerad av 

renässansen, men även industrialismen. 

Renässans 

 

1400-1600. Arkitektonisk stil med inspiration från 

antiken där harmoni, proportioner och detaljer 

betonades för att lyfta fram helheten. 

Modernistisk  

 

Arkitektonisk stil med inspiration från samtiden och 

framtidens produktionsformer. 

Taktil skrift Är text som går att beröra och läsa med känseln och 

möjliggör att blinda personer kan läsa texten. Kan både 

vara bokstäver eller figurer som är upphöjda eller 

punktskrift. 

Tillgänglighet Alla personer ska kunna självständigt och på egna villkor 

använda sig av, förflytta och uppehålla sig mellan och i 

byggnader. Detta ska personerna kunna göra spontant, 

med värdighet, utan hjälp och på samma villkor som alla 

andra.  

 



 

Definition Beskrivning 

Trycke Dörröppningsanordning som används på vissa 

utrymningsdörrar  

Utrymningsplats 

  

Är ett utrymme där personer med funktionsnedsättning 

säkert kan invänta hjälp för fortsatt utrymning. Tidigare 

kallat tillfällig flyktplats och tillfällig utrymningsplats, 

men då fanns inte lika höga krav.  



1 

1 INLEDNING 
Sveriges riksdag fattade år 2001 ett beslut om att alla myndigheter ska vara föredömen i att 

inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället (Berner & Johansson, 2005). 

Myndigheten för delaktighet har även tagit fram högre krav på tillgänglighet för myndigheters 

publika lokaler och arbetslokaler än de minimikrav som anges i bygglagstiftningen 

(Myndigheten för delaktighet, 2015). Till följd av de ökade kraven har förståelsen ökat enligt 

Berner och Johansson (2005) och attityder förändrats gentemot personer med 

funktionsnedsättning samt att fler människor har insett att god tillgänglighet gynnar alla. Dock 

har utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning inte haft lika stort fokus 

som tillgängligheten. Siré et al. (2006) instämmer och poängterar att byggherrar och 

projektörer ofta ser tillgänglighetsanpassning vid utrymning som en extra ålagd skyldighet.   

1.1 Bakgrund 
Uppskattningsvis har 10 - 20 procent av västvärldens befolkning någon form av 

funktionsnedsättning (Funka, u.å.). Kecklund, Andrée, Bengtson, Willander och Siré (2012) 

tror att fler äldre personer i framtiden kommer besöka kulturella aktiviteter och eftersom dessa 

personer i större omfattning har någon form av funktionsnedsättning behöver 

kulturbyggnader anpassas till detta. Anpassningarna behöver smälta in i kulturmiljön 

samtidigt som de är lätta att upptäcka. Det har bland annat gjorts mycket för att statliga 

byggnadsminnen ska vara tillgängliga för alla (Berner & Johansson, 2005), dessa är enligt 

Riksantikvarieämbetet (2010) de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och 

anläggningarna i Sverige som förvaltas av staten. Det finns ungefär 270 statliga 

byggnadsminnen och alla dessa garanteras långsiktigt bevarande och underhåll för att 

människor alltid ska kunna ta del av dess historia. Många av dessa byggnader förvaltas av 

Statens fastighetsverk. 

Bevarandet av byggnaderna regleras i Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen 

(FSBM) som kräver att det ska finnas skyddsbestämmelser för varje enskilt statligt 

byggnadsminne och i dessa beskrivs vad som måste bevaras i sitt originalskick. 

Riksantikvarieämbetet (2010) framhäver att när ändringar ska genomföras på ett statligt 

byggnadsminne som strider mot skyddsbestämmelserna ska dessa motiveras och prövas. När 

Riksantikvarieämbetet genomför prövningen vägs nyttan och behovet av ändringen mot den 

eventuella minskningen av det kulturhistoriska värdet. En sådan ändring kan vara att 

byggnaden ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning eller för att uppfylla 

kraven på brandsäkerhet. Berner och Johansson (2005) belyser att utrymningskraven enligt 

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) väger lika tungt som varsamhetskraven och 

förvanskningsförbuden i samma lag samt lika tungt som FSBM (2013:558). Detta innebär att 

inget krav är överordnat något annat och därför måste en avvägning mellan de olika kraven 

göras när acceptabla lösningar ska tas fram till statliga byggnadsminnen.  

Siré et al. (2006) framhäver att det finns brister i lagarna som gör att 

tillgänglighetsanpassningen inte inkluderar utrymningssäkerheten. Det finns ett krav att alla 

ska ha möjlighet till säker utrymning från byggnader vid brand, men i verkligheten har långt 

ifrån alla människor det. Detta eftersom många utrymningsvägar går via trappor eller fönster 
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till följd av att hinderfria utrymningsvägar sällan är en ambition. Även skyltningen kan vara 

missvisande då personer med funktionsnedsättning inte kan använda alla utrymningsvägar. 

Kecklund et al. (2012) anser att mer forskning och studier behövs för att identifiera 

byggnadsmetoder som förbättrar utrymningen samtidigt som byggnadens historiska och 

kulturella värde bevaras. Även Räddningsverket (u.å.) anser att utrymningsperspektivet 

behöver inkluderas mer i projekteringen eftersom allt fler byggnader blir tillgängliga. 

1.2 Problemformulering  
Statliga byggnadsminnen blir mer och mer tillgängliga vilket möjliggör att personer med 

funktionsnedsättning enklare kan vistas där, vilket i sin tur ställer krav på att en säker 

utrymning för dessa personer ska kunna ske. Byggnadernas kulturhistoriska värde skapar en 

utmaning då lagarna som styr byggnadens bevarande och lagarna som styr 

utrymningssäkerheten väger lika tungt. Detta blir ett problem när ändringar ska genomföras i 

byggnaderna eftersom det krävs stora resurser för att hitta tekniska lösningar som kan 

anpassas till kulturmiljön. Ett annat problem är att även om lagstiftningarna gällande 

utrymningssäkerheten kräver att alla ska kunna utrymma säkert förbises ofta 

minoritetsgrupperna. Ytterligare ett problem är att anpassningarna som genomförts inte alltid 

är tillräckligt bra utifrån behoven för personer med funktionsnedsättning, samt att 

anpassningarna inte smälter in i den kulturhistoriska miljön vilket medför att byggnaden 

förvanskas. 

1.3 Syfte 
Arbetet syftar till att undersöka utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning 

vid brand från statliga byggnadsminnen med fokus på tekniska lösningar. Det undersöks även 

om det finns några förbättringsåtgärder som inte förvanskar kulturmiljön och om några 

lagkrav behöver förtydligas.  

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar besvaras i arbetet:  

 Hur ser utrymningssäkerheten ut för personer med funktionsnedsättning i statliga 

byggnadsminnen och hur väl anpassad är den till kulturmiljön?  

 Hur kan utrymningssäkerheten förbättras för personer med funktionsnedsättning i 

Naturhistoriska riksmuseet, Västerås slott och Kungliga biblioteket samtidigt som 

lösningarna anpassas på bästa sätt till kulturmiljön?  

 Vilka tekniska lösningar används för att öka utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning i dessa byggnader?  

 Vilka lagkrav gällande utrymningssäkerhet i statliga byggnadsminnen behöver förtydligas?  
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1.5 Avgränsning 
Arbetet begränsas till utrymningssäkerheten för personer med nedsatt syn, hörsel eller 

rörelseförmåga eftersom dessa är några av de vanligaste funktionsnedsättningarna, därför 

behandlas endast byggnader som är tillgänglighetsanpassade för dem. De publika lokalerna i 

följande statliga byggnadsminnen behandlas; Naturhistoriska riksmuseet, Västerås slott och 

Kungliga biblioteket. Arbetet begränsas till publika lokaler eftersom det är störst sannolikhet 

att personer med funktionsnedsättning vistas där samtidigt som personer förväntas ha dålig 

lokalkännedom.   

2 METOD 
Arbetet baserades på en litteraturstudie och en fallstudie. Litteraturstudien syftade till att lyfta 

fram tidigare studier, beteenden vid brand, tekniska lösningar som ökar 

utrymningssäkerheten samt behoven för personer med funktionsnedsättning. Syftet med 

litteraturstudien var även att ta fram de lagstiftningar som gäller retroaktivt och vid ändring i 

statliga byggnadsminnen för utrymningssäkerheten vid brand. Fallstudien syftade till att 

undersöka hur utrymningssäkerheten såg ut i de tre statliga byggnadsminnena samt hur väl 

anpassade de tekniska lösningarna var till kulturmiljön. Det undersöktes även om det fanns 

några förbättringsmöjligheter i de statliga byggnadsminnena och i lagstiftningen.   

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien påbörjades med ett möte med en av Statens fastighetsverks 

kulturarvsspecialister som bidrog med bakgrundsinformation och att fastställa arbetets syfte. 

Vid mötet erhölls även relevanta böcker inom området samt information om Statens 

fastighetsverks tidigare studier och pilotprojekt. Därefter genomfördes en mer omfattande 

litteratursökning och en intervju med två personer som är engagerade inom området. 

2.1.1 Litteratursökning 

Fler tidigare studier inom ämnet, studier om beteenden vid brand och behoven för personer 

med funktionsnedsättning vid utrymning togs fram genom en sökning via sökmotorn Google. 

Följande sökord användes; utrymning, funktionsnedsättning och byggnadsminne. Sökningar 

genomfördes även via sökmotorn Discovery med en kombination av sökorden: evacuation or 

escape and disabilit* and building. Ytterligare en sökning genomfördes på sökmotorn Google 

scholar samt att studier erhölls från en universitetslektor vid Lunds universitet. En studie 

erhölls även via sökning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida 

med sökorden kulturhistoriska byggnader.  

Information om tekniska lösningar som underlättar utrymningen för personer med 

funktionsnedsättning erhölls med ett flertal sökningar på sökmotorn Google.  Kombinationer 

av sökord som användes var; utrymningsplats, brandsäker hiss, utrymningshiss, utformning 

dörröppnare, kontrastmarkeringar utformning, enklare utan hinder, utrymning 

funktionsnedsättning byggnadsminne och lågfrekvent ljud utrymning. Tekniska lösningar som 
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används i andra länder erhölls också via en sökning på sökmotorn Google med bland annat 

följande sökord: evacuation, disabilits, buildings och England.  

Lagkraven gällande tillgänglighet erhölls vid sökning på Google med sökorden BRR och 

tillgänglighet. Relevanta författningssamlingar från Arbetsmiljöverket (dessa förkortas AFS) 

togs fram genom att alla titlar på deras hemsida granskades. Definitioner av begrepp från 

lagstiftningarna erhölls genom en sökning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

(MSB) hemsida med begreppen som sökord. Bevarandekraven på statliga byggnadsminnen 

erhölls genom Statens fastighetsverks och Riksantikvarieämbetets hemsidor.   

2.1.2 Intervju 

Som en del av litteraturstudien intervjuades en brandskyddskonsult och en arkitekt. 

Brandskyddskonsulten kontaktades via mail och rekommenderade att även en arkitekt skulle 

delta i intervjun. Intervjun var halvstrukturerad med följdfrågor som baserades på deras svar. 

Intervjufrågorna som sammanställdes innan intervjun kan läsas i bilaga 1, och frågorna som 

valdes var en blandning av öppna och bundna frågor. Ledande frågor försökte undvikas. Det 

gavs även tillåtelse att spela in intervjun.  

2.2 Fallstudie 
På Riksantikvarieämbetets hemsida fanns en lista med alla statliga byggnadsminnen och 

utifrån den listan valdes tre byggnader ut till fallstudien. För att underlätta studiebesöken 

valdes byggnader belägna nära Västerås. Byggnaderna valdes också på grund av sina olika 

verksamheter eftersom byggnaderna hade olika funktioner när de byggdes. 

Arkivstudien syftade till att ta fram bakgrundsinformation om byggnaderna och 

kontaktpersoner till dessa. Därefter genomfördes studiebesök till respektive byggnad samt 

intervjuer med fastighetsförvaltare och en representant från verksamheten i två av fallen. 

Studiebesöken syftade till att ge en bild av utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning i praktiken. Intervjuerna genomfördes för att få en bild av hur arbetet 

går till för att säkerställa en säker utrymning för personer med funktionsnedsättning. Syftet 

med dessa intervjuer var även att få en förståelse för vilka svårigheter som finns gällande 

utrymningssäkerheten kontra byggnadsminnesförklaringen. För att se hur långt personer 

behöver gå för att komma i säkerhet och för att se hur lång tid det tar kontrollerades de längsta 

gångavstånden för personer med funktionsnedsättning. 

2.2.1 Arkivstudie 

Information om byggnadernas historia, skyddsbestämmelser och arkitektur erhölls via 

Riksantikvarieämbetets hemsida. Information om byggnadernas verksamheter och historia 

återfanns på Statens fastighetsverks hemsida samt att en sökning genomfördes via Google med 

respektive byggnadsnamn som sökord.  
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2.2.2 Studiebesök  

Studiebesöken genomfördes i sällskap av de ansvariga personerna för utrymningssäkerheten i 

respektive byggnad och verksamhet. Innan studiebesöken diskuterades vilka punkter som var 

extra viktiga att kontrollera under besöken. Ritningar erhölls vid studiebesöken för alla 

byggnader. I början av besöket informerades ansvarig personal om syftet med studiebesöket 

samt att de gav tillåtelse att ta bilder, Kungliga biblioteket fick endast delvis fotograferas.  

2.2.3 Intervjuer  

Innan intervjuerna sammanställdes intervjufrågor, se bilaga 2, som bearbetats för att inte vara 

ledande. Frågorna var en blandning mellan bundna och öppna frågor för att få fram all relevant 

information. Intervjuerna började med en presentation av examensarbetet samt syftet med 

intervjun. Alla intervjuade godkände att intervjuerna spelades in. Vid alla intervjuer ställdes 

samma frågor och intervjuerna var även här halvstrukturerade. Efter intervjuerna 

sammanställts fick de intervjuade läsa igenom rapporten för att uppmärksamma eventuella 

feltolkningar och sedan godkänna informationen. 

2.2.4 Beräkning av gångavstånd och gånghastigheter  

För respektive fall beräknades de längsta gångavstånden fram enligt anvisningar i Boverkets 

byggregler 21 (BBR 21) från ritningar som tillhandahållits vid intervjuerna. I Västerås slott 

kontrollerades gångavstånden för rullstolsburna personer i alla publika delar utom i rikssalen 

där avstånden erhölls från Lundquist (2014). I Kungliga biblioteket beräknades endast 

gångavstånden för annexet då inga ritningar för brandcellsindelningen av huvudbyggnaden 

erhölls. Därefter beräknades förflyttningstiden för personer med funktionsnedsättning för 

framtagna gångavstånd med hjälp av värden från erhållna studier.  
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3 TIDIGARE STUDIER  
I detta kapitel återges tidigare studier och forskning. Kapitlet behandlar studier som har 

genomförts i samarbete med personer med funktionsnedsättning för att undersöka 

utrymningssäkerheten från kulturhistoriska byggnader. Studierna som tas upp var enligt S. 

Bengtson, brandskyddskonsult och E. Siré, arkitekt (personlig kommunikation 2016-03-15) 

startpunkten för diskussionen angående utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning. Pilotprojektet på Wrangelska palatset som genomfördes 2004 var det 

första projektet i Sverige om utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning. 

3.1 Utrymning för alla 
Studien Utrymning för alla genomfördes 2004 och syftade till att samla in förslag på lösningar 

som förbättrar utrymningssäkerheten i kulturhistoriska byggnader för personer med 

funktionsnedsättning samt till att samla in data om upplevelser och erfarenheter av utrymning 

från personer med funktionsnedsättning (Kecklund et al., 2012). Berner och Johansson (2005) 

menar att projektet kom till eftersom det fanns ett glapp mellan tillgänglighet och 

utrymningssäkerhet. Det kunde vara svårt att uppnå en säker utrymning för alla i 

bevarandevärda byggnader då vissa dörrar exempelvis inte fick breddas för att erhålla en 

tillräcklig fri bredd. Siré et al. (2006) menar att det kan vara bättre att göra flera mindre 

åtgärder för att maximera effekten istället för att göra en omfattande. Enkla åtgärder kan vara 

att utrymningsvägarna ska vara fria från hinder och lätta att hitta till, men även bättre 

skyltning, lättmanövrerade beslag och dörröppnare samt att ersätta höga trösklar. Mer 

omfattande åtgärder kan krävas för byggnader i flera plan och kan då exempelvis vara 

utrymningsplatser och utrymningsstolar vid trapporna. Siré et al. anser att det kan vara 

önskvärt att det installeras en utrymningshiss eftersom det möjliggör självständig utrymning 

för alla. 

Fyra olika fokusgrupper sattes ihop i projektet; synskadade, hörselskadade och rullstolsburna 

personer samt en grupp personer med rörelsenedsättning (Berner & Johansson, 2005), totalt 

var det 20 personer som deltog (Kecklund et al., 2012). Berner och Johansson (2005) beskriver 

att det visade sig vara stora olikheter mellan grupperna när det gällde deras behov vid en 

utrymning, men även att det fanns olika behov inom grupperna. Siré et al. (2006) redogör att 

utrymningssäkerheten ansågs vara en viktig fråga för personerna som deltog i studien och 

under studien visade det sig även att vissa av personerna undvek att besöka byggnader vid oro 

för sin personsäkerhet. Kecklund et al. (2012) utvecklar att en annan negativ aspekt som togs 

upp var att det oftast fanns organisatoriska problem vid utrymningen. Organisatoriska 

åtgärder behövs oftast när byggnaders design inte tillåter alla ändringar som skulle behövas 

för att personer med funktionsnedsättning självständigt ska kunna ta sig ut.  

Slutsatser Siré et al. (2006) kunde dra utifrån studien var att det fanns ett behov att utveckla 

processer och samverkan över kompetensgränser. Ett annat problem som uppmärksammades 

var att det nuvarande regelsystemet och dess tillämpning var otydlig och svåra att tolka när det 

gällde i vilken mån personer med funktionsnedsättning skulle kunna utrymma självständigt. 

Siré et al. anser även att det borde vara krav på utrymningshiss och utrymningsplatser i vissa 

fall samt att lagarna om utrymningsskyltar och brandlarm bör ses över. Att utveckla tekniska 

lösningar, produkter och system ansågs också vara viktigt. Det kan till exempel vara att utreda 

möjligheten med GPS-teknik för att spåra personer som är kvar i byggnaden vid en brand. 
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Denna studie har även kopplingar till pilotprojektet på Wrangelska palatset som beskrivs 

nedan. 

3.2 Wrangelska palatset  
Wrangelska palatset i Stockholm stod klart på 1660-talet och lokalerna används idag av Svea 

hovrätt (Berner och Johansson, 2005). Pilotprojektet på Wrangelska palatset handlade om 

självständig utrymning för personer med funktionsnedsättning vid brand och annan fara, och 

att dessa personer skulle få två alternativa utrymningsvägar i kulturbyggnader. Syftet med 

projektet var att få erfarenheter och skapa en modell för framtida projekt som liknar detta. 

Berner och Johansson beskriver att en av flera unika aspekter med projektet var samarbetet 

mellan olika aktörer och intressenter. Forskare, arkitekter, formgivare, ingenjörer, 

brandexperter och handikapporganisationer arbetade gemensamt med Statens fastighetsverk 

för att skapa anpassade och innovativa installationer. 

Installationer och lösningar som togs fram inom pilotprojektet och som tillämpats i 

Wrangelska palatset var enligt Berner och Johansson (2005):  

 Trösklar togs bort.  

 Utrymningshiss installerades. 

 Utrymningslarm som personer som är synskadade och hörselskadade kan reagera på 

installerades.  

 Utrymningsskyltar med integrerade larmknappar sattes upp. 

 Taktila orienteringskartor togs fram. 

 

De taktila orienteringskartorna fanns i broschyrform med information om byggnaden och hur 

en eventuell utrymning går till (Berner och Johansson, 2005). Taktil information är text eller 

kartor som går att beröra och läsa med känseln och där med möjliggör att synskadade personer 

kan läsa texten. Vid brand stängs alla dörrar och ett akustiskt meddelande sänds ut i 

byggnaden, men innan det akustiska meddelandet sänds optiska signaler ut i form av ett 

blixtljus och ett lågfrekvent ljud (Berner och Johansson, 2005). 

Berner och Johansson (2005) beskriver att det fanns en utrymningshiss och en sluss på varje 

våning framför hissen som var brandsäker i minst 30 minuter. Hissen hade en brandsäker 

elförsörjning som fungerade under minst 30 minuter vilket ledde till att utrymningshissen 

endast kunde användas under denna tid vid brand. Det fanns automatiska dörröppnare in till 

slussen och på de andra dörrarna i byggnaden för att underlätta för personer med 

rörelsenedsättning. Berner och Johansson beskriver att det även fanns en tillfällig flyktplats 

och att denna plats var försedd med en utrymningsplan, en utrymningstablå och utrustning 

för att kunna kontakta en bemannad larmcentral. Det fanns även en symbol som visade att det 

fanns en utrymningsstol och på vilket av våningsplanen denna fanns. Utrymningsstolen 

förvarades i ett personalutrymme och personalen hade ansvar för denna och skulle kunna 

hjälpa en person med rörelsenedsättning att ta sig ut ur byggnaden. 

För att ge tydliga signaler till personer med funktionsnedsättning om hur de skulle ta sig till en 

säker plats beskriver Berner och Johansson (2005) att tre olika skyltar togs fram i 

pilotprojektet. Utrymningsplaner med kommunikationstablå trycktes på plexiglas och sattes 

upp så att både stående och sittande personer kunde läsa dem. Det togs även fram 
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informationsskyltar i metall som var grönlackerade och dessa var utformade för att synas 

tydligt men ändå smälta in i miljön. För att vägleda personer med rörelsenedsättning 

utformades enligt Berner och Johansson även en symbol som visade en framåtlutad 

rullstolsburen person, se bilaga 3, vilket skulle påvisa att personen skulle skynda sig och påvisa 

vilken väg personer med rörelsenedsättning skulle ta. Detta var viktigt eftersom 

rörelsenedsatta personer inte alltid kunde lita på det ordinarie skyltsystemet, då skyltarna 

kunde leda dem till utrymningsvägar med hinder i form av till exempel en trappa som personen 

inte kunde ta sig ner för utan hjälp.  

För att testa och utvärdera de nya lösningarna och åtgärderna som genomförts i byggnaden 

beskriver Berner och Johansson (2005) att två utrymningsövningar utfördes med två olika 

grupper. Först utfördes en förberedande övning som gick ut på att varje ny installation skulle 

bedömas utifrån vad personerna tyckte och hur de upplevde användandet av installationen vid 

utrymning. Övningen avslutades med en gemensam gruppdiskussion. Andra övningen var en 

traditionell utrymningsövning där deltagarna tog sig ut på egen hand. I denna övning deltog 

60 personer och av dem hade 14 någon form av funktionsnedsättning. För att göra övningen 

mer realistisk blockerades det södra trapphuset som deltagarna hade kommit in genom med 

rök för att få deltagarna att hitta en alternativ väg ut. Efter att alla hade tagit sig ut från 

byggnaden fick alla deltagare fylla i en enkät om hur utrymningen upplevdes och även denna 

övning avslutades med en gruppdiskussion.  

Resultatet från övningarna var enligt Berner och Johansson (2005) att många upplevde de nya 

installationerna och åtgärderna som positiva. Resultatet visade även på att åtgärderna avsevärt 

underlättat utrymningen för personer med olika typer av funktionsnedsättningar men främst 

för personer med rörelsenedsättning. Lärdomen från övningarna var att det är viktigt att 

utrymningsstrategin bygger på enkelhet och igenkännande samt att hyresgästens engagemang 

för frågan var av stor vikt.  

Berner och Johansson (2005) berättar att pilotprojektet visade på nödvändigheten av att 

kommunicera fördomsfritt över yrkesgränserna eftersom det leder till att olika erfarenheter 

kan bidra till att skapa en välfungerande helhet. Det som också kom fram genom projektet var 

att det fanns en brist på bra och billiga tekniska lösningar som lösning på problem som uppkom 

när äldre byggnader skulle tillgänglighetsanpassas. Något som skulle behövs var exempelvis 

dörröppnare som inte var dyra att installera och då skulle kunna användas i större 

utsträckning. Berner och Johansson berättar även att projektet gav erfarenheten att allt inte 

var möjligt att genomföra och att det oftast blev en avvägning mellan önskemålen om 

utrymningssäkerhet och byggnadens bevarandekrav. Ett exempel från projektet var att det inte 

var tillåtet att använda självlysande markeringar i trapporna. Det kom även fram att 

anpassning av utrymningsvägar kunde bli ett omfattande jobb. 
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4 BEHOV OCH BETEENDE  
Personer med funktionsnedsättning ska inte antas ha en passiv roll vid utrymning utan 

föredrar att ha kontroll över sin egen utrymning och därför ska de i största möjliga mån kunna 

utrymma självständigt (Department of Health, Social Services and Public Safety, 2011). I 

kapitlet redovisas studier som handlar om behov för personer med funktionsnedsättning och 

personers beteenden vid brand.  

4.1 Beteende vid brand  
Räddningsverket (u.å.) beskriver att den totala utrymningstiden består av en 

varseblivningstid, en reaktions- och beslutstid samt en tid för förflyttning.  Förflyttningstiden 

är bland annat beroende av personernas förmåga att förflytta sig, antal personer i byggnaden, 

avståndet till en säker plats, de vägledande markeringarnas utformning och hinder i 

utrymningsvägen. National Fire Protection Association (2007) menar att det finns fyra steg vid 

en utrymning: 

1. Upplysa alla personer i byggnaden att en utrymning ska påbörjas och varför.  

2. Upplysa alla personer i byggnaden vart utrymningsvägarna finns.  

3. Förstå hur utrymningsvägarna ska användas och om personen kan ta sig ut självständigt.  

4. Om personen behöver assistans behöver denne få veta vilken typ av assistans den kommer 

behöva. 

 

Siré et al. (2006) berättar att när människor utsätts för brand triggas den inbyggda 

stressreaktionen instinktivt. Denna reaktion baseras på hur faran tolkas av personen och kan 

därför se olika ut från person till person. Exempelvis finns det personer som inte är direkt 

utsatta för branden och då hellre stannar kvar inne än går ut i regnet. När branden däremot är 

uppenbar accepterar personen den, exempelvis om branden är i samma rum som denne 

befinner sig i baseras reaktionen då på hur stressad personen blir. När personen blir för 

stressad uppfattas utrymningstiden som för kort vilket kan leda till att personen inte beaktar 

alla utrymningsvägar och handlingsalternativ och på så vis gör personen ineffektiv. För mycket 

stress kan leda till att personen blir aggressiv men för lite stress kan innebära motsatsen, 

exempelvis att personen förnekar att det är en fara, är ouppmärksam och kan missförstå 

varningen. För att få människor att handla med skärpt uppmärksamhet vid en nödsituation 

bör enligt Siré et al. (2006) trovärdig och tydlig information ges vid rätt tidpunkt samt att 

personer har tilltro till brandsäkerheten och sin egen förmåga. Siré et al. (2006) berättar att 

panik sällan uppstår vid brand och att personerna oftast är förnuftiga och hjälpsamma, samt 

att personer gärna väljer samma väg som de kom in genom.  

Personer som sitter i rullstol kan reagera annorlunda till exempel när rullstolsburna personer 

står inför en brand är dessa lugnare och mer självsäkra än andra, vilket enligt Tancogne-Dejean 

och Laclémence (2016) beror på att dessa personer står inför risker varje dag och har därför 

lärt sig hantera dem. Tancogne-Dejean och Laclémence (2016) menar att detta är på grund av 

att unga rullstolsburna personer generellt tar större risker då dessa personer kan uppleva att 

de inte har lika mycket att förlora på grund av sin funktionsnedsättning. 



10 

4.2 Behov för personer med synskada  
En synskada kan vara antingen blindhet eller nedsatt syn, vilket i sin tur kan vara nedsatt 

synskärpa eller ett begränsat synfält (Siré et al., 2006). Enligt Kecklund et al. (2012) är 

huvudproblemet för synskadade personer vid en utrymning att de har svårt att orientera sig 

och hitta vägen till säkerhet. För att på bästa sätt kunna orientera sig inom byggnaden behöver 

därför planlösningen vara logisk och utan hinder samt att det bör finnas kontrastmarkeringar 

och ledstråk (Siré et al., 2006). Enligt Boverket (2005) utgör exempelvis trösklar, upphöjda 

skrapgaller och dörrmattor en risk att personer med en synskada snubblar. 

Under gruppdiskussionerna i projektet Utrymning för alla framgick att utrymningsskyltarna 

var för små och för högt lokaliserade samt att kontrastmarkeringarna var dåliga i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Kecklund et al., 2012). Det framkom även att 

spiraltrappor var svåra att använda och att det oftast var svårt att hitta öppningssystemen till 

dörrarna om det fanns flera för samma dörr och då även svårt att förstå hur dessa skulle 

användas. Kecklund et al. förklarar att spiraltrapporna var ett problem för synskadade 

personer eftersom det kan vara svårt att avgöra vilken sida som var bredast. Om personen 

hamnar på den smala sidan riskerar denna att ramla ned. En lösning på detta kan vara att 

placera en ledstång på den breda sidan för att markera denna och att alla spiraltrappor 

utformas på samma sätt.  

Det framgick även under diskussionerna att synskadade personer föredrog att utrymma 

samma väg som de kom in genom eftersom dessa personer har svårt att orientera sig i nya 

byggnader. För att förbättra utrymningssäkerheten ansåg personerna att en lösning kunde 

vara att få information om utrymningssäkerheten vid besök i byggnaden. Det var även viktigt 

att utrymningslarmet kompletteras med ett talat meddelande som informerar om vägen till en 

nödutgång eller en trappa som leder till en utgång samt att personalen har tillräcklig kunskap 

om utrymningssäkerheten. Gruppen med synskadade personer var överlag mer positiva till 

utrymningsplatsen, men såg ett problem i att det inte var säkert att de skulle kunde hitta dit. 

4.2.1 Gånghastigheter hos personer med synskada  

Christensen et al. (2006) menar på att när en byggnad dimensioneras för brand används oftast 

värden från studier genomförda med personer utan funktionsnedsättning. Detta då det finns 

begränsad data från liknande studier där personer med funktionsnedsättning deltagit. 

Christensen et al. menar att det kan anses oklart om alla människor är lika säkra i en byggnad 

då byggnaderna oftast dimensioneras för personer utan funktionsnedsättning. Det finns 

indikationer på att den byggda miljön kan ha påverkan på människors hastighet att utrymma. 

Exempelvis ju längre det är till en utgång desto mer assistans behöver en person med 

funktionsnedsättning.  

För att se om det fanns några skillnader i gånghastigheten för synskadade personer och 

personer med bra syn genomfördes enligt Sørensen och Dederichs (2015) en experimentell 

studie där gånghastigheter på horisontellt underlag och ner för en trappa testades. Försöken 

gjordes i lokaler där deltagarna kände till miljön och utifrån dessa försök drogs slutsatsen att 

gånghastigheten horisontellt minskade då synförmågan reducerades.  Det kunde även att ses 

att gånghastigheten varierade mellan olika personer, vilket tros beror på att personerna 

betedde sig olika under övningen och människors olika fysiska egenskaper. Under övningen 

framgick det att många använde sig av väggarna för vägledning. En annan studie visade enligt 

Christensen et al. (2006) att synskadade personer gick med 43-69 procent av den hastighet 
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som en person med normal syn gick med på en plan yta och 70-87 procent av hastigheten i 

trappor. Det som hade en negativ effekt på hastigheten var utrymningsvägens komplexitet. 

4.3 Behov för personer med hörselskada  
Att en person är hörselskadad innebär enligt Siré et al. (2006) ofta nedsatt hörsel, men kan 

även innebära att personen är döv. En person med nedsatt hörsel har svårare att uppfatta ljud 

i miljöer med dålig akustik eller i miljöer där det är mycket buller. Därför kan dessa personer 

även ha svårt att uppfatta en nödsituation om utrymningslarmet saknar blixtljus eller ett 

lågfrekventljud som uppmärksammar om nödsituationen (Kecklund et al., 2012). 

Hörselskadade personer är därför beroende av skyltar, ljussignaler och bra akustik i lokalen 

för att kunna uppfatta viktig information (Siré et al., 2006), det är även viktigt att personalen 

har tillräcklig kunskap om sin roll vid utrymning (Kecklund et al., 2012).  

4.4 Behov för personer med nedsatt rörelseförmåga  
Nedsatt rörelseförmåga kan vara allt från svårigheter att gå, muskelsvaghet i armar eller 

händer, dålig balans till extra behov av vila till följd av exempelvis dåligt hjärta (Siré et al., 

2006; BFS 2014:3). Kecklund et al. (2012) framhåller att nivåskillnader är en svårighet för 

denna grupp, men framhäver även svårigheter som; hinder i utrymningsvägen, trappor och 

avsaknaden av ledstänger i trappor. Det kan även vara svårt att öppna tunga dörrar och vara 

komplicerat om personen måste använda båda händerna för att öppna dessa. Därför är 

personer med nedsatt rörelseförmåga beroende av breda passager och utrymningsvägar utan 

hinder (Siré et al., 2006).  

Enligt Boverket (2005) kan det för rullstolsburna personer även vara svårt att ta sig över 

trösklar, upphöjda skrapgaller och dörrmattor eftersom det är svårt att hålla balansen om 

personerna behöver passera en nivåskillnad och en smal passage samtidigt. Vibrationen som 

kommer av att passera dessa kan även vara fysiskt påfrestande eftersom det kan utlösa 

spastiska rörelser och smärta hos reumatiker. Räddningsverket (u.å.) har genomfört försök 

med personer som har nedsatt rörelseförmåga för att se hur trösklar och dörröppningskraft 

påverkade deras passering genom en dörr. I försöken deltog 12 personer i manuella rullstolar 

och fyra personer i elektrisk rullstol, och alla fick passera två dörrar med 40 Newton respektive 

130 Newton öppningskraft. Deltagarna fick passera dessa dörrar tre gånger vardera, varje gång 

med olika höjd på tröskeln som inte var avfasad med varierande höjder; 0 mm, 25 mm och 40 

mm. Resultatet av försöken visade att alla gående personer med rörelsenedsättning klarade att 

passera dörren oavsett tröskel och dörröppningskraft och att 20 procent av personerna i 

elektrisk rullstol inte klarade att passera när tröskeln var 40 mm hög. De personer som satt i 

en manuell rullstol påverkades av både dörröppningskraften och trösklarna då endast hälften 

klarade att passera dörren när tröskeln var 40 mm hög oavsett dörröppningskraft, samt att 17 

procent inte klarade att öppna dörren med den högre dörröppningskraften även när det inte 

fanns någon tröskel.       

Det framkom även i gruppdiskussionerna med personer som har nedsatt rörelseförmåga i 

projektet Utrymning för alla att en säkrare utrymning skulle kunna ske om också de fick 

information om utrymningssäkerheten innan och vid besök i byggnaden. Speciellt 

rullstolsburna personer uttryckte ett stort behov av hjälp och assistans vid en utrymning från 

en kulturhistorisk byggnad. Rullstolsburna personer upplevde sig vara säkrare om det fanns 
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möjlighet att stanna i sin rullstol istället för att bli utlyft. Detta eftersom det kan finns en risk 

att denne inte blir lyft hela vägen ut och då riskerar att hamna i en situation där deras förmåga 

att självständigt ta sig ut reduceras. Då personer med rörelsenedsättning inte alltid kan lita på 

att utrymningsvägarna var tillgänglighetsanpassade föredrog många personer att ta sig ut 

samma väg som de kom in.  

Siré et al. (2006) menar att det kan vara svårt att övertyga allmänheten om fördelen med att 

stanna i ett utrymme omgivet av hotet från branden, exempelvis utrymningsplatser, vilket 

också kan vara svårt att pröva vid en övning eftersom det då inte finns ett verkligt hot. 

Kecklunds et al. (2012) studie har visat att personer med nedsatt rörelseförmåga kände olika 

inför utrymningsplatser, som definieras i kapitel 8.2. Det fanns både personer som skulle 

känna sig bekväma att använda platsen, medan andra inte skulle göra det. 

4.4.1 Gånghastigheter hos personer med nedsatt rörelseförmåga  

Dahlstedt (1970) har genomfört en studie som syftade till att ta reda på långsamma fotgängares 

gånghastigheter. I studien deltog 154 personer som var 70 år eller äldre och som slumpmässigt 

valts ut bland Linköpings pensionärer. Dessa personer var aktiva i sin vardag och gick 

vanligtvis ungefär 30-40 minuter per dag. I studien mättes vilken tid det tog för dem att gå en 

sträcka på tio meter med ett tidtagarur och totalt gjordes tre försök, där försöken genomfördes 

på olika sätt. Resultatet från studien är sammanställd i tabell 1.  

Tabell 1. Resultatet från försöken i Dahlstedts (1970) studie om långsamma fotgängares 
gånghastigheter. Personerna blev tillsagda att gå olika fort i respektive försök. 

Medelhastighet 
[m/s] 

Bekväm 
promenad 

Som om personen 
hade bråttom 

Som om personen försökte 
hinna ifatt bussen 

Kvinnor  0,86 1,14 1,43 

Män  1,01 1,33 1,64 

Räddningsverket (u.å.) har också gjort försök på horisontellt underlag, men med fyra olika 

grupper. Gånghastigheterna beräknades i en hinderfri passage på 31 meter som var 1,8 meter 

bred, samt att hastigheterna även beräknades i en kurva som var 1,2 meter bred. Resultatet 

från studien är sammanställd i tabell 2, där de normalgående utgjorde referensgrupp.  

Tabell 2. Resultatet från Räddningsverkets (u.å.) försök gällande gånghastigheten på horisontellt 
underlag. 

 Gånghastighet  

[m/s] 

Normal-
gående 

Rörelse-
nedsättning 

Manuell 
rullstol 

Elektrisk 
rullstol 

Passage   Medelvärde 2,0 1,0 1,3 1,8 

Lägsta   1,5 0,6 0,3 1,2 

Kurva  Medelvärde 1,4 0,7 0,8 0,9 

Lägsta  1,0 0,4 0,2 0,7 
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Räddningsverket (u.å.) testade även personflödet i två passager på som var 0,8 meter och 1,1 

meter breda och i dessa försök deltog 61 personer, varav 23 personer hade någon form av 

funktionsnedsättning. I första försöket deltog endast normalgående, i försök två endast 

rullstolsburna och i tredje försöket var det blandat. Efter försöken drogs slutsatsen att varken 

bredden eller längden hade betydande inverkan på personflödet eftersom det oftast endast var 

en person i taget som passerade genom passagen i försök tre. När folkmassan bestod av endast 

normalgående påverkade flödet av bredden på passagen eftersom det i detta försök kunde gå 

två personer i bredd. Det fanns även en indikation på att hastigheten minskade linjärt med 

andelen personer med rörelsenedsättning.  

Räddningsverket (u.å.) har också gjort ett försök på en utomhusramp i betong där lutningen 

på rampen som användes varierade mellan 1:10 till 1:14 och hastigheterna beräknades både 

när personerna försökte ta sig upp och ned för rampen. I dessa försök deltog 12 personer som 

kunde gå normalt, åtta personer som kunde gå men hade en rörelsenedsättning, 12 personer 

med manuell rullstol och 12 personer med eldriven rullstol. Medelgånghastigheterna kan ses i 

tabell 3. Det var fem av personerna med manuell rullstol som inte klarade försöket när 

personen skulle ta sig upp för rampen och det var tre personer med manuell rullstol som inte 

klarade att ta sig ner för rampen.  

Tabell 3. Resultat från Räddningsverkets (u.å.) försök på en utomhusramp. 

Riktning i 
rampen  

Gånghastighet  

[m/s] 

Normal-
gående 

Rörelse-
nedsättning 

Manuell 
rullstol 

Elektrisk 
rullstol 

Upp  Medelvärde 1,9  1,0  1,0  1,4  

Lägsta   1,0  0,6  0,4  1,0  

Ned  Medelvärde 1,9  0,8  1,0  1,6  

Lägsta  1,2  0,5  0,4  0,4  
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Lagar 

Förordningar 

Föreskrifter   

AML, LSO, 
PBL

FSBM, PBF 

AFS, BBR,

HIN, Riv hindren

5 LAGSTIFTNING  
I detta kapitel förtydligas lagstiftningen som gäller retroaktivt och vid ändring gällande 

tillgänglighet, utrymningssäkerhet och bevarandet av statliga byggnadsminnen.  

5.1 Beskrivning av lagstiftningen  
Riksdagen och regeringen upprättar lagar och förordningar samt bemyndigar myndigheternas 

föreskrifter, vilket gör dessa rättsligt bindande (Siré et al., 2006). Förordningarna och 

myndigheternas föreskrifter utgår ifrån lagarna och måste därför hållas inom ramen av lagen, 

se figur 1. När flera lagar ställer krav på samma frågor gäller alltid det högsta kravet (S. 

Bengtsson, personlig kommunikation, 2016-03-15). Det finns även allmänna råd som är ett 

förtydligande av föreskrifterna, men dessa är inte rättsligt bindande. De allmänna råden är ett 

sätt att uppfylla den tänkta säkerhetsnivån i lagstiftningarna. Om dessa frångås ska de 

alternativa lösningarna verifieras och genomföras med hänsyn till ändringens omfattning och 

byggnadens förutsättningar, men avstegen får aldrig medföra en oacceptabel risk för 

människors säkerhet (BFS 2014:3).  

 

 

 

 

 

 

Vid ändringar i byggnader ställer PBL (SFS 2010:900) och Plan- och byggförordningen (SFS 

2015:934) (PBF) krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. Dessa har tillämpningsföreskrifter 

och allmänna råd i BBR 21 (BFS 2014:3). BBR 21 ställer dock inga retroaktiva krav på 

brandsäkerheten utan bara på tillgängliga entréer och kommunikationsutrymmen (S. 

Bengtson, brandskyddskonsult, personlig kommunikation, 2016-03-15). Det har utkommit en 

BBR 22 (BFS 2015:3) men då inga ändringar finns i denna som berör tillgänglighet eller 

brandsäkerhet används istället BBR 21 (BFS 2014:3). För statliga byggnadsminnen finns även 

högre krav på tillgänglighet beskrivna i Riktlinjer för tillgängligheten: Riv hindren utgiven av 

Myndigheten för delaktighet (2015), hädanefter kallad Riv hindren. 

Retroaktivt för alla byggnader gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 

allmänheten har tillträde och på allmänna platser (HIN). För lokaler som också är 

arbetslokaler gäller även Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) med tillämpningsföreskrifter 

och allmänna råd i ett flertal författningssamlingar. Undantag får göras om kravet anses 

orimlig med tanke på de praktiska och ekonomiska förutsättningarna, detta för att de 

ekonomiska konsekvenserna inte får bli orimliga för fastighetsägaren och fastighetsförvaltaren 

(BFS 2013:9). MSB (2015) beskriver också att kostnaderna i det enskilda fallet inte får vara 

mer betungande än vad som är rimligt till brandsäkerhetens syfte. Exempelvis en väldigt 

kostsam åtgärd kan anses skälig om den betydligt ökar brandsäkerheten. MSB (2015) 

Allmänna råd 

Figur 1. Lagar, förordningar och föreskrifter gällande tillgänglighet, utrymningssäkerhet och 
bevarandet av byggnaden för statliga byggnadsminnen. För förklaring av förkortningarna hänvisas 
läsaren till den flytande texten och listan med förklaringar av alla förkortningar i början av rapporten.   

Upprättas av: 

Regeringen  

Riksdagen 

 

 
Boverket och andra myndigheter 
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förtydligar att LSO (SFS 2003:778) kan kräva att byggnader behöver uppdatera sitt 

byggnadstekniska brandskydd väsentligt om: 

 Nyvunnen kunskap eller erfarenheter motiverar åtgärden. 

 Det befintliga brandskyddet inte är anpassat till den nuvarande verksamheten. 

 Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att åtgärden går att genomföra till en lägre kostnad. 

 Bristerna är så pass stora att det äventyrar personsäkerheten.  

5.2 Lagstiftning om tillgänglighet och utrymning 
Enligt Förordningen (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av 

funktionspolitiken ska även statliga myndigheter verka för att deras lokaler, information och 

verksamheter är tillgängliga för alla. Enligt Myndigheten för delaktighet (2015) innebär detta 

även att befintliga byggnader som inte är tillgängliga ska åtgärdas. I BBR 21 framgår det även 

att nybyggnadskraven på tillgänglighet och brandsäkerhet gäller vid ändring på den ändrade 

delen, samt att brandsäkerhetskraven också gäller för utrymningsvägarna från den ändrade 

delen. Brandskyddskonsulten S. Bengtson (personlig kommunikation, 2016-03-15) menar att 

det är ändringens omfattning som avgör om nybyggnadskraven behöver följas eller inte. Det 

är viktigt att lyfta frågan tidigt och ha ett bra samarbete med den kvalitetsansvarige eftersom 

det är denne som avgör. Det finns dock ingen klar gräns när ändringen blir tillräckligt 

omfattande för att omfattas av nybyggnadskraven och då kan detta beslut även hamna hos 

projektledaren. 

Det bör vara samma säkerhetsnivå på ändringarna som vid nybyggnation. Faktorer som kan 

leda till att säkerhetsnivån inte uppfylls är att åtgärderna skadar byggnadens kulturvärden 

eller byggnadens arkitektoniska och estetiska värden (BFS 2014:3). Om det finns synnerliga 

skäl med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, verksamhetskravet 

och förvanskningsförbudet kan avsteg tillåtas (Myndigheten för delaktighet, 2015). Även om 

kraven på bevarandet väger lika högt menar S. Bengtson (personlig kommunikation, 2016-03-

15) att BBR 21:s krav står högre i många byggnader eftersom verksamheten inte får bedrivas 

om personerna som förväntas vistas i byggnaden inte kan utrymma.  

5.3 Lagstiftning om bevarande av byggnader 
I speciellt äldre byggnader finns det ofta stora brister i tillgängligheten, men om byggnaden är 

byggnadsminnesförklarad kan möjligheten till omfattande ändringar vara begränsade 

eftersom kulturmiljön ska bevaras. För statliga byggnadsminnen regleras ändringar i 

byggnaderna av FSBM (SFS 2013:558), samt att PBL (SFS 2010:900) kräver att byggnader 

som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt inte får förvanskas. FSBM (SFS 2013:558) förtydligar att det bara är 

byggnadsminnen som ägs av staten som kan förklaras som statliga byggnadsminnen. Det är 

regeringen som beslutar vilka byggnader som blir statliga byggnadsminnen efter förslag gjorts 

från Riksantikvarieämbetet.  

FSBM (SFS 2013:558) redogör även att när en byggnad förklarats som statligt byggnadsminne 

ska Riksantikvarieämbetet bestämma på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas, 

samt i vilka avseenden den inte får ändras, vilket sammanställs i skyddsbestämmelser. Efter 
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att skyddsbestämmelserna fastställts får ändringar i byggnaden som bryter mot 

bestämmelserna endast genomföras om det finns särskilda skäl för detta. Ändringar som 

genomförs ska utföras med hänsyn till de historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 

konstnärliga värdena (Myndigheten för delaktighet, 2015). Kulturvärdena ska även 

respekteras och tillvaratas samt om möjligt förstärkas (Siré et al., 2006). En 

byggnadsminnesförklaring kan enligt FSBM (SFS 2013:558) hävas av regeringen om 

bestämmelsen medför olägenheter, hinder eller kostnader som inte är rimliga i jämförelse med 

byggnadens betydelse. Samma grunder kan även tillåta att skyddsbestämmelserna ändras. 

6 UTFORMNING AV UTRYMNINGSVÄGAR 
I detta kapitel sammanfattas lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för 

utrymningssäkerheten i statliga byggnadsminnen, där krav som gäller personer med 

funktionsnedsättning framhävs. Nedan beskrivs kraven på utrymningsvägarna medan kraven 

på tekniska lösningarna beskrivs under kapitel 8. Kraven i detta kapitel är dock endast en 

sammanställning och för att se dem i sin helhet hänvisas läsaren till respektive lag, förordning 

och föreskrift. 

6.1 Verksamhetsklass  
Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) är byggnaders utrymningskrav beroende av vilken 

verksamhetsklass (VK) de olika lokalerna i byggnaden tillhör. Verksamhetsklassen är i sin tur 

beroende av lokalkännedomen hos personerna som befinner sig i byggnaden, deras möjlighet 

att själva kunna utrymma och om personerna förväntas vara vakna. Indelningen beror också 

på om det finns förhöjd risk att brand uppkommer eller om det kan bli ett snabbt brandförlopp. 

Verksamhetsklasserna går från VK1 till VK6, där VK1 har lägst krav och VK6 har högst krav. 

VK2 delas dock in i tre underklasser där VK2A avser lokaler med högst 150 personer, VK2B 

avser lokaler för fler än 150 personer och VK2C avser lokaler för fler än 150 personer där 

alkohol serveras. Verksamhetsklasserna som är relevanta för de publika delarna i de byggnader 

som undersökts i fallstudien är VK2A och VK2B som exempelvis kan vara läsesalar, 

samlingslokaler och restauranger. Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) förväntas personerna som 

vistas i dessa lokaler inte ha god lokalkännedom, vara vakna och ha förutsättningar att själva 

sätta sig i säkerhet.  

6.2 Retroaktiva krav 
Oberoende av verksamhetsklass kräver PBL (SFS 2010:900) retroaktivt att alla byggnader som 

allmänheten har tillgång till ska vara tillgängliga, både lokalerna och vägarna till lokalerna, 

genom att hinder avhjälps. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens 

utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2009:2) ska även 

arbetsplatsers utrymningsvägar hållas fria från hinder. HIN3 (BFS 2013:9) förtydligar att 

hinder som ska avhjälpas är mindre nivåskillnader, tunga dörrar och olämpligt placerade eller 

olämpligt utformade manöverdon. Större nivåskillnader bör överbryggas med till exempel en 

ramp som inte har en lutning brantare än 1:12 men allra helst ska lutningen vara lägre än 1:20. 

Enligt brandskyddskonsulten S. Bengtson och arkitekten E. Siré (Personlig kommunikation, 
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2016-03-15) uppfattas ramper ta mindre plats och vara kortare om dessa svänger, se bilaga 3. 

Enligt HIN3 (BFS 2013:9) bör även dörrar i befintliga byggnader som har dörrstängare förses 

med automatiska dörröppnare och andra dörrar om dessa är tunga och svåra att öppna. S. 

Bengtson (personlig kommunikation, 2016-03-15) berättar dock att det finns brandkonsulter 

som anser att dörröppnare på dörrar i brandcellsgränser kan utgöra ett problem eftersom det 

kan punktera gränsen.   

Retroaktivt för alla byggnader kräver LSO (SFS 2003:778) att ägaren eller 

nyttjanderättshavaren av byggnaden i skälig omfattning ska tillhandahålla utrustning för 

livräddning vid brand samt vidta åtgärder för att hindra att brand uppstår och minska 

skadebildning som blir av en eventuell brand. MSB (2015) menar att tillhandahållning av 

utrustning för livräddning kan vara installation av extra trappor, stegar och nödbalkonger.  

6.3 Krav vid ändring 
BBR 21 (BFS 2014:3) kräver att ändringar i byggnader ska utformas för att ge möjlighet till 

tillfredställande utrymning vid brand med en betryggande robusthet så att hela eller stora delar 

av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. Byggnader ska därför uppfylla 

kraven som anges i BBR 21 angående brandsäkerhet, vilket är samma krav som gäller vid 

nybyggnation. Avsteg från säkerhetsnivån som anges i kraven får göras om det finns skäl med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar, men om det medför en oacceptabel risk för människors 

säkerhet får avsteg inte genomföras.  

6.3.1 Utrymningsvägar 

I regel ska det enligt BBR 21 (BFS 2014:3) alltid finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. Undantag gäller för mindre lokaler i VK2A som är lätta att överblicka 

eftersom det där tillåts att endast ha en utrymningsväg om antalet personer förväntas vara 

begränsat. Detta innebär att utrymningsvägen bör vara synlig från större delar av lokalen med 

mindre än 15 meters gångavstånd, samt att det som mest får vistas 30 personer i lokalen.  

BBR 21 (BFS 2014:3) beskriver att utrymningsvägarna ska utformas så att människor inte blir 

instängda av brand eller brandgaser och ska vara en utgång som leder till en säker plats eller 

ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en sådan utgång. En säker plats är i 

det fria där brand och brandgaser inte kan påverka de utrymmande och kan exempelvis vara 

en gata, en terrass eller liknande som leder till en gata. Utrymningsvägarna bör enligt BBR 21 

(BFS 2014:3) placeras så långt ifrån varandra som möjligt för att bli oberoende av varandra, 

detta för att inte båda ska kunna blockeras samtidigt. För lokaler som tillhör VK2B bör den 

intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén. 

Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) mäts avståndet till den närmsta utrymningsvägen från den mest 

ogynnsamma platsen. Om det inte finns två olika vägar som leder till utrymningsvägarna anses 

vägen vara sammanfallande vilket innebär att avståndet dubbleras vid beräkning av 

gångavståndet. Det beräknade gångavståndet till närmsta utrymningsväg i lokaler som tillhör 

VK2A och VK2B bör enligt BBR 21 (BFS 2014:3) inte överstiga 30 meter, vilket även gäller i 

utrymningsvägar där personerna kan gå i två riktningar. Enligt BBRAD3 (BFS 2013:12) går 

normalgående personer 1,5 m/s men endast 0,6 m/s om det är hög persontäthet.  
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För att utrymningsvägarna ska vara tillgängliga ska dessa enligt BBR 21 (BFS 2014:3) även 

vara lätta att upptäcka och hitta till. För att uppnå detta bör det i publika lokaler finnas logiska 

stråk som leder mellan olika målpunkter och att öppna lokaler bör ha taktila och visuella 

ledstråk. I BBR 21 (BFS 2014:3) beskrivs att entré- och kommunikationsutrymmen ska vara 

tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt att det ska finnas 

tillräckligt manöverutrymme för rullstol och att personer i rullstol ska kunna förflytta sig utan 

hjälp. Entré- och kommunikationsutrymmen ska även om det är möjligt utformas utan 

nivåskillnader, om det inte är möjligt ska dessa utjämnas med ramper, hiss eller andra 

lyftanordningar. Enligt HIN3 (BFS2013:9) innebär kommunikationsutrymmen i dessa 

föreskrifter utrymmen i byggnaden som främst används till förflyttning, men allmänt får inga 

gångytor ha oväntade små nivåskillnader, ojämnheter eller låga hinder som är svåra att 

upptäcka (BFS 2014:3). Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) bör alla kommunikationsutrymmen vid 

hinder som exempelvis pelare minst ha en bredd på 0,8 meter. Myndigheten för delaktighet 

(2015) anser dock att passager med pelare i vägen ska vara minst 0,9 meter istället. 

6.3.2 Trappor och ramper 

Trappor och ramper inom eller i anslutning till byggnaden ska enligt BBR 21 (BFS 2014:3) 

utformas så att personerna kan förflytta sig säkert. För att få en bra utformning på trappen ska 

hänsyn tas till lutningen och längden samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och 

djup. Enstaka trappsteg som avviker i höjd ska helst undvikas men om det finns ska dessa 

markeras tydligt. Trappor ska enligt BBR 21 (BFS 2014:3) förses med kontrastmarkeringar för 

att underlätta för personer med nedsatt syn att uppfatta nivåskillnaderna och dessa bör vara 

konsekventa genom hela byggnaden. I publika lokaler bör trappor och ramper, se bilaga 3, ha 

ledstänger för balansstöd på båda sidorna och bör ha kontrasterad ljushet gentemot 

omgivande ytor. Trappans kapacitet bör dimensioneras efter det plan med högst krav på 

brandsäkerhet om varje plan utgör en egen brandcell, och om utrymning förväntas ske 

samtidigt från alla plan ska trappan dimensioneras för att klara detta (BFS 2014:3). Vid 

ändring i byggnaden kan befintliga trappor godkännas utan att uppfylla dessa krav om inga 

ändringar genomförs i trapphuset, då dessa kan utgöra en väsentlig del av byggnadens 

kulturhistoriska värde (BFS 2014:3).  

BBR 21 (BFS 2014:3) ställer vid ändring också krav på hur ramper ska utformas och kräver att 

dessa ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till för personer med nedsatt 

orienteringsförmåga. Det ställs även krav på att rampen ska kunna användas av personer med 

nedsatt rörelseförmåga. Det beskrivs även att det bör finnas ett vilplan på två meter per 0,5 

meters höjdskillnad för både ramper inne och ute. 

6.3.3 Dörrar  

Dörrar och portar som är tillgängliga ska enligt BBR 21 (BFS 2014:3) utformas så att det går 

att passera med en rullstol, detta gäller även för andra öppningar i förflyttningsvägar. I BBR 

21 (BFS 2014:3) beskrivs att det fria passagemåttet därför bör vara minst 0,80 meter. Dörr- 

och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, men om en tröskel behövs bör den vara 

så låg som möjligt och vara fasad eftersom det gör det lättare att passera med en rullstol eller 

rollator samt att risken för att snubbla minskar. Det ska finnas tillräckligt med utrymme för 

att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen samt att dörren eller porten ska vara 

dimensionerad för att en person med nedsatt rörelseförmåga lätt ska kunna öppna den. Enligt 



19 

BBR 21 (BFS 2014:3) ska placeringen och utformningen av handtag, manöverdon och lås vara 

så att personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga kan använda dem. 

I BBR 21 (BFS 2014:3) beskrivs att det ska vara lätt att identifiera dörrar i utrymningsvägar 

som utgångar och dessa dörrar bör i öppet läge inte hindra utrymning för de övriga 

utrymmande. Dessa ska även vara enkla att öppna och vid behov ska det därför tydligt framgå 

hur dörrarna fungerar. Dörrarna ska kunna öppnas med ett trycke som går nedåt eller genom 

att dörren trycks utåt. Trycket bör placeras med centrum mellan 0,8 meter till 1,2 meter över 

golv. Myndigheten för delaktighet (2015) anser dock att dessa maximalt bör vara 1,0 meter 

över golv men tillåter 1,1 meter över golv för hisspanelen. Kraften som krävs för att öppna 

dörren bör enligt BBR 21 (BFS 2014:3) anpassas till val av öppningsanordning. För trycken bör 

den vertikala kraften understiga 70 Newton och för både trycken och tryckplattor bör dörren 

öppnas med mindre än 150 Newton enligt BBR 21 (BFS 2014:3). Det beskrivs även att för större 

öppningsanordningar som exempelvis dörrblad eller panikbeslag bör kraften för att öppna 

öppningsfunktionen understiga 220 Newton och sedan öppning av dörren understiga 150 

Newton. Brandskyddsföreningen (2013) berättar att brittisk tillgänglighetsstandard BS 

8300:2001 anger att en dörr högst ska ha 20 Newton i öppningskraft för att personer med 

nedsatt rörelseförmåga ska kunna öppna den. Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) bör dörrar i och till 

utrymningsvägar i VK2B kunna öppnas genom att tryckas utåt, genom att dörrtrycket går 

nedåt eller att de öppnas med lättmanövrerat tryck, alla dessa bör kunna öppnas med endast 

ett handgrepp. 
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7 ORGANISATORISKT ARBETE 
Ett organisatoriskt arbete är oftast en förutsättning för ett tillförlitligt brandskydd. I befintliga 

byggnader där brister finns i det tekniska brandskyddet som inte kan åtgärdas av olika orsaker 

kan ett organisatoriskt arbete väga upp för detta. Enligt LSO (SFS 2003:778) ska även den 

verksamma personalen blivit utbildade och fått praktiska övningar för att kunna agera i olika 

nödsituationer om det är en förutsättning för att det totala brandskyddet ska vara tillräckligt.  

I många publika lokaler är det enligt Department of Health, Social Services and Public Safety 

(2011) svårt att ha koll på hur många personer med funktionsnedsättning som befinner sig i 

byggnaden. I England ligger ansvaret att utrymma dessa personer säkert på personalen och 

fastighetsförvaltaren precis som det gör i Sverige. I England finns dock rekommendationer om 

att planer för utrymningen bör upprättas för publika lokaler som ska innefatta var personer 

med funktionsnedsättning kan vistas, tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar, byggnadens 

olika system exempelvis utrymningslarmet och den tidigare planen för utrymning. Planerna 

ska vara åtkomliga i exempelvis receptionen för att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna välja den plan som passar dem bäst. Dessa personer ska även bli erbjudna hjälp att 

utrymma om behov finns, information om detta erhålls vid ankomst. Även National Fire 

Protection Association (2007) menar att personer ska få information om utrymningsvägarna 

och utrymningsskyltarnas utformning vid ankomst till byggnaden. 

Department of Health, Social Services and Public Safety (2011) framhåller att alla människor 

som använder en byggnad är skyldig att ta ansvar för sin egen säkerhet vid en utrymning i den 

mån det är möjligt. Detta innebär att personer med funktionsnedsättning är skyldiga att 

identifiera sig när de blir informerade om att de finns planer för utrymningen och samarbeta 

genom att uppge tillräckligt med information som är nödvändig för att en säker utrymning kan 

ske. Information om utrymningen bör även finnas i taktil skrift, i stor storlek eller finnas på 

ljudband för att personer med nedsatt syn ska kunna ta del av den. Det är användbart att 

erbjuda en taktil karta över byggnaden tillsammans med resten av informationen.  
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8 TEKNISKA LÖSNINGAR  
I detta kapitel beskrivs tekniska lösningar som kan underlätta utrymningen för personer med 

funktionsnedsättning. Kraven i detta kapitel är dock endast en sammanställning och för att se 

dem i sin helhet hänvisas läsaren till respektive lag, förordning och föreskrift. 

8.1 Allmänt om tekniska lösningar  
Enligt Kecklund et al. (2012) har studier visat att det finns ett behov av tekniska lösningar för 

att utrymma alla människor från byggnaden även när det finns ett organisatoriskt arbete. 

Tekniska lösningar kan se olika ut beroende på hur utrymningssituationen ser ut. Enligt 

Christensen et al. (2006) kan utrymning delas upp i två kategorier; skydda på plats eller alla 

ska ut. Kecklund et al. (2012) framhäver att det inte finns en enskild lösning som hjälper alla 

personer att ta sig till en säker plats, utan det behövs en kombination av olika lösningar. Berner 

och Johansson (2005) understryker som tidigare nämnt att två delar som är viktiga att jobba 

med vid utrymning är att hitta tekniska lösningar som ska fungera för alla och att personer ska 

förstå hur lösningarna används. Ytterligare en viktig del är att lösningarna är anpassade för 

byggnaden, men ur en antikvarisk synvinkel kan det enligt brandskyddskonsulten S. Bengtson 

och arkitekten E. Siré (personlig kommunikation, 2016-03-15) ibland vara bättre med en 

mindre anpassad lösning som går att ta bort än att göra stora ingrepp i byggnaden. Detta 

eftersom det kan komma bättre lösningar om ett antal år. Dessa lösningar kan även tas bort 

om byggnaden ska fotograferas eller liknande.  

8.2 Utrymningsplats 
Vid ändring i en byggnad kan utrymningsplatser krävas för att uppnå en säker utrymning för 

personer med funktionsnedsättning. En utrymningsplats är enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ett 

utrymme där personer med funktionsnedsättning säkert kan invänta hjälp för fortsatt 

utrymning. Publika lokaler som enligt PBL (SFS 2010:900) ska vara tillgängliga för personer 

med funktionsnedsättning ska enligt BBR 21 (BFS 2014:3) också ha minst två 

utrymningsplatser, vilka ska vara oberoende av varandra. Endast en utrymningsplats behövs 

om lokalen endast har krav på en utrymningsväg samt att inga utrymningsplatser behövs på 

det plan där utrymningsvägarna horisontellt leder till en säker plats och i byggnader som har 

ett automatiskt släcksystem. Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska utrymningsplatserna finnas på 

samma plan som betjänas och vara placerade i en intilliggande brandcell, men om 

utrymningsplatsen däremot är placerad i anslutning till det utrymme som betjänas får den vara 

en del av utrymningsvägen.  

Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska utrymningsplatsen utformas så den är tillgänglig och 

användbar, ha dörrstängare och rymma minst en mindre utomhusrullstol. Undantag gäller om 

utrymningsplatsen betjänar en lokal i VK2B eftersom den då bör rymma en procent av det 

maximala personantalet för lokalen sittandes i rullstol. Enligt brandskyddskonsulten S. 

Bengtson (personlig kommunikation, 2016-03-15) är detta ingen säkerställd siffra och menar 

att det inte bara är rullstolsburna personer som behöver använda platserna. De andra 

personerna tar mindre plats vilket leder till att det är svårt att veta hur stor utrymningsplatsen 

ska vara. Myndigheten för delaktighet (2015) anser att det borde finnas en skylt på platsen som 

talar om att det är en utrymningsplats och vart den ligger i byggnaden. Det bör även finnas en 

skylt som talar om hur kommunikationsanordningen fungerar och vad larmknappen är avsedd 
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för samt att det bör finnas nödbelysning på platsen. Enligt Boström och Spelmans (2014) finns 

det inte reglerat vilken organisation som ansvarar för att assistera personer ut från 

utrymningsplatser.  

På platsen finns det även krav enligt BBR 21 på att det ska finnas möjlighet till 

tvåvägskommunikation som ska kunna upprätthållas vid strömbortfall. Enligt Myndigheten 

för delaktighet (2015) bör det finnas både visuell och talad tvåvägskommunikation i alla 

utrymningsplatser i byggnader som förvaltas av staten. Enligt Boström och Spelmans (2014) 

kan visuell kommunikation ske med lampor som fungerar på så sätt att personen som 

använder utrymningsplatsen trycker på en knapp för att uppmärksamma att denne finns i 

rummet. Genom att en lampa sedan tänds inne i rummet får den väntande personen en 

bekräftelse på att någon vet vart den är. Om talad tvåvägskommunikation istället finns på 

platsen kan personen som befinner sig där tala med en person på utsidan, exempelvis en 

bemannad larmcentral eller räddningstjänsten.  

8.3 Utrymningsstol 
Enligt Department of Health, Social Services and Public Safety (2011) finns det ett flertal 

metoder för att bära ner rullstolsburna personer för en trappa, men i och med att personer kan 

skadas av att bli burna bör endast utbildade personer göra detta. I vissa fall kan rullstolen bäras 

ned men i annat fall kan en så kallad utrymningsstol användas. Stolens utseende påminner lite 

om en solstol med hjul och skidor undertill och det behövs en till två personer för att den ska 

kunna användas, se figur 2 och 3. När utrymningsstolen placeras i trappan glider den ned och 

hjulen underlättar sedan rörelsen på de plana delarna i trapphuset. I publika lokaler bör 

stolarna placeras på strategiska platser. Det kan placeras en stol på varje plan i varje trapphus 

men det kan vara ett dyrt alternativ. Det kan istället vara en acceptabel lösning att placera en 

stol i toppen av varje trapphus om personerna kan föras direkt till en säker plats. 

Utrymningsstolen kan förvaras hopfälld och tar enligt Göteborgs Brandservice (u.å.) liten plats 

och kan hängas på väggen, se bilaga 3. Enligt E. Siré (Personlig kommunikation, 2016-03-15) 

kan utrymningsstolen även fungera som en bra lösning istället för att installera en 

utrymningshiss på vissa ställen. Stolen är enligt Department of Health, Social Services and 

Public Safety (2011) dock inte lämplig att använda för långa distanser och att inte alla personer 

med funktionsnedsättning är bekväma med att använda stolen. Ett annat problem är att vissa 

inte kan ta sig över till stolen eller inte klarar av att sitta upprätt i den. På grund av detta bör 

inte utrymningsstolar användas som en enskild lösning för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att utrymma. Om stolen används som lösning bör det finnas ett flertal 

personer som har utbildats att använda denna.  

Figur 2.  
Figur 3. Illustration över hur 
utrymningsstolen fungerar upp för 
en trappa. (Göteborgs 
Brandservice, u.å.) 

Figur 2. Illustration över hur 
utrymningsstolen fungerar ned för 
en trappa. (Göteborgs 
Brandservice, u.å.) 

Figur 3. Illustration över hur 
utrymningsstolen fungerar upp för 
en trappa. (Göteborgs 
Brandservice, u.å.) 
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8.4 Lyftanordningar  
PBF (SFS 2011:338) kräver att byggnader med publika lokaler ska vara försedda med en eller 

flera hissar eller andra lyftanordningar för att överbygga nivåskillnader om en ändring i 

byggnaden genomförs, däremot finns inga krav på att dessa ska fungera som utrymningsväg. 

Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska minst en av dessa rymma en person som använder rullstol och 

en medhjälpare. Hissen eller lyftanordningen ska även vara utformad så att personen med 

funktionsnedsättning kan använda den självständigt. Enligt Räddningsverket (u.å.) stannar 

vanliga hissar, trapphissar, lyftplattor och rullstolshissar vid ett strömbortfall och kan därför 

inte användas som utrymningsväg. Dessa bör förses med en skylt som ger information om att 

dessa inte får användas vid brand. Räddningsverket menar dock att även om lyftplattor, 

trapphissar och rullstolshissar förses med reservström vid strömbortfall räcker inte detta för 

att dessa ska fungera som utrymningsväg för flera personer med nedsatt rörelseförmåga.  

8.4.1 Lyftplatta 

Enligt National Fire Protection Association (2007) kan lyftplattor användas vid utrymning om 

dessa har säkerställd strömförsörjning. Denna åsikt delas av brandskyddskonsulten S. 

Bengtson och arkitekten E. Siré (personlig kommunikation, 2016-03-15) som menar att 

lyftplattorna oftast inte överbygger mer än några trappsteg och att endast ett fåtal personer 

behöver använda dessa. Det tar däremot lång tid att utrymma via lyftplattor, men fördelen är 

att personerna kan ta sig ut självständigt om det inte finns något bättre alternativ. E. Siré 

(personlig kommunikation, 2016-03-15) lyfter fram att en kombination av lyftplatta och 

utrymningsplats kan vara en bra lösning då personerna är säkra under tiden de tar sig ned eller 

upp. S. Bengtson (personlig kommunikation, 2016-03-15) anser att lyftplattor generellt inte 

smälter in i miljön men att det börjar komma bättre utformningar, det kan även vara en bättre 

lösning än en ramp eftersom de på vissa platser kan bli mycket långa. Lyftplatta är en teknisk 

lösning och därför finns risk att den inte fungerar som den ska. Enligt företaget Guldmann 

(u.å.) finns skräddarsydda lyftplattor av märket Steppless som gör byggnaden tillgänglig för 

personer i rullstol samtidigt som de smälter in i omgivningen. Företaget har fem 

grundmodeller som kan anpassas till olika byggnader, modell A-E, se figur 4.  

 

Figur 4. Från vänster ses exempel på Steppless modell A till modell E. Bilderna är tagna från 
Guldmann (u.å).  

Modell A - Lyftplattform som har en undre plattformsgrind  

Modell B - Nedsänkt lyftplattform för utomhusbruk som har ett dolt avåkningsskydd 

Modell C - Lyftplattform som är integrerad i en trappa med plattform i den övre nivån  

Modell D - Liten lyftplattform som är nedsänkt i golvet utan räcken  

Modell E - Lyftplattform som är integrerad i trappuppgången eller trappstegen men omvandlas 

       till en plattform vid användning 
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8.4.2 Utrymningshiss 

Genom att använda hiss som utrymningsväg behöver oftast inte specialutrustning som 

exempelvis utrymningsstol användas samt att hissarna används dagligen och därför inte utgör 

en alternativ utrymningsväg (Bukowski & Jensen, 2012). Bukowski och Jensen menar att detta 

möjliggör att personer med funktionsnedsättning kan utrymma självständigt. Arnqvist och 

Olsson (2010) berättar att i amerikanska och brittiska byggregler anges hiss som en möjlig 

utrymningsväg, vilket det inte gör i de svenska byggreglerna.  

Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av 

byggnaders brandskydd (BBRAD3) förtydligar att tillgänglighetskrav och väntetider för 

utrymmande bör utredas vid installation av en utrymningshiss. Det behöver även undersökas 

om någon persons agerande kan försena utrymningen eller leda till onödiga risker. Ett problem 

med utrymningshissar är att människor har ett inlärt beteende av att inte använda hissen vid 

brand, vilket Andersson och Jönsson (2012, 12 mars) menar kan vara svårt att ändra på. Detta 

leder även till att det är svårt att förutse hur personer kommer att reagera vid en utrymning 

där utrymningshiss ska användas.  

Om en utrymningshiss ska installeras anser Andersson och Jönsson (2012, 12 mars) att den 

ska kombineras med ett talat utrymningslarm och tvåvägskommunikation i hissen och 

hisshallen. Brandskyddskonsulten S. Bengtson och arkitekten E. Siré (personlig 

kommunikation, 2016-03-15) instämmer och menar att det är bra om det talade 

utrymningslarmet nämner utrymningshissen och vart den är belägen. För att allmänheten ska 

veta vilka hissar som kan användas vid brand är det därför nödvändigt med en skylt som tydligt 

förmedlar att hissen ska användas vid utrymning (Bukowski & Jensen, 2012). För att inte 

skapa oro bland väntande personer borde det även framgå vid hissen hur lång väntetiden är 

(Arnqvist & Olsson, 2010). Enligt Backvik et al. (2008) ska det även finnas möjlighet till 

tvåvägskommunikation i det brandtekniskt avskilda utrymmet utanför hissen som är kopplat 

till larmcentralen eller en bemannad plats för att personerna som väntar på hissen ska kunna 

meddela var de befinner sig. På platserna där personerna i byggnaden inte kan bli tränade i 

utrymning från byggnaden är det ytterst viktigt att personalen har fått träning och vet sin roll 

vid utrymning med hiss (Bukowski & Jensen, 2012).  

I BBRAD3 står det även beskrivet att det grundligt måste undersökas hur hissens funktion ska 

säkerställas vid brand. Backvik, Fagergren, och Jensen (2008) förtydligar att 

utrymningshissens schakt, hissdörrar och hissmaskinrummet ska avskiljs brandtekniskt från 

övriga utrymmen. Det ska även finnas ett utrymme utanför hissen på alla stannplan som är 

brandtekniskt avskilt till exempel ett trapphus eller en brandsluss. På utrymningsplanet ska 

hissen mynna ut till en utrymningsväg som leder direkt till det fria. Enligt Räddningsverket 

(u.å.) bör en utrymningshiss även konstrueras så att personerna hamnar på ett plan där 

tillgängliga utrymningsvägar finns. Enligt Bengtsson, Mångs och Siré (2003, september) ska 

en brandsäker hiss ha en säkerställd strömförsörjning för att fungera vid ett strömbortfall.  

Hisschaktet och slussen in till hissen ska övertrycksättas för att inte rök ska tränga in samt att 

det ska finnas särskilda styrningar och larmfunktioner för att hissen inte ska stanna när det är 

rökfyllt utanför. Backvik et al. (2008) menar att det är fördelaktigt om trycksättningen av 

hissen kombineras med automatisk brandgasventilation av trapphuset när hissen är placerad 

i ett trapphus. Vidare anser Backvik et al. att hissen ska tas ur funktion om brand detekteras i 

hisschaktet, maskinrummet eller liknande, samt om övertrycket inte är tillräckligt högt. 

Walldén (2012, 7 september) menar att det finns en stor risk att hissen inte fungerar som den 
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ska vid en utrymning och det måste därför ställas höga krav på tekniska lösningar som måste 

underhållas och ha tydliga driftinstruktioner.   

8.5 Vägledande markeringar  
Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska byggnader vid ändring uppfylla nybyggnadskraven gällande 

vägledande markeringar i samma föreskrift. BBR 21 (BFS 2014:3) anger att vägledande 

markeringar omfattar skyltar och liknande som underlättar utrymningen. BBR 21 (BFS 

2014:3) kräver att dessa ska finnas i utrymmen som är svårorienterade, exempelvis i större 

lokaler där det inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade eller där dagsljus saknas. 

BBR 21 (BFS 2014:3) kräver att de vägledande markeringarna ska finnas i anslutning till dörrar 

som utgör eller ligger i en utrymningsväg. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och 

signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna (2008:13) anger även att skyltarna ska placeras på en plats med ljusförhållanden 

som möjliggör att skylten lätt kan upptäckas. Enligt National Fire Protection Association 

(2007) bör utgångarna även vara märkta med taktila skyltar som är belägna på så sätt att 

personer med synnedsättning kan hitta och läsa dem. Alla utrymningsvägar som är tillgängliga 

samt vägar som leder till en utrymningsplats bör enligt BBR 21 (BFS 2014:3) kompletteras med 

vägledande markeringar som har en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga, se 

bilaga 3. Ett problem med dessa skyltar är enligt S. Bengtson och E. Siré (personlig 

kommunikation, 2016-03-15) att när personer ser denna utrymningsskylt tror många att det 

bara är till för personer i rullstol och väljer då en annan väg. 

BBR 21 (BFS 2014:3) anger att vägledande skyltar lätt ska kunna uppmärksammas och 

utformas som gröna skivor med tydliga vita symboler samt att skyltarna kan vara belysta eller 

genomlysta både i normalfallet och vid strömbortfall. AFS (2008:13) anger att ljussignaler och 

genomlysta skyltar kan både avge ett fast och ett blinkande sken, om det är blinkande ska 

budskapet kunna uppfattas på avsett sätt och att risk för förväxling med andra 

varningssignaler undviks. AFS:en (2009:2) kräver att i den omfattning det behövs ska finnas 

utrymningsplaner på lämpliga platser som visar var utrymningsvägarna och 

återsamlingsplatserna finns, hur räddningstjänstens larmas och när det är aktuellt visar var 

larmdon är placerade. Enligt Boverket (2005) finns även taktila utrymningsplaner, se bilaga 3.  

Enligt företaget Systemtext (u.å.) kan hinder undvikas genom att åtgärda brister i den fysiska 

miljön, exempelvis med kontrastmarkeringar av trappor och andra nivåskillnader samt att det 

finns taktila skyltar med taktil skrift och symboler för utrymning. Dåligt utförda 

kontrastmarkeringar och varningsmarkeringar ska enligt HIN3 avhjälpas retroaktivt. Viktiga 

målpunkter bör kontrastmarkeras för att personer med nedsatt syn lättare ska kunna orientera 

sig, vilket kan vara dörrar till och i utrymningsvägar och trapphus. Enligt HIN3 (BFS2013:9) 

kan detta uppnås med avvikande material och ljuskontraster, vilket avsevärt ökar möjligheten 

för personer med nedsatt syn att uppfatta markeringen. Mellan dessa målpunkter bör det även 

finnas logiska ledstråk som är markerade med konstrastlinjer såsom ljushetskontrast och taktil 

kontrast.  
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8.6 Larm 
Räddningsverket (u.å.) beskriver att rätt typ av utrymningslarm kan förkorta reaktions- och 

beslutstiden. Enligt Gallagher (2010) ska varningen komma från flera olika källor och samma 

meddelande måste upprepas flera gånger för att vara effektivt och för att få människor att 

reagera. Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska byggnader vid ändring ha anordningar för tidig 

upptäckt och varning i händelse av brand enligt nybyggnadskraven som beskrivs nedan.  

BBR 21 (BFS 2014:3) anger att automatiskt brandlarm och utrymningslarm ska installeras när 

detta är en förutsättning för brandskyddets utformning. Larm av enklare slag är till exempel 

ringklocka eller siren, se bilaga 3. Denna typ av larm kan enligt BBR 21 (BFS 2014:3) användas 

i lokaler som tillhör VK2B som är dimensionerade för maximalt 300 personer eller innehåller 

biograf, teater, hörsal eller motsvarande. Om detta inte används ska ett talat meddelande 

användas eftersom det normalt ger en snabb initiering av utrymningen. Enligt BBR 21 (BFS 

2014:3) bör lokaler som har nedsläckt belysning eller hög ljudnivå automatiskt tändas upp och 

musik eller liknande stängas av när utrymningslarmet går. När det finns akustiska 

utrymningslarm ska det enligt BBR 21 (BFS 2014:3) kunna höras i alla berörda delar av 

byggnaden. Vidare beskrivs det i AFS:en  (2008:13) att ljudsignalerna ska ha en ljudnivå som 

överstiger bakgrundsbullret men samtidigt inte blir onödigt högt eller smärtsamt. När talade 

meddelanden används ska de enligt AFS:en (2008:13) lämnas i form av korta satser, fraser, 

ordgrupper eller enstaka ord. Meddelandet ska vara kort, enkelt och tydligt. 

Enligt BBR 21 (BFS 2014:3) ska utrymningslarmet utformas så att alla personer som vistas i 

byggnaden nås av tillräcklig information om lämpliga åtgärder för att kunna utrymma, samt 

att larmet ska fungera vid strömbortfall. BBR 21 kräver även att publika lokaler ska förses med 

kompletterande larmdon för att även döva och hörselskadade personer ska nås av 

varningssignalen där personerna vistas utan direktkontakt med andra, exempelvis 

hygienutrymmen. Det visuella utrymningslarmet kan vara ljussignaler i form av blixtljus, se 

bilaga 3, och enligt Svensson (2015) bör dessa placeras med hänsyn till ljusinsläppet i 

byggnaden så signalerna även syns i dagsljus. Enligt Aberdeen disability advisory group (u.å.) 

kan det vara dyrt att installera ett heltäckande visuellt utrymningslarm eftersom det måste 

sitta utrustning i alla lokaler, och då kan ett alternativ vara att personerna som är döva har en 

sökare i stället som meddelar att larmet går.  

För att hörselskadade personer ska kunna bli uppmärksammade på att det sker en utrymning 

kan larmsignalen även vara ett lågfrekvent ljud, se bilaga 3 (Vibso Evac System, u.å.). Det 

lågfrekventa ljudet kan enligt Vibso Evac System (u.å.) integreras i det befintliga 

utrymningslarmet. Det finns även en teknik enligt National Fire Protection Association (2007) 

som kallas Directional sound och leder människor till säkerhet genom att ljudet varierar i toner 

och intensitet vilket ger signaler till vart personerna ska gå. Enligt O’Connor (u.å.) kan detta 

visa vägen även vid rök och mörker. Larmet består då av korta ljud i olika frekvenser som skiljer 

sig från vanliga utrymningslarm och utnyttjar att människan kan lokalisera ljud och var ljudet 

kommer ifrån. En fördel med ljud jämfört med skyltar är att ljudet kan röra sig förbi hörn och 

kan höras från flera olika platser, medan en skylt är mer begränsad (O’Connor, u.å.).  
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9 NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  
I detta kapitel beskrivs Naturhistoriska riksmuseets utrymningsmöjligheter och 

verksamhetens organisatoriska brandskyddsarbete samt hur ändringar genomförs.   

 

Figur 5. Entrésidan av Naturhistoriska riksmuseet. Huvudentrén ligger centrerat med både trappor 
och branta ramper upp, medan en tillgänglighetsanpassad entré ligger på baksidan av huset och nås 
genom en tunnel till höger om huvudentrén. 

9.1 Historia och arkitektur  
Naturhistoriska riksmuseet stod klart 1916 och blev ett statligt byggnadsminne 1935 

(Riksantikvarieämbetet, u.å.b). Byggnaden uppfördes för att vara tillgänglig för allmänheten i 

folkbildande syfte, men även för att vara en institution för vetenskapligt arbete (Statens 

fastighetsverk, u.å.b). Idag bedrivs samma verksamhet vilket gör att museet fortfarande 

uppfyller dessa syften.  

Naturhistoriska riksmuseet är idag Sveriges största museibyggnad och ritades byggnaden av 

arkitekten Axel Anderberg i en nationalromantisk stil (Riksantikvarieämbetet, u.å.b). Det finns 

även inslag av en geometrisk uppbyggd jugendstil som var modern under denna tid, samt att 

interiören och exteriören inspirerades av djur och natur. Enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.b) 

utformades museet enligt kamsystemet med en huvudlänga och två separata flyglar, se figur 5, 

vilket gav möjligheten att bygga ut flyglarna oberoende av varandra. Fasaderna murades med 

Helsingborgstegel med socklar i granit, svart glaserat tegel som tak medan tornen och 

kupolerna täcktes med kopparplåt. Byggnaderna har högt i tak och försågs med stora höga 

fönster för att släppa in mycket dagsljus till utställningarna (Naturhistoriska riksmuseet, 

2013). Museet har byggts ut i etapper mellan 1990-2003 och då tillkom bland annat en 

utbyggnad av östra flygeln för att ge mer plats åt basutställningarna, en ny entré som var mer 

tillgänglighetsanpassad och teatern Cosmonova. Teatern är en kupolbiograf som projekterades 

av Uhlin och Malm Arkitektkontor AB och ritades av Georg Miskar och Jim Forsberg 

(Naturhistoriska riksmuseet, 2013).  

Senaste skyddsbestämmelserna för Naturhistoriska riksmuseet som anges i regeringsbeslut 

Ku2011/98/KA kan ses nedan: 

1. Området med park, mark och vegetation samt murar och grindar ska vårdas och 

underhållas så att dess utseende och karaktär inte förvanskas. Området får inte ytterligare 

bebyggas eller på annat sätt förändras.  

2. Byggnaderna ska vårdas och underhållas så att de inte förfaller. Vård- och 

underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är anpassade till 

byggnadernas egenart på ett sådant sätt att byggnadernas kulturhistoriska värde bevaras.  
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3. Byggnaderna och Vegaplatsen får inte rivas, flyttas, byggas om, byggas till eller på annat 

sätt förändras till sin exteriör.  

4. I byggnaderna får ingrepp inte göras i byggnadernas äldre stommar, äldre planlösningar 

eller äldre fast inredning. De stora trapphallarnas arkitektur i huvudbyggnaden får inte 

förvanskas.  

(Bilaga 1 till regeringsbeslut) 

9.2 Process vid ändringar i byggnaden  
M. Lodfelt förvaltningstekniker på Statens fastighetsverk (personlig kommunikation, 2016-

03-08) berättar att personerna som arbetar med Naturhistoriska riksmuseet har höga krav på 

sig eftersom det är ett statligt byggnadsminne, vilket gör att de måste ligga i framkant och kan 

göra att ändringarna blir dyrare jämfört med andra byggnader. Det är deras husarkitekt som 

sköter kontakten med Riksantikvarieämbetet samt ansvarar för att lösningarna införlivas i 

kulturmiljön. Husarkitekten är expert på denna typ av kulturbyggnader och förstår 

problematiken som finns. Husarkitekten samarbetar även med hyresgästen, förvaltarna och 

olika konsulter inom till exempel brand och tillgänglighet för att komma fram till den bästa 

lösningen. Små ändringar som skickas in till Riksantikvarieämbetet är oftast lätta att få igenom 

men det kan vara svårare att få igenom en större ändring som exempelvis att riva en vägg. A. 

Hansson säkerhetsansvarig på Naturhistoriska riksmuseet (personlig kommunikation, 2016-

03-08) lyfter fram att om ändringen gäller säkerhetsfrågor som exempelvis 

utrymningssäkerheten är det lätt att få igenom den. Husarkitekten löser problematiken med 

ändringarnas anpassning till miljön innan handlingarna skickas till Riksantikvarieämbetet 

vilket gör att det går fortare att få igenom lösningarna. Det går även fortare eftersom 

Riksantikvarieämbetet har handläggare som jobbar direkt mot Statens fastighetsverk som 

förvaltar Naturhistoriska riksmuseet. Denna direktkontakt gör att handläggarna förstår 

byggnaden och dess miljö bättre.     

9.3 Nuvarande utformning 
De publika delarna av Naturhistoriska riksmuseet finns på plan tre, fyra och fem (R. Feyli, 

Teknisk förvaltare, Statens fastighetsverk, M. Lodfelt, Förvaltningstekniker, Statens 

fastighetsverk, T. Trygg, Förvaltningstekniker, Statens fastighetsverk & A. Hansson, 

Säkerhetsansvarig, Naturhistoriska riksmuseet, personlig kommunikation, 2016-03-08), där 

huvudentrén är belägen på plan fyra och den tillgänglighetsanpassade entrén är belägen på 

plan tre eftersom detta plan ligger i marknivå. Cosmonova är utformad med en 760 

kvadratmeter stor duk som är kupolformad, se figur 6, och har 262 sittplatser varav tre är till 

för rullstolsburna personer (Naturhistoriska riksmuseet, u.å.). Under föreställningarna sitter 

personer som är rullstolsburna kvar i sina rullstolar på hänvisade platser på plan fem inne i 

teatern (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). För att ta sig till dessa platser använder 

personerna en hiss som ligger vid Cosmonova, men denna kan inte användas vid utrymning. 

Det observerades vid studiebesöket (2016-03-09) att det finns en lyftplatta på insidan vid 

huvudentrén då entrén ligger en halvtrappa lägre än resterade delar av plan fyra, se bilaga 4. 

Denna kan inte användas vid utrymning. Utöver detta är resterande publika delar tillgängliga 

genom exempelvis att golven är jämna, utställningarna är anpassade till rullstolsburna 
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personer och det finns en utrymningshiss, se bilaga 4, vid huvudentrén som går till alla 

våningar (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). 

I vissa av lokalerna finns heltäckningsmatta men då finns det även ett område med parkettgolv 

för att underlätta förflyttning av utrustning, men kan även underlätta förflyttningen för 

rörelsenedsatta personer. Vissa av utställningarna är anpassade till synskadade personer då 

det finns taktil skrift och taktila föremål, men det finns dock inga taktila eller visuella ledstråk. 

Alla trappor har enligt Naturhistoriska riksmuseet (2016) däremot kontrastmarkeringar i form 

av heldragna vita linjer, se bilaga 4. De stora trapphusen har en hög skyddsklass och har 

trappräcken, se figur 7. Halvtrapporna vid huvudentrén saknar ledstänger, se bilaga 4.   

Då Naturhistoriska riksmuseet är en stor tegelbyggnad tros inte hela byggnaden kunna brinna 

ner utan A. Hansson (personlig kommunikation, 2016-03-08) berättar att vid till exempel 

försäkringsfrågor ser de aldrig på en totalskada av hela museets samlingar utan på att endast 

vissa delar kommer att förstöras. Hela Naturhistoriska riksmuseet är brandcellsindelat. M. 

Lofelt (personlig kommunikation, 2016-03-08) berättar att brandcellsindelningen är mycket 

bättre idag bland annat eftersom en av åtgärderna som genomförts är att ett öppet trapphus 

gjorts om till en egen brandcell. Denna åtgärd genererade i att den brandcell som tidigare 

sträckt sig över våning fyra och fem delades i två. Även om våningarna delades av finns 

fortfarande en stor brandcell kvar på vardera våning, men enligt A. Hansson (personlig 

kommunikation, 2016-03-08) är dessa stora brandceller inget problem utrymningsmässigt. 

Enligt T. Trygg (personlig kommunikation, 2016-03-09) gjorde även den nya indelningen att 

det tillkom en ny utrymningstrappa vilket skapar en bättre utrymningsväg.   

För att se om utrymningsvägarna är tillräckliga berättar A. Hansson (personlig 

kommunikation, 2016-03-08) att det undersöks hur många personer som maximalt besöker 

byggnaden och om alla dessa personer kan utrymmas. Dock har deras besöksantal ökat med 

65 procent under januari och februari i år jämfört med samma tid förra året, vilket gör att 

utrymningsvägarna måste ses över igen om besökarantalet fortsätter att öka. A. Hansson 

(personlig kommunikation, 2016-03-08) uppskattar att det tar fem minuter att utrymma hela 

byggnaden. Det är en fördel ur utrymningssynpunkt att lokalerna har högt i tak eftersom det 

medför att det tar tid innan kritiska förhållanden uppstår.  

Figur 9. Cosmonova set inifrån där 
den välvda duken syns. Foto: 
Cristopher-Robin (Naturhistoriska 
riksmuseet, u.å.) 

Figur 6. Räcken i trapphuset på 
Naturhistoriska riksmuseet som 
ligger i anslutning till hissen, bild 
tagen på plan 4. 

 

Figur 7. Cosmonova set inifrån där 
den välvda duken syns. Foto: 
Cristopher-Robin (Naturhistoriska 
riksmuseet, u.å.)Figur 8. Räcken i 
trapphuset på Naturhistoriska 
riksmuseet som ligger i anslutning 
till hissen, bild tagen på plan 4. 

Figur 6. Cosmonova sett inifrån där 
den välvda duken syns. Foto: 
Cristopher-Robin (Naturhistoriska 
riksmuseet, u.å.) 

 

Figur 7. Räcken i trapphuset på 
Naturhistoriska riksmuseet som 
ligger i anslutning till hissen, bild 
tagen på plan 4. 

 

Figur 7. Räcken i trapphuset på 
Naturhistoriska riksmuseet som 
ligger i anslutning till hissen, bild 
tagen på plan 4. 
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På plan tre finns tillgängliga utgångar till det fria, men för att rullstolsburna personer ska 

kunna ta sig ut självständigt vid brand från plan fyra och fem måste dessa ta sig ner till plan 

tre. Detta gör personerna via utrymningshissen, men A. Hansson (personlig kommunikation, 

2016-03-08) berättar att den nås från hela byggnaden. Utrymningshissen ligger i samma 

brandcell som huvudentréhallen som ligger i anslutning till utrymningstrapphuset (R. Feyli et 

al., personlig kommunikation, 2016-03-08). Utrymningshissen går enligt R. Feyli et al. 

(personlig kommunikation, 2016-03-08) att kalla på från alla plan men oavsett vilken knapp 

personen trycker på inne i korgen går hissen alltid till plan tre. Om det är någon av 

rökdetektorerna i utrymningsvägen från hissen på plan tre som utlöst brandlarmet går hissen 

istället till plan fyra och då får personerna hjälp att ta sig ut den vägen. Utrymningshissen är 

strömförsörjd genom att den matas från två olika ställverk som matar från olika håll och därför 

måste båda kablarna gå av för att hissen ska stanna. Det är inte troligt att båda kablarna under 

en rimlig tid brinner upp för då är branden så nära hissen att den redan ska ha tagits ur bruk. 

För att få människor att använda hissen ska personalen leda dem dit samt att skyltsystemet 

som togs fram i pilotprojektet på Wrangelska palatset används.  

Det finns inga utrymningsplaner i byggnaden och A. Hansson (personlig kommunikation, 

2016-03-08) berättar att anledningen till detta är att de istället har en utrymningsorganisation 

med personal som hjälper besökarna hitta rätt. Det finns heller inga utrymningsplatser i 

byggnaden men detta är löst genom att byggnaden är tillräckligt stor för att det till exempel 

ska gå att ta sig fyra brandceller bort från branden och på så sätt skapas ett säkert utrymme 

där personerna kan invänta hjälp. Detta är något personalen känner till och hjälper till med 

om hissen inte skulle fungera. Det finns inga utrymningsstolar att tillgå utan Naturhistoriska 

riksmuseet räknar med att få hjälp av räddningstjänsten med att bära ner de personer som 

finns som befinner sig på de över planen när hissen inte fungerar. I alla utställningar finns 

nödbelysning som har en kombination av Uninterruptible Power Supply (UPS) ström och 

inbyggda batterier för att säkerställa att dessa fungerar vid brand. M. Lodfelt (personlig 

kommunikation, 2016-03-08) berättar att samma system även används till de led-belysta 

utrymningsskyltarna.  

Enligt Naturhistoriska riksmuseet (2016) finns det idag akustiskt och visuellt utrymningslarm 

i alla publika utrymmen. A. Hansson (personlig kommunikation, 2016-03-08) berättar at det 

akustiska utrymningslarmet är ett talat meddelande och det visuella utrymningslarmet består 

av rött blixtljus och när utrymningslarmet går slocknar även alla utställningsljus och 

städbelysningen tänds för att göra alla uppmärksamma på nödsituationen. För cirka fem år 

sedan fick byggnaden en ny heltäckande brandlarmanläggning. Att ha ett heltäckande 

brandlarm är enligt M. Lodfelt (personlig kommunikation, 2016-03-08) ganska ovanligt i äldre 

byggnader och att Naturhistoriska riksmuseet hade ett bra framtidstänk redan då. Detta tror 

M. Lodfelt (personlig kommunikation, 2016-03-08) beror på säkerhetschefen, men också för 

att Statens fastighetsverk har krav på sig. T. Trygg (personlig kommunikation, 2016-03-08) 

menar även att Statens fastighetsverk tar tillvara på erfarenheter från tidigare händelser och 

har en erfarenhet av vad som kan hända. M. Lodfelt (personlig kommunikation, 2016-03-08) 

tror även att Statens fastighetsverk ligger bra till och ligger i framkant när det gäller exempelvis 

utrymningshissar.  
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9.4 Organisatoriskt brandskydd  
M. Lofelt (personlig kommunikation, 2016-03-08) berättar att Statens fastighetsverk och 

Naturhistoriska riksmuseet har ett systematiskt brandskyddsarbete som de hela tiden försöker 

jobba med samt att de har revision av brandskyddet varje år. A. Hansson (personlig 

kommunikation, 2016-03-08) berättar även att efter en ändring uppdateras alltid 

utrymningsrutinerna. R. Feyli et al. (personlig kommunikation, 2016-03-08) anser att det 

finns ett bra organisatoriskt brandskydd eftersom personalen får en utbildning i 

utrymningssäkerhet och att det vid varje position i utställningarna, exempelvis vid butik, 

information och kassa, finns ett utrymningskort. A. Hansson (personlig kommunikation, 

2016-03-08) berättar att det står på kortet vilken del av utställningarna personalen på denna 

position ansvarar för att utrymma, men även vilka alternativa utrymningsvägar det finns från 

dessa utrymmen. Ansvaret är alltså funktionsberoende och inte personberoende. Personalen 

ska hänvisa människor till alternativa utrymningsvägar för att undvika trängsel och då speciellt 

i huvudentrén. Detta då det vid en utrymning blir som trängst där eftersom den är för liten, 

men även eftersom människor vill utrymma samma väg som de kom in. Personalen har även 

västar och ficklampor för att synas bättre. Personalen ska ungefär var 14:e dag se över 

utrymningsvägarna och bland annat se vart brandsläckarna är placerade, vilket sedan ska 

dokumenteras.  

  



32 

10 VÄSTERÅS SLOTT  
I detta kapitel beskrivs Västerås slotts utrymningsmöjligheter och verksamhetens 

organisatoriska brandskyddsarbete samt hur ändringar genomförs.   

10.1 Historik och arkitektur  
Den äldsta delen av Västerås slott tros enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.c) vara ett kärntorn 

från mitten av 1200-talet och slottet blev enligt regeringsbeslut U2005/339/Kr. 

byggnadsminnesförklarad 1935. Delar av kärntornet, som var fyra våningar förbundna med en 

spiraltrappa, finns bevarat i slottets nordöstra hörn. I början på 1300-talet skedde en 

tillbyggnation av en salsbyggnad, denna ingår idag i de östra delarna av slottet 

(Riksantikvarieämbetet, u.å.c). Vid denna tidpunkt byggdes även ringmuren som är bevarad. 

Från början var byggnaden en försvarsanläggning men blev ett kungligt slott efter att Gustav 

Vasa hade enat Sverige, men slottet var då i dåligt skick och därför genomfördes omfattande 

ombyggnationer 1540-1544. Det var även vid denna tidpunkt slottet fick sin fyrlängade form 

med borggård i mitten (Råman, 2013). Enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.c) omfattar en av 

ombyggnationerna en kungsvåning ovanpå salsbyggnaden och den södra längan förhöjdes. 

Alla dessa ombyggnationer förvandlade slottet till ett renässansslott som vid denna tidpunkt 

var modernt bland kungahusen i Europa (Råman, 2013). Under denna tid togs även 

portgången upp i den östra längan och detta är idag huvudentrén, se figur 8.  

En rikssal och en slottskyrka byggdes till enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.c) 1578 samt att 

under 1684 gjordes taket enhetligt. All inredning i slottet förstördes vid en brand 1736 och fick 

återuppbyggas under 1740-1753. Under dessa år byggdes även en våning till som inrymde 

landshövdingens residens och gör det än idag (Råman, 2013). Det var även under dessa år som 

Västerås slott fick den exteriör som den har idag fast med en annan kulör. Stadsarkitekten Erik 

Hahr gjorde under 1920-1923 en omfattande renovering. Det var nu slottet erhöll den 

färgsättning den har idag, rött på ytterfasaderna och gult mot borggården, se figur 9, samt att 

en återskapning av 1700-talets rumskaraktär utfördes även i rikssalen och residensvåningen 

(Riksantikvarieämbetet, u.å.c). Det genomfördes också en större ombyggnad i lokalerna under 

1965-1966 och ombyggnationen gick då i stram modernistisk arkitektur.  

För att öka säkerheten och den fysiska tillgängligheten genomförde Västmanlands 

länsmuseum tillsammans med Statens fastighetsverk 2004-2006 en ombyggnad av lokalerna 

(Landstinget Västmanland, 2014). Många renoveringar har skett de senaste tio åren och 

framför allt när flera olika verksamheter flyttade in i byggnaden (C. Wretling, 

fastighetsförvaltare, Västerås slott, personlig kommunikation, 2016-03-10).  

Figur 10. Borggården på Västerås slott. På bilden 
visas även den enda tillgängliga entrén 

Figur 11. Västerås slott sett från 
huvudentrén  

Figur 9. Borggården på Västerås slott. På bilden 
visas även den enda tillgängliga entrén 

Figur 8. Västerås slott sett från 
huvudentrén  
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Senaste skyddsbestämmelserna för Västerås slott som anges i regeringsbeslut U2005/339/Kr.   

kan ses nedan: 

1. Byggnaderna får inte rivas, vare sig i sin helhet eller delvis.  

2. Byggnaderna får inte byggas till, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.  

3. Slottets stommar får inte rivas, byggas om eller ersättas med andra material. 

4. Slottets rumsindelning får inte ändras.  

5. Ingrepp i eller ändringar av fast inredning eller ytskikt får inte göras i de rum som 

markerats i ...*  

6. Byggnaderna och murarna i anslutning till slottet skall vårdas och underhållas så att de inte 

förfaller. Vård och underhåll skall utföras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte 

minskar och skall ske med material och metoder som är anpassade till byggnadernas 

egenart.  

7. Området får inte ytterligare bebyggas och skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets 

karaktär inte förvanskas.  

(Bilaga 1 till regeringsbeslut) 

*Markeringarna som hänvisas till i punkt fem kan ses i bilaga 5. 

10.2 Process vid ändringar i byggnaden  
C. Wretling (personlig kommunikation, 2016-03-10) förklarar att det har gjorts en del 

ändringar som strider mot skyddsbestämmelserna och då har förvaltaren ansökt om ändringen 

hos Riksantikvarieämbetet. Avvägningar måste göras till exempel kan inte hela slottet vara 

tillgängligt men att alla publika delar kan vara det, vilket det är i dagsläget. C. Wretling 

(personlig kommunikation, 2016-03-10) menar att ansvariga för slottet vill göra det så 

tillgängligt som det går för besökarna. 

Just nu finns det en person på Riksantikvarieämbetet som jobbar med Västerås slott och som 

är insatt i slottet och dess identifierade värden. Detta leder enligt C. Wretling (personlig 

kommunikation, 2016-03-10) till att en ansökan om ändring tar kortare tid. Men om ärendet 

hanteras av en ny handläggare kan denna exempelvis behöva besöka byggnaden vilket leder 

till att processen tar längre tid. Slottsarkitekten på Västerås slott hjälper till med utformningen 

av lösningarna till exempel finns det funderingar på att bygga en nätt ramp på borggården som 

ska vara i svart stål för att fånga upp svarta detaljer som finns inne på borggården. Detta för 

att den ramp som finns idag är en tillfällig lösning som blivit kvar. Den nya rampen kommer 

gå att ta bort och kommer inte innefatta några permanenta ingrepp på byggnaden. 

10.3 Nuvarande utformning 
Enligt Lundquist (2014) finns den publika verksamheten på plan två till fyra och enligt C. 

Wretling (personlig kommunikation, 2016-03-10) är alla dessa lokaler 

tillgänglighetsanpassade förutom den inre delen av caféet. Plan två är entréplanet och där finns 

ett café och en utställningslokal där det enligt Lundquist (2014) maximalt får vistas 100 

personer samtidigt. För rikssalen på våning fyra är det rekommenderade personantalet enligt 

Jönsson (2012) maximalt 100 personer. Om det finns två utrymningsledare på plats som är väl 



34 

bekanta med lokalerna och medverkar till att utrymning sker snabbt och säkert får 125 

personer respektive 175 personer vistas i lokalen. Om det är en konsert, seminarium, 

föreläsning eller mingel och mottagningar rekommenderas maximalt 175 personer i lokalen. 

Om det istället är middagar eller fester, modevisningar, mässor, bröllop, teater (förställningar 

eller uppträdanden med rekvisita eller kulisser) rekommenderas maximalt 125 personer i 

lokalen. Dock förutsätter detta att det inte finns personer på andra plan samtidigt som 

evenemangen i rikssalen.  

Det observerades vid studiebesöket (2016-03-10) att fönstren i fasaden sitter på ungefär två 

meters höjd och att det finns tre entréer in till slottet från borggården, men endast en port ut 

från borggården som är cirka tre meter bred. En av entréerna är till för allmänheten och är 

därför kompletterad med en utvändig ramp, se figur 9, samt att dörren har dörröppnare. 

Genom denna entré går det att ta sig runt invändigt till andra publika delar av slottet. Genom 

två hissar och en lyftplatta som är placerade i två av trapphusen kommer även personer med 

rörelsenedsättning upp på övre våningar, men ingen av dessa kan användas vid utrymning. 

Det observerades även att det fanns ledstänger och kontrastmarkeringar i alla trappor, men 

inga ledstänger fanns i halvtrappan upp till caféet. Kontrastmarkeringarna är heldragna vita 

linjer som markerar det första och sista trappsteget.  

C. Wretling (personlig kommunikation, 2016-03-10) beskriver att Statens fastighetsverk har 

genomfört många olika lösningar i deras byggnader för att öka tillgängligheten, men dessa har 

varit mer eller mindre bra. Lyftplattorna som har installerats har till exempel krånglat mycket. 

C. Wretling (personlig kommunikation, 2016-03-10) anser att ramper kan vara bättre då dessa 

inte behöver drivas av elektricitet och om lätta ramper installeras behövs inte någon åverkan 

göras på byggnaden. Ramperna kan senare bara plockas bort om det i framtiden kommer 

bättre lösningar. Tekniska lösningar ska smälta in i miljön och vara så små ingrepp som möjligt 

i byggnaden då Västerås slott är en mycket viktig byggnad med väldigt hårda 

skyddsbestämmelser.  

Enligt Lundquist (2014) är byggnaden utformad så att utrymning kan ske utan 

räddningstjänstens hjälp. Utrymningen sker via de tre trapphusen som är utformade som egna 

brandceller och i dessa kan personer med funktionsnedsättning som befinner sig på något av 

de övre planen invänta hjälp av räddningstjänsten. Denna hjälp kan enligt C. Wretling 

(personlig kommunikation, 2016-03-10) även ges av personalen eller andra personer i 

sällskapet. Rikssalen kan utrymmas via två trapphus där dörröppningarna är 1,1 meter 

respektive 0,7 meter breda (Jönsson, 2012). Lundqvist (2014) har beräknat att gångavstånden 

understiger 30 meter i lokalerna som tillhör VK2A, vilket inkluderar alla publika delar. 

Trapphusen är enligt Lundquist (2014) tillräckligt breda enligt lagkraven, men många dörrar 

understiger dock kraven på en fri höjd på två meter i utrymningsvägar. Lundquist bedömer 

dock att detta endast har en liten inverkan på utrymningen då höjden i dörrarna är mellan 1,8 

till 2,0 meter, samt att detta inte kan åtgärdas utan att göra för stora ingrepp i miljön. 

Dörrarnas bredd uppfyller lagkraven utom från rikssalen där en av dörrarnas bredd är 0,7 

meter i stället för kravet på 0,8 meter, men detta togs hänsyn till när det maximala 

personantalet bestämdes för lokalen. Dörrarna till trapphusen är utåtgående och försedda med 

nödutrymningsbeslag (Jönsson, 2012).  

Alla utrymningsskyltar i de publika delarna är led-belysta och har reservström, det finns även 

informationsskyltar och utrymningsplaner. Det har även enligt C. Wretling (personlig 

kommunikation, 2016-03-10) installerats ett heltäckande brand- och utrymningslarm i 
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byggnaden. Utrymningslarmet är ett akustiskt larm med sirener som hörs bra i alla delar av 

byggnaden och brandlarmet är direktkopplat till räddningstjänsten. 

10.4 Organisatoriskt brandskydd 
Enligt C. Wretling (personlig kommunikation, 2016-03-10) genomförs ett hyresgästmöte två 

gånger per år där alla hyresgäster i Västerås slott samlas och går igenom bland annat 

brandfrågorna. Varje hyresgäst måste även ha en person som ansvarar för det systematiska 

brandskyddsarbetet. Personen ska genomföra löpande kontroller av brandskyddet i sina 

lokaler och en gång per kvartal lämna in ett skriftligt dokument till Statens fastighetsverk. 

Dokumentet fungerar som ett bevis på att hyresgästen sköter sitt brandskydd. Vid olika event 

i rikssalen ska personalen informera gästerna om utrymningsvägarna, samt att salen tänds upp 

vid en utrymning för att påkalla allas uppmärksamhet. Det har enligt C. Wretling (personlig 

kommunikation, 2016-03-10) skett utrymningsövningar och beräkningar har gjorts på 

utrymningstiden från bland annat rikssalen. Enligt Lundquist (2014) är utrymningstiden från 

rikssalen mellan två till tre minuter beroende på vart branden startar. 
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11 KUNGLIGA BIBLIOTEKET 
I detta kapitel beskrivs Kungliga bibliotekets utrymningsmöjligheter och verksamhetens 

organisatoriska brandskyddsarbete samt hur ändringar genomförs.   

11.1 Historik och arkitektur  
Enligt Riksantikvarieämbetet (u.å.a) stod Kungliga biblioteket klart 1878 i Humlegården i 

Stockholm efter arkitekten F. G. A. Dahls ritningar och förklarades enligt Statens 

fastighetsverk (u.å.a) som statligt byggnadsminne 1935. Fasaderna är putsade och utsmyckade 

med emblem och rosetter (Riksantikvarieämbetet, u.å.a) och på bottenvåningen finns en 

granitport. Statens fastighetsverk (u.å.a) menar att exteriören har drag av nyrenässans och att 

biblioteket var Sveriges första byggnad med en stomme av gjutjärn. Enligt Statens 

fastighetsverk (u.å.a) byggdes 1928 två flyglar till vilket förlängde huvudbyggnaden med 80 

meter, se figur 10. 1956-1971 skedde en tillbyggnad i form av ett underjordiskt magasin som 

förbands med huvudbyggnaden med en glasgång. Detta blev sedan annexet som idag rymmer 

en hörsal, utställningshallar och mikrofilmsläsesal. På 1980 – talet byggdes två stora 

bokmagasin i ett bergrum på 40 meters djup, se figur 11. Enligt Edström (2013) skedde en om- 

och tillbyggnad med start 1993 där endast ytterväggar, yttertak och den stora läsesalen som 

var kulturskyddade lämnades orörda. Ytterligare renoveringar genomfördes 2011-2013 i 

annexet, kontoren på övre planen och huvudentrén.  

Senaste skyddsbestämmelserna för Kungliga biblioteket som anges i regeringsbeslut 10 ses 

nedan: 

1. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt 

förändras.  

2. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme utöver redan godkända åtgärder inför 

1992 års ombyggnad.  

3. Entréhallen och Stora läsesalen får inte förändras. I östra flygelns huvudvåning får 

ingrepp inte göras i äldre fast inredning.  

4. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten 

skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att 

det kulturhistoriska värdet inte minskar.  

5. Det på bifogade situationsplan markerade skyddsområdet skall hållas i sådant 

skick att områdets utseende och karaktär inte förvanskas.  

(bilaga 16 till regeringsbeslut) 

Figur 13. Sektionsritning av 
Kungliga biblioteket.  

 

Figur 14. Kungliga biblioteket sett från entrésidan.   Figur 12. Kungliga biblioteket sett från entrésidan.   

 

   

Figur 10. Kungliga biblioteket sett från entrésidan.   

 

  

Figur 11.  Sektionsritning av 
Kungliga biblioteket.  
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11.2 Process vid ändringar i byggnaden  
M. Andersson (personlig kommunikation, 2016-03-11) menar att om handlingarna som 

skickas in till Riksantikvarieämbetet är genomtänkta är det lättare att få igenom ändringen. 

Det brukar ta ungefär en månad för Riksantikvarieämbetet att behandla ärendet. Innan dess 

har den tekniska förvaltaren redan jobbat med handlingarna ett par månader samt att en 

husarkitekt jobbat med ändringarna. M. Andersson (personlig kommunikation, 2016-03-11) 

berättar även att Statens fastighetsverk har en egen kulturarvsgrupp som deltar i 

diskussionerna gällande ändringar som planeras genomföras i byggnaden. Den tekniska 

förvaltaren kan även själv fatta beslut om det är en mindre ändring. Om ändringen inte 

innefattar stomme eller ändrar utseendet utvändigt på byggnaden brukar den få genomföras.  

11.3 Nuvarande utformning 
Kungliga biblioteket inryms fortfarande i dessa lokaler och de publika delarna av biblioteket 

är annexet, en restaurang på våning fyra, ett café, läsesalar och biblioteksverksamhet på våning 

fem och en läsesal på sjätte våningen. Besökarna tar sig till restaurangen och läsesalen på 

våning sex via ett trapphus där det även finns en lyftplatta placerad i ett öppet schakt som är 

försedd med reservström. Det finns även en lyftplatta vid huvudentrén som också är försedd 

med reservström. Enligt (M. Andersson, Driftledare, Statens fastighetsverk, H. Olofsson, 

Kungliga Biblioteket, K. Vlasak, Förvaltningstekniker, Statens fastighetsverk, personlig 

kommunikation, 2016-03-11) är golven jämna, det finns nästan inga trösklar och ledstänger 

finns i alla trappor, se bilaga 6. I alla trappor finns också kontrastmarkeringar som markerar 

det första och sista trappsteget, i annexet har första och sista trappstegen en vit kulör, se bilaga 

6, medan i huvudbyggnaden består kontrastmarkeringen av heldragna vita linjer. Alla 

trapphus utgör egna brandceller.  

H. Olofsson (personlig kommunikation, 2016-03-11) berättar att biblioteket har cirka 600 

besökare per dag. M. Andersson (personlig kommunikation, 2016-03-11) berättar att generellt 

sett ansvarar verksamheten för personerna i byggnaden och Statens fastighetsverk för själva 

byggnaden men menar att människan i slutänden alltid går före byggnaden. Jortfelt (2011) 

beskriver att Kungliga biblioteket strävar efter att utforma och bedriva sin verksamhet så att 

den är tillgänglig för alla besökare och personal. Kungliga biblioteket jobbar därför bland annat 

med att informera personalen om tillgänglighetsfrågor och att göra lokalerna mer tillgängliga 

i den mån det är möjligt.  

Enligt H. Olofsson (personlig kommunikation, 2016-03-11) går det fort att utrymma hela 

byggnaden. M. Andersson och K. Vlasak (personlig kommunikation, 2016-03-11) belyser att 

hissen som finns i annexet inte går att använda vid utrymning utan istället finns tillfälliga 

utrymningsplatser, se bilaga 6, varav en i direkt anslutning till hörsalen. Platserna är ungefär 

fem till sex kvadratmeter stora och utgör antingen ett eget rum i anslutning till 

utrymningstrappan eller är placerade på en platå i utrymningstrapporna. På platserna finns 

visuell tvåvägskommunikation samt skyltar både till och på platsen. Skyltarna som hänvisar 

till platserna är utformade på samma sätt som skyltsystemet från Wrangelska palatset. Det är 

även markerat på utrymningsplanerna, se bilaga 6, var tillflyktsplatserna ligger samt att alla 

skyltar i de publika delarna är led-belysta. Platserna kan enligt M. Andersson och K. Vlasak 

(personlig kommunikation, 2016-03-11) stå emot brand i 60 minuter och H. Olofsson 

(personlig kommunikation, 2016-03-11) menar att räddningstjänstens hjälp behövs för att 

utrymma personer från tillfälliga utrymningsplatser. 
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Den enda tillgänglighetsanpassade utrymningsvägen för rullstolsburna personer från plan fem 

i huvudbyggnaden är lyftplattan i huvudentrén. Från restaurangen och läsesalen planeras 

lyftplattan användas för att ta sig till entréplan vid utrymning för de personer som inte kan ta 

sig ned eller upp för trapporna. Vid studiebesöket (2016-03-11) observerades inga skyltar som 

hänvisade att lyftplattorna får användas vid utrymning. Det finns branddörrar som har 

automatisk stängning till en del av rummen. Enligt K. Vlasak (personlig kommunikation, 2016-

03-11) ska de vara lätta att öppna för alla men att det kan vara svårt för personer med nedsatt 

rörelseförmåga, därför har vissa av dörrarna i byggnaden dörröppnare. Kungliga biblioteket 

har säkerställt strömförsörjningen genom att ha en generator, vilket bland annat försörjer de 

led-belysta skyltarna, lyftplattan vid entrén och lyftplattan från restaurangen (M. Andersson 

et al., personlig kommunikation, 2016-03-11). För att kunna sätta in en utrymningshiss ned till 

annexet skulle det behövas ytterligare en generator. M. Andersson (personlig kommunikation, 

2016-03-11) berättar att fullskaletest av reservkraften utförts de senaste två åren. Då stängs 

den inkommande strömmen av så biblioteket enbart går på reservkraft och sedan kontrolleras 

att alla funktioner fungerar som förväntat. Reservströmmen försörjer även deras heltäckande 

brandlarm och utrymningslarm. Utrymningslarmet är akustiskt med sirener i hela byggnaden, 

förutom i annexet där det även finns talat meddelande och blixtljus.  M. Andersson (personlig 

kommunikation, 2016-03-11) berättar även att det finns sprinkler i en väldigt liten del av 

huvudbyggnaden, främst på knytpunkterna i utrymningsvägarna. Det är skyddssprinkler som 

används som syftar till att säkerställa utrymningen. 

11.4 Organisatoriskt brandskydd 
M. Andersson (personlig kommunikation, 2016-03-11) menar att systematiskt 

brandskyddsarbete är levande och vid varje rundvandring hittas alltid saker att förbättra vilket 

anses vara ett tecken på att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar som det ska. I det 

systematiska arbetet ingår bland annat utbildning av personalen och kontroller av 

utrymningsvägarna. H. Olofsson (personlig kommunikation, 2016-03-11) berättar att Kungliga 

biblioteket har cirka 25 skyddsombud som ansvarar för att kontrollera att alla våningar är 

tomma vid en utrymning. Personalen i receptionen har också ett ansvar att kontrollera att 

läsesalarna och övriga publika delar är tomma, samt att vakterna också ska kontrollera alla 

publika delar. Restaurangpersonalen ansvarar för att utrymma personerna som befinner sig 

restaurangen. Där finns det utrymningsplaner uppsatta. H. Olofsson (personlig 

kommunikation, 2016-03-11) berättar att det sker utrymningsövningar med personalen.    
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12 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet från fallstudien, både gällande de tekniska lösningarna och det 

organisatoriska brandskyddsarbetet. Sedan redovisas hur lång tid olika personer behöver för 

att röra sig en sträcka på 30 meter utifrån beräkningarna genomförda med olika 

gånghastigheter. Det presenteras även vilka krav som skulle kunna förtydligas för att höja 

utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning. 

12.1 Organisatoriska och tekniska lösningar, fallstudie  
Alla de undersökta byggnaderna hade ett väl utformat organisatoriskt brandskyddsarbete och 

använde sig av liknande lösningar. Bland annat utbildades personalen i brandsäkerhet och 

utrymning i alla verksamheter samt att utrymningsvägarna kontrollerades med jämna 

mellanrum. Det som skiljde sig i det organisatoriska brandskyddsarbetet är hur informationen 

gavs ut innan och vid utrymning. Det som uppmärksammades var att det inte gick att erhålla 

så mycket information om hur en utrymning skulle genomföras för personer med 

funktionsnedsättning innan eller vid ankomst till byggnaderna. Det går att få lite information 

från Naturhistoriska riksmuseets hemsida om utrymningen och de andra byggnaderna har 

utrymningsplaner som personer kan ta del av vid ankomst. Under utrymningen kan alla 

utrymmande personer från alla tre byggnader få information via personalen hur de på bästa 

sätt ska utrymma, men det skiljer lite åt i vilken grad de olika verksamheterna är beroende av 

räddningstjänsten för att utrymma personer med funktionsnedsättning. En sammanställning 

av verksamheternas organisatoriska brandskyddsarbete ses nedan i tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av de olika verksamheternas organisatoriska arbete.  

Organisatoriskt arbete   
Naturhistoriska 
riksmuseet  

Västerås slott  
Kungliga 
biblioteket  

Personalen utbildas  Ja Ja Ja 

Personalen deltar i övningar  Ja Ja Ja 

Utrymningsvägarna 
kontrolleras regelbundet 

Ja Ja Ja 

Information om 
utrymningen kan erhållas 
via hemsidan innan 
ankomst 

Ja, lite om 
Cosmonova 

Nej Nej 

Information om 
utrymningen kan erhållas 
vid ankomst 

Nej  
Utrymningsplaner 
och muntligt i 
rikssalen  

Endast 
utrymningsplaner 

Information om 
utrymningen kan erhållas 
från personalen vid 
utrymning 

Ja  Ja Ja  

Personalen hänvisar till 
alternativa utrymningsvägar 

Ja Ja 
Ja, utom i 
annexet  
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Organisatoriskt arbete   
Naturhistoriska 
riksmuseet  

Västerås slott  
Kungliga 
biblioteket  

Det kontrolleras att 
lokalerna är tomma 

Ja Ja Ja 

Räddningstjänstens hjälp 
behövs för att fullständigt 
kunna utrymma 

Ja, om hissen inte 
kan användas   

Nej Ja 

Det skiljer sig också lite mellan vilka tekniska lösningar byggnaderna har för att säkerställa en 

säker utrymning för personer med funktionsnedsättning. Det som är gemensamt är att alla 

byggnader är försedda med ett utrymningslarm, kontrastmarkeringar, automatiska 

dörröppnare och ledstänger. Sedan finns det även tekniska lösningar som beskrivits i detta 

arbete som ingen av byggnaderna tillhandahåller som exempelvis utrymningsstolar. En 

sammanställning av vilka tekniska lösningar som finns i respektive byggnad ses nedan i tabell 

5 och hur väl lösningarna är anpassade till respektive miljö finns beskrivet i kapitel 12.2. 

Tabell 5. Sammanställning av byggnadernas tekniska lösningar och lösningarnas anpassning till 
kulturmiljön. Hur bra anpassade lösningarna anses vara enligt oss anges i en skala från 1 till 5, där 1 är 
väldigt dåligt anpassade och 5 är väldigt bra anpassade. Utförligare förklaring kan läsas i kapitel 12.2. 

Teknisk lösning 

Naturhistoriska 
riksmuseet 

Västerås slott 
Kungliga 

biblioteket 

Finns Anpassad Finns Anpassad Finns Anpassad 

Automatisk 
dörröppnare  

Ja 3 
Ja, 

delvis 
3 

Ja, 
delvis 

4 

Belysta 
utrymningsskyltar 
med 
rullstolssymbolen 

Ja 3 Nej - 
Ja, 

endast i 
annexet  

3 

GPS-spårning  Nej - Nej - Nej - 

Kontrastmarkeringar 
i utrymningstrappor   

Ja 3 Ja 3 Ja 3 

Ledstråk, taktila Nej - Nej - Nej - 

Ledstråk, visuella Nej - Nej - Nej - 

Ledstänger 
Ja, 

delvis 
5 

Ja, 
delvis 

5 Ja 4 

Lyftplattor med 
reservström   

Nej - Nej - Ja 2 

Ramper Nej - Ja 2 Nej - 

Skyddssprinkler  Nej - Nej - Ja 5 

Taktil information  Nej - Nej - Nej - 

Utrymningshiss  Ja 5 Nej - Nej - 
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Teknisk lösning 

Naturhistoriska 
riksmuseet 

Västerås slott 
Kungliga 

biblioteket 

Finns Anpassad Finns Anpassad Finns Anpassad 

Utrymningslarm 
Blixtljus  

Ja - Nej - 
Ja, 

endast i 
annexet 

- 

Utrymningslarm  

Lågfrekvent ljud  
Nej - Nej - Nej - 

Utrymningslarm 

Personsökare  
Nej - Nej - Nej - 

Utrymningslarm 

Siren eller ringklocka 
Ja - Ja - Ja - 

Utrymningslarm  
Talat meddelande  

Ja - Nej - 
Ja, 

endast i 
annexet 

- 

Utrymningsplaner Nej - Ja 1 Ja  1 

Utrymningsplats  Nej - Nej - Ja 5 

Utrymningsstol Nej - Nej - Nej - 

 

12.2 Anpassning till kulturmiljön, fallstudie  
Utrymningshissen på Naturhistoriska riksmuseet är väl anpassad till miljön då den inte 

framhävs utan ligger lite undangömd. Detsamma gäller för utrymningsplatserna på Kungliga 

biblioteket som inte tar någon plats inne i annexet och därför inte uppmärksammas. Övriga 

tekniska lösningar i Naturhistoriska riksmuseet och i annexet på Kungliga biblioteket smälter 

också in i miljön, vilket beror på att annexet är modernt utformat och det är därför lättare att 

få lösningarna att smälta in i miljön. I slottsmiljöer däremot är det svårare att anpassa vissa 

tekniska lösningar, men då Västerås slott har många olika verksamheter smälter lösningarna 

in bättre i vissa delar.      

Lyftplattorna i huvudbyggnaden på Kungliga biblioteket är däremot inte bra anpassade 

eftersom de tar mycket plats och sticker ut, även fast färgsättningen på lyftplattan i entrén är 

anpassad till de svarta detaljerna. Den tillfälliga rampen som finns på Västerås slott är inte 

anpassad till kulturmiljön då det syns att det är en tillfällig lösning. Det som är positivt med 

rampen är att den svarta kulören som finns på räckena även finns på andra detaljer på 

borggården. Det är även positivt att rampen går att ta bort om den skulle kunna ersättas med 

någon bättre lösning och har då inte medfört några ingrepp på byggnaden.  

Ledstängerna i Västerås slott och Kungliga biblioteket är bra anpassade då de har 

kontrasterande färg mot väggen men tar upp den svarta färgen som finns i andra detaljer i de 

båda byggnaderna. Det som drar ner anpassningen på Kungliga biblioteket är att det i vissa 

trappor finns två olika ledstänger, ledstängerna skulle ha smält in bättre om de såg likadana ut 

i samma trappa. Alla studerade byggnader hade liknande kontrastmarkeringar i trapporna, 
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vilka var relativt bra anpassade till miljön. Markeringarnas kulör fungerar, men skulle kunna 

anpassas mer till den kulturhistoriska miljön genom att utforma dem annorlunda, se bilaga 3. 

Automatiska dörröppnare finns även i alla byggnader vilka är anpassade till miljön eftersom 

dessa i vissa fall är inbyggda. Det som kan förbättras är att tillverkarna tar fram nya 

utformningar på dörröppnarna som kan anpassas på ett ännu bättre sätt till den 

kulturhistoriska miljön. Utrymningsplanerna som finns på Västerås slott och Kungliga 

biblioteket är inte anpassade till miljön på grund av deras design. Samma sak gäller för 

utrymningsskyltarna i alla studerade byggnader. Kungliga bibliotekets sprinklersystem var 

anpassade på ett bra sätt, då systemet inte sticker ut utan smälter in i miljön.  

12.3 Gånghastigheter och förflyttningstid  
Beräkningar av tiden det tar för personer med rörelsenedsättning eller med en synskada att 

förflytta sig utvalda sträckor har genomförts genom att dela gångavståndet på 

gånghastigheten. Sträckorna valdes utifrån längsta tillåtna gångavstånd enligt BBR som är 30 

meter och det längsta gångavståndet som uppmätts i fallstudien vilket var 56 meter. Det längre 

gångavståndet gäller bara för rullstolsbundna personer då dessa personer inte kan använda 

trapporna. Beräkning av längsta gångavståndet i fallstudien kan ses i bilaga 4. Hastigheterna 

som användes redovisas i tabell 6. Förflyttningstiden beräknades både för den långsammaste 

personen och medelgånghastigheterna från studierna gjorda av Räddningsverket (u.å.) och 

Christensen et al. (2006). Förflyttningstiderna för respektive gångavstånd redovisas i tabell 7 

och 8.  

Tabell 6. Långsammaste och medelgånghastigheten för olika personer från studierna genomförda av 
Räddningsverket (u.å.) och Christensen et al. (2006). 

Personer Långsammaste 
gånghastigheten [m/s] 

Medel gånghastigheten 
[m/s] 

Normalgående  1,5  2,0 

Synskada  0,65  0,86 

Nedsatt rörelseförmåga   0,6 1,0 

Manuell rullstol 0,3 1,3 

Elektrisk rullstol 1,2 1,8 

 

Tabell 7. Redovisning av den tid det tar för den långsammaste personen att förflytta sig en sträcka på 
30 meter eller 56 meter som var de längsta uppmätta gångavstånden i fallstudien. 

Gångavstånd 
[meter] 

Normalgående 
[sek]  

Synskada 
[sek] 

Nedsatt 
rörelseförmåga 
[sek] 

Manuell 
rullstol 
[sek] 

Elektrisk 
rullstol 
[sek] 

30  20  46 50 100 25 

56  37 86 93 187 47 
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Tabell 8. Redovisning av tiden det tar för de olika personerna att förflytta sig en sträcka på 30 meter 
eller 56 meter som var de längsta uppmätta gångavstånden i fallstudien när medelhastigheterna 
används. 

Gångavstånd 
[meter] 

Normalgående 
[sek]  

Synskada 
[sek] 

Nedsatt 
rörelseförmåga 
[sek] 

Manuell 
rullstol 
[sek] 

Elektrisk 
rullstol 
[sek] 

30  15 35 30 23 17 

56  28 65 56 43 31 

Förflyttningstiden för respektive gångavstånd beräknades även med gånghastigheter från 

Dahlstedts (1970) studie, vilket redovisas i tabell 9.  

Tabell 9. Redovisning av tiden det tar för rörelsenedsatta personer att ta sig en sträcka på 30 meter 
eller 56 meter som var de längsta uppmätta gångavstånden i fallstudien. Värdena på hastigheten är 
tagna från Dahlstedts (1970) studie. 

Gångavstånd 
[meter] 

Kvinnor som hade bråttom  Män som hade bråttom  

Hastighet 
[m/s] 

Förflyttningstid 
[sek] 

Hastighet 
[m/s] 

Förflyttningstid 
[sek] 

30  1,14 26 1,33 22 

56  1,14 49 1,33 42 

Som kan ses i tabell 7 tar det 20 sekunder för en långsam normalgående person att förflytta sig 

en horisontell sträcka på 30 meter. Detta är också tiden det skulle ta om beräkningar gjordes 

med gånghastigheten som anges i BBRAD.  För personer med funktionsnedsättning tar samma 

sträcka däremot längre tid. Längst tid tar det för en person i manuell rullstol som behöver över 

en och en halv minut för att förflytta sig samma sträcka. Om personen i manuell rullstol istället 

behöver förflytta sig en sträcka på 56 meter tar det tre minuter, medan den normalgående 

personen endast behöver 40 sekunder. Med andra ord kan en person i manuell rullstol behöva 

fem gånger så lång tid för att förflytta sig jämfört med normalgående personer.  

Vid beräkning med medelhastigheterna för gånghastigheten tar det längst tid för synskadade 

personer som behöver 35 sekunder för att förflytta sig en sträcka på 30 meter jämfört med 

normalgående personer som behöver 15 sekunder, se tabell 8. Sett till deras medelhastighet 

kommer det ta 45 sekunder för personer i manuell rullstol att förflytta sig den längre sträckan 

medan det tar 30 sekunder för normalgående personer. 
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12.4 Lagar, förordningar och föreskrifter  
För att öka utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning kan följande 

ändringar och förtydliganden genomföras i lagstiftningen som gäller vid ändring i statliga 

byggnadsminnen:  

 Kraven på utrymningssäkerheten bör förtydligas så att det blir tydligt att det inkluderar 

personer med funktionsnedsättning.   

 För utrymningsplatser bör det specificeras i BBR att tvåvägskommunikationen ska fungera även 

för personer med en syn- eller hörselskada. Detta även om det borde vara underförstått då 

platserna är avsedda för personer med funktionsnedsättning. I nuläget är det endast krav som 

ställs av Myndigheten för delaktighet eftersom de anger både visuell och talad 

tvåvägskommunikation som krav.  

 Införa utrymningshiss som en möjlig utrymningsväg i de allmänna råden i BBR för vissa typer 

av byggnader, exempelvis byggnader som är höga eller har ett stort antal besökare.  

 Dörröppningskraften som anges i BBR är för högt för att alla ska kunna öppna dörren och borde 

sänkas. 

 För att säkerställa att alla hittar närmast tillgänglighetsanpassad utrymningsväg behövs krav på 

talat utrymningslarm i publika lokaler där det inte är möjligt att ha koll på alla besökare. 

I samma lokaler som nämns i punkten ovan bör det även införas retroaktiva krav på att 

verksamheter i statliga byggnadsminnen ska tillhandahålla information till personer med 

funktionsnedsättning om hur utrymningen är planerad för dem. Det bör även finnas krav att 

informationen ska vara anpassad så att alla personer med funktionsnedsättning ska kunna ta 

del av den.  
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13 DISKUSSION  
I detta kapitel förs en diskussion över osäkerheter och resultatet från arbetet, men även för- 

och nackdelar med de tekniska lösningarna. 

13.1 Källkritik och osäkerheter med metodval  
Valda metoder har både för- och nackdelar, en fördel med fallstudien som metod är att alla 

byggnader inte behöver undersökas och på så vis sparas resurser. Det är dock viktigt att förstå 

att det inte finns några byggnader som fullt ut kan representera alla byggnader. Detta togs i 

beaktning när slutsatser drogs. En viss del av rapporten bygger även på intervjuer eftersom det 

inte finns så mycket tidigare studier att ta del av inom ämnet. Genom intervjuerna erhölls på 

så sätt information som inte gick att få fram på annat sätt än från personer som jobbar med 

dessa frågor. Nackdelen med intervjuerna är dock att det endast är ett fåtal personers åsikter 

och kunskaper. En annan brist med intervjuerna är författarnas bristande erfarenhet av att 

intervjua, vilket bland annat ledde till att vissa frågor blev ledande.  

Primärkällor användes i första hand och för att bedöma referensernas trovärdighet 

kontrollerades; deras referenser, deras metodval, om det är en sammanfattning och vem som 

drar nytta av det som sägs samt om studien är satt i relation till andra studier. Alla parter är 

inte representerade eftersom merparten av arbetet fokuserar på att det är positivt att förbättra 

utrymningssäkerheten för funktionsnedsatta personer i kulturhistoriska byggnader. 

Brandskyddskonsulten S. Bengtson och arkitekten E. Siré (personlig kommunikation, 2016-

03-15) försökte ändå återge varför vissa personer kan tycka att det är överflödigt att ha 

tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar.  

13.2 Beräkningar 
Oftast när standardvärden används vid dimensionering kan det leda till att personer med 

synskada eller rörelsenedsättning ändå inte kommer hinna ut, vilket inte borde vara 

acceptabelt. Däremot antas det vid dimensionering att en procent är rullstolsburna i publika 

lokaler som tillhör VK2B vilket leder till att deras behov tas hänsyn till vid användning av vissa 

dataprogram för utrymningstider. 

När utrymningstiden för personer med rörelsenedsättning och rullstolsburna personer 

beräknades i detta arbete användes den lägsta uppmätta gånghastigheten från studien 

genomförd av Räddningsverket (u.å.). Detta för att den långsammaste personen ska ha samma 

möjlighet att hinna ut som alla andra personer, men det är inte säkert att det finns en person 

som behöver denna tid att utrymma. Därför användes även medelvärdena från de båda 

studierna. Vid beräkning med medelhastigheterna erhölls en snabbare utrymning med värden 

från Dahlstedts (1970) studie än med värden från Räddningsverkets (u.å.) studie. Detta kan 

bero på att personerna som deltog i Dahlstedts (1970) studie var aktiva pensionärer som rörde 

sig mycket ute och då som grupp hade ett snabbare medelvärde än personerna som deltog i 

Räddningsverkets (u.å.) försök. I studien där synskadade personer deltog kände personerna 

till miljön vilket besökare inte förväntas göra i publika lokaler, detta medför att hastigheterna 

troligtvis är långsammare i verkligheten än värdena från studien.  

Räddningsverkets genomförda försök på en utomhusramp behandlades varsamt då en 

utomhusramp inte alltid kan motsvara en inomhusramp. De tre personerna i manuell rullstol 
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som inte kunde ta sig ner med hjälp av rampen kan ha varit rädda att ramla vilket gjort att de 

tvekade. Resultatet kan även ha berott på att personerna inte hade bra fysisk förmåga att 

bromsa eller uppehålla balansen. Vid en nödsituation är det troligare att personerna vågar 

försöka ta sig ner eftersom de vill överleva. Trots detta bör lagkravet ändras till att ramper ska 

ha en högsta lutning på 1:20 för att säkerställa att alla kan utrymma via rampen på ett säkert 

sätt och utan att de känner obehag. 

13.3 Perspektiv och lagstiftning 
Att höja utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning från statliga 

byggnadsminnen kan ses ur flera olika perspektiv. Ur ett rättighetsperspektiv går det att 

argumentera att alla som självständigt kommer in i byggnaden även alltid självständigt ska 

kunna ta sig ut. Till exempel skulle personer utan funktionsnedsättning aldrig acceptera att de 

inte skulle kunna ta sig ut eller på annat sätt kunna sätta sig i säkerhet. Ses 

utrymningssäkerheten ur ett bevarandeperspektiv kan det dock anses att installationer av 

tekniska lösningar sker på bekostnad av byggnadens kulturhistoriska värde. Förvanskas 

byggnaden för mycket försvinner värdet med att bevara byggnaden och därför kan inte alla 

byggnader göras tillgängliga om alla personer inte kan utrymma på ett säkert sätt. Ett 

motargument är dock att dessa byggnader ska stå för alltid och är därför alltid i förändring för 

att anpassas till samhället, exempelvis redan genomförda installationer av vatten och avlopp.  

Lagarna är endast minimikrav och genom att följa dem är det inte alltid säkert att 

utrymningssäkerheten för funktionsnedsatta personer är tillräckligt bra. Det är få krav som 

gäller retroaktivt och därför är det viktigt att ägaren själv ställer högre krav på brandskyddet i 

sina byggnader för att tillgodose en säker utrymning för alla. Detta görs inte alltid eftersom det 

bidrar till en högre kostnad. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan den höjda 

utrymningssäkerheten anses vara för dyr. Skulle däremot en olycka där personer skadas eller 

omkommer inträffa får rättighetsperspektivet större fokus vilket bidrar till att människor är 

mer villiga att lägga pengar på utrymningssäkerheten. Det vore bättre om alla människor skulle 

förstå betydelsen av tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar utan att en olycka behöver ske. 

Tyvärr är många tekniska lösningar idag dyra eller finns inte på marknaden. Om högre krav 

ställs i lagstiftningen skulle en efterfrågan skapas vilket skulle kunna bidra till både bättre och 

billigare lösningar. Det skulle även behöva vara ett större fokus på personer med en synskada 

eller hörselskada då det i dagens samhälle generellt fokuseras mer på rullstolsburna personers 

behov.  

England har som tidigare nämnts högre krav på vissa delar som rör utrymningssäkerheten för 

personer med funktionsnedsättning, vilket visar på att det är möjligt att höja kraven. 

Exempelvis i gällande svenska lagstiftningar står det att alla ska ha rätt till en säker utrymning 

vilket bör inkludera alla typer av funktionsnedsättningar. Dock är det många som förbiser 

detta vilket kan tyda på att lagen bör förtydligas. På ett sätt borde det vara självklart att alla 

betyder alla, men då det finns extremt små minoritetsgrupper av funktionsnedsatta personer 

kan det anses orimligt att dimensionera även för dem. Detta kan därför vara en orsak till ett 

förtydligande av lagen. Publik verksamhet får inte bedrivas om byggnaden inte är 

tillgänglighetsanpassad eller om en säker utrymning inte kan ske för alla. I vissa fall går det 

därför inte att bedriva publik verksamhet eftersom om byggnaden ändras för mycket 

försvinner dess värde, exempelvis i slott. För att inte förvanska miljön är det viktigt att de 

tekniska lösningarna diskuteras tidigt i projekteringsskedet och att det finns en bra 
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projektledare, eftersom det underlättar anpassningen till kulturmiljön och kan ge mer 

ekonomiska lösningar. 

13.4 Tekniska lösningar 
Nedan diskuteras för- och nackdelarna med de tekniska lösningarna och deras utformning. 

13.4.1 Utrymningsplatser  

Utrymningsplats som lösning är relativt nytt i BBR och därför kommer kraven behöva 

utvecklas, men det kan ta tid. Exempelvis borde det alltid finnas krav på utrymningsplats 

oavsett om det finns sprinkler i byggnaden eller inte för att få ett robust system. Detta är även 

viktigt då alla ska kunna känna sig säkra vid en utrymning och känna att någon har tänkt på 

deras säkerhet. Som tidigare studier har visat är det många som undviker att använda 

utrymningsplatsen då personerna inte känner sig trygga där. Personerna måste lita på att 

någon vet vart de befinner sig och att rummet eller utrymmet är korrekt konstruerat för att stå 

emot branden. Personen lägger på så sätt sitt liv i andras händer istället för att kunna ta 

kontroll själv genom att ta sig ut självständigt.  

En utrymningsplats ska rymma minst en rullstol vilket leder till att platsen måste placeras så 

att den kulturhistoriska miljön inte förstörs. Att installera en utrymningsplats innebär ett 

ingrepp i byggnaden, men behöver inte innebära ett stort ingrepp. Det kan vara så att det redan 

finns ett utrymme i byggnaden som kan fungera som utrymningsplats, exempelvis ett trapphus 

som är brandtekniskt avskilt och då behövs endast kommunikationsmöjligheter, nödbelysning 

och skyltar sättas in och inga nya väggar behövs. 

På Naturhistoriska riksmuseet anses det överflödigt att ha utrymningsplatser eftersom 

personerna som är beroende av dessa platser istället kan ta sig till ett säkert utrymme med 

hjälp av personalen ifall hissen inte fungerar eller är blockerad. Bristen med detta system är 

att personerna blir beroende av personalen för att sätta sig i säkerhet samt att det inte finns 

tvåvägskommunikation att tillgå. Det senare problemet kan lösas genom att ställa krav på att 

personalen alltid ska bära mobiltelefon. Liknande problematik finns på Västerås slott i 

rikssalen och i caféet där det inte finns några tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar. I 

rikssalen finns det däremot två av varandra oberoende säkra utrymmen för personer med 

funktionsnedsättning, men dessa saknar kommunikationsmöjligheter. Att installera 

tvåvägskommunikation i trapphusen skulle innebära en onödig förvanskning. Detta eftersom 

det främst är privata event i lokalen vilket gör att risken är liten att personerna som inte kan 

utrymma självständigt lämnas kvar utan att någon vet om det. Ett problem med utrymmena i 

trapphusen är att det endast får plats en rullstol i respektive utrymme utanför rikssalen 

eftersom utrymningsvägen annars blockeras för de andra utrymmande personerna. En 

rekommendation är därför att det maximala personantalet begränsas till 150 personer för alla 

event.  

Två av utrymningsplatserna i annexet på Kungliga biblioteket är placerade så att personerna 

som använder platserna kan se dörren som leder till det fria, vilket gör att personerna troligtvis 

kommer känna att de har mer kontroll. Ett problem med dessa utrymningsplatser är att 

synskadade personer inte kan använda platserna eftersom det endast finns visuell 

tvåvägskommunikation och att det är svårt för dessa personer att hitta till platserna. En 



48 

rekommendation är att komplettera med talad tvåvägskommunikation på dessa platser samt 

att skyltarna som redan finns på platserna kompletteras med taktila skyltar.  

13.4.2 Utrymningsstol  

En utrymningsstol är ett bra hjälpmedel för att hjälpa personer att utrymma om en 

utrymningshiss eller om utrymningsplatser inte finns. Utrymningsstolar har funnits länge (E. 

Siré, personlig kommunikation, 2016-03-15) och borde därför vara en självklar del av 

byggnaders utrymningsstrategi. Stolen borde alltid användas i byggnader där det är svårt att 

implementera en utrymningshiss eller uppfylla bra utrymning för personer med 

rörelsenedsättning på annat sätt. Det rekommenderas att endast utbildade personer ska 

använda stolen, men vid en nödsituation finns det inte alltid en utbildad person att tillgå, men 

stol bör ändå kunna användas. Detta gör att personen kommer ut i säkerhet, men kan tyvärr 

medföra att den burna personen blir skadad vid överlyftningen till stolen. Det kan även leda 

till att utrymningen inte blir lika effektiv.  

Utrymningsstolar en bra lösning att införa i Västerås slott i trapphusen från rikssalen. I 

dagsläget är det meningen att personalen eller gästerna ska uppmärksamma de rullstolsburna 

personerna och hjälpa dem ned utan hjälpmedel. Genom att ha utrymningsstolarna till hjälp 

underlättar det utrymningen av personer med rörelsenedsättning. Ett problem med stolarna 

är att de inte smälter in i miljön och tar plats, därför är det viktigt att utrymningsstolen placeras 

på en plats som inte ligger i fokus. Stolen kan till exempel placeras i ett intilliggande utrymme 

till trappan där den inte syns, men är skyltad till vilket även var något som lyftes fram i 

pilotprojektet på Wrangelska palatset. 

13.4.3 Lyftplattor 

Att installera lyftplattor innebär ett ingrepp i byggnaden och smälter generellt sett inte in i 

miljön. Stepplesslyftplattorna smälter dock in i miljön bättre men innebär också ett större 

ingrepp i byggnaden. Lyftplattor anses även inte vara pålitliga vilket är ett problem om de 

förväntas användas vid en utrymning, men om inget annat alternativ finns kan det vara en 

acceptabel lösning. Det kan även anses vara en bra lösning i och med att lyftplattan redan finns 

där ur tillgänglighetssynpunkt. Ett alternativ för att göra det säkrare att använda lyftplattan 

vid utrymning är att placera den i en utrymningsplats som tidigare nämnts. Den kan även 

placeras i en egen brandcell eller i ett område med sprinkler, men då saknas fasta 

kommunikationsmöjligheter.  

Lyftplattan i trapphuset utanför restaurangen och läsesalen på våning sex i Kungliga 

biblioteket ligger i en brandcell och borde därför kunna användas vid utrymning, men då 

behöver denna kompletteras med en skylt som framhäver att lyftplattan kan användas. Det 

skulle även vara bra om tvåvägskommunikation installerades i trapphuset som en 

säkerhetsåtgärd om lyftplattan inte skulle fungera, då skulle trapphuset fungera som 

utrymningsplatser på våning fyra och sex. Det finns även en lyftplatta på Västerås slott men 

det skulle vara svårt och oekonomiskt att få denna att fungera som en utrymningsväg, då den 

endast överbygger ett fåtal trappsteg.  
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13.4.4 Utrymningshiss  

Att installera en hiss är ett stort ingrepp i byggnaden men då hissen oftast behövs för att göra 

byggnaden tillgänglig blir det inte så mycket större ingrepp att från början installera en 

utrymningshiss. Vi anser att den bästa lösningen är att ha hissen och hisshallen i egen 

brandcell för att säkerställa de väntande personernas säkerhet. Men det kan då vara svårt att 

upprätthålla brandcellsgränsen då personer ska ta sig in i hisshallen och då måste öppna 

brandcellsdörrarna. Detta leder till att om inte alla väntande skulle få plats i hisshallen 

kommer troligtvis dörrarna hållas öppna av väntande personer. Detta kan undvikas genom att 

dimensionera hisshallen efter hur många som kan väntas vara i behov av hissen vid en 

utrymning. Fördelen med att hissen befinner sig i en större brandcell är att fler personer kan 

invänta hissen samtidigt. En viktig del är även att det inte blir för många som utrymmer via 

hissen utan de som kan borde om möjligt utrymma via trapporna för att säkerställa en snabb 

utrymning för alla.  

Att hänvisa till utrymningshissen på flera olika sätt är viktigt då alla uppfattar meddelanden 

olika och därför kan missförstå informationen. Att ha ett skyltsystem som hänvisar till 

tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar är något som behövs, men måste kombineras med 

andra lösningar. Detta eftersom det finns risk att personerna inte litar på skyltarna som 

meddelar att hissen är säker då det sitter starkt inpräntat i många människor att inte använda 

hissen vid brand. Det är därför viktigt att kunskapen kommer ut och att utrymningshissar blir 

mer allmän kunskap, men det kommer troligtvis ta en lång tid innan alla är bekväma med att 

använda hissen som utrymningsväg. 

13.4.5 Ledstänger  

Ledstänger är viktiga vid en utrymning för personer med rörelsenedsättning eller personer 

med synskada eftersom det medför att de lättare kan ta sig fram i trappan. På Naturhistoriska 

riksmuseet finns endast breda räcken till hjälp i huvudtrapphusen vilket är tillräckligt för 

synskadade personer, men kan utgöra ett problem enligt oss för personer med 

rörelsenedsättning. Detta kan inte åtgärdas då trapphusen är hårt skyddade av 

skyddsbestämmelserna. I halvtrapporna vid huvudentrén finns däremot varken räcken eller 

ledstänger men där borde det vara möjligt att sätta in ledstänger som smälter in i kulturmiljön. 

Detta eftersom det finns bra exempel på ledstänger som smälter in i miljön både i Västerås 

slott och i Kungliga biblioteket.  

13.4.6 Vägledande markeringar  

Utrymningsskyltar smälter inte in i miljön då de är utformade för att synas, vilket kan göra det 

svårt att anpassa dem bättre. Det är därför extra viktigt med placeringen och utformningen av 

moderna skyltar i kulturmiljöer för att inte förvanska miljön. Men då människor är vana att se 

utrymningsskyltar i alla byggnader de besöker är det troligt att besökarna inte lägger märke 

till utrymningsskyltarna förrän de aktivt letar efter dem. Utrymningsplanerna behöver 

däremot inte synas på samma sätt och kan därför ha en annan design som smälter in i bättre i 

miljön. Ett problem med utrymningsplaner är att människor sällan kollar på dem innan en 

utrymning och när det väl sker en utrymning finns det oftast ingen tid att lägga på att hitta och 

läsa dessa. En lösning på detta är att utrymningsplanerna skulle kunna ges i ett broschyrformat 

tillsammans med annan nyttig information vid ankomst till byggnaden och det leder i sin tur 

till att utrymningsplanerna inte förstör intrycket av miljön. 
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Skyltsystemet som togs fram i pilotprojektet på Wrangelska palatset borde tillämpas i alla 

byggnader där tillgänglighetsanpassade utrymningsvägar finns för att alla ska känna till 

skyltarna. Men ett problem som nämnts med skylten som markerar den tillgängliga 

utrymningsvägen är att personer som ser skylten tror att utrymningsvägen endast är till för 

personer i rullstol. En lösning på detta kan vara att ha två skyltar; en vanlig utrymningsskylt 

och en med en rullstol på, men detta är inte optimalt i byggnadsminnesmärkta byggnader där 

två skyltar står ut mer i miljön än en skylt skulle göra. En lösning kan då vara att kombinera 

de olika symbolerna på en och samma skylt med exempelvis ett plus tecken emellan som visar 

på att alla personer kan använda sig av utrymningsvägen, se bilaga 3. 

För att synskadade personer självständigt ska kunna hitta vägen ut bör alla utrymningsskyltar 

kompletteras med taktila skyltar i publika lokaler. För att få de taktila skyltarna att passa in 

bättre i miljön kan en färgsättning väljas som passar in i miljön men som ändå har en kontrast 

mot bakgrunden, samma princip gäller för taktila utrymningsplaner. Kontrastmarkeringarna 

bör kunna anpassas till varje enskild byggnad då det endast är krav på en kontrast och därför 

kan utformas på olika sätt, se bilaga 3. Det går exempelvis att plocka upp den arkitektoniska 

stilen i byggnaden och utforma markeringarna efter den, men en viktig del är att 

markeringarna är konsekventa genom hela byggnaden för att underlätta förståelsen. 

Kontrastmarkeringar i till exempel trappor behöver inte vara vita i färgen utan bara ha kontrast 

mot trappan, detta kan utnyttjas och på så sätt kan en annan färg användas som bättre skulle 

passa in i miljön som finns i någon detalj. Det finns inga visuella eller taktila ledstråk, se bilaga 

3 för exempel på taktila ledstråk, i några av byggnaderna, men att införa detta rekommenderas 

inte då de är svåra att anpassa till miljön och utan att göra ingrepp. Därför är en bättre lösning 

att besökarna får en taktil utrymningskarta innan eller vid ankomst, vilket även är ett billigare 

alternativ. 

13.4.7 Larm  

För att säkerställa att alla hittar närmast tillgängliga utrymningsväg behövs det enligt oss krav 

på talat utrymningslarm i publika lokaler där det inte är möjligt att ha koll på alla besökare. 

Detta meddelade bör hänvisa till exempelvis tillgängliga utrymningsvägar och 

utrymningsplatser. Det är även viktigt att komplettera det akustiska utrymningslarmet med 

ett visuellt utrymningslarm i många publika lokaler, men det finns en del undantag. 

Exempelvis i Västerås slott anses det inte rimligt att täcka alla delar med ett visuellt 

utrymningslarm då besökarna inte förväntas vistas där själva, även om de i praktiken kan göra 

det. Det lågfrekvent ljudet som kan användas istället för det visuella utrymningslarmet är 

ovanligt vilket kan göra det svårt att förstå dess innebörd. Ett problem med larmdonen är att 

de inte smälter in i miljön. För att lösa detta skulle akustiska larm kunna byggas in i olika 

anordningar som på ett bättre sätt smälter in i den kulturhistoriska miljön, se bilaga 3, men 

larmdonen skulle även kunna ha andra färger än rött då de ska höras och inte behöver synas. 

Det visuella larmet kan även det utformas i andra färger än rött då det endas är blixtljuset som 

måste synas och inte själva enheten. 

Ett annat alternativ till det visuella utrymningslarmet är att förse alla hörselskadade personer 

med en sökare som vibrerar vid nödsituation. Det kan dock vara svårt att se till att alla som 

behöver får en sökare vilket kan resultera i att personer blir kvar i byggnaden. En annan lösning 

som inte förvanskar byggnaden är att alla personer som kan komma att behöva assistans vid 

en utrymning förses med en GPS-spårning vid ankomst till byggnaden för att det ska vara 

lättare för personalen att lokalisera dem vid en nödsituation. Det som kan vara ett problem är 
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att personer med funktionsnedsättning troligtvis inte vill bli utvalda och övervakade. Det kan 

även vara svårt att nå ut till alla om att denna möjlighet finns att tillgå då det inte finns en 

reception där alla passerar.  

14 SLUTSATSER 
Arbetet syftade till att undersöka utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning vid brand från statliga byggnadsminnen med fokus på tekniska 

lösningar. Det undersöks även om det finns några förbättringsåtgärder som inte förvanskar 

kulturmiljön och om några lagkrav behöver förtydligas. För att uppfylla syftet genomfördes en 

litteraturstudie och en fallstudie. Slutsatserna som kan dras utifrån arbetet beskrivs nedan.   

Det är viktigt att ta hänsyn till att personer med funktionsnedsättning inte kan använda alla 

utrymningsvägar om dessa inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan anses vara extra 

problematiskt eftersom personer med rörelsenedsättning eller en synskada förflyttar sig 

långsammare än andra personer. 

Dagens lagkrav bör förtydligas för att personer med funktionsnedsättning ska få en säker 

utrymning genom att bland annat införa krav på att information om utrymningen ska ges ut 

innan eller vid ankomst till publika lokaler där inte alla besökare kan överblickas. Kraven för 

dörröppningskraften i BBR bör ändras för att personer med rörelsenedsättning ska kunna 

öppna dörrar. BBR borde även ställa samma krav som Myndigheten för delaktighet gällande 

visuell och talad tvåvägskommunikation i utrymningsplatser.  

Utifrån fallstudien ses en tydlig indikation på att störst fokus ligger på tekniska lösningar som 

underlättar för person med rörelsenedsättning medan synskadade personers behov vid 

utrymning ofta förbises. Av personer med funktionsnedsättning är hörselskadade personers 

behov lättas att tillgodose eftersom de endast behöver rätt typ av larm. Fallstudien visar även 

en tydlig indikation på att det går att säkerställa en säker utrymning för alla utan att nämnvärt 

förvanska byggnaden. Dock är det väldigt få av de tekniska lösningarna som smälter in i den 

kulturhistoriska miljön vilket beror på att det inte finns några andra alternativ på marknaden. 

För att få fram bättre lösningar bör lagkraven förtydligas på vissa punkter, exempelvis 

inkludera att utrymningshiss kan användas som utrymningsväg i de allmänna råden. Det finns 

också ett behov av ett organisatoriskt brandskydd som komplement till de tekniska 

lösningarna i statliga byggnadsminnen eftersom det kulturhistoriska värdet förhindrar 

installationer av vissa lösningar.  

I Naturhistoriska riksmuseet var utrymningssäkerheten hög, men utrymningssäkerheten för 

synskadade personer kan förbättras genom att komplettera med taktila skyltar vid hissen och 

hänvisa till utrymningshissen i det talade utrymningslarmet. Västerås slott har 

uppskattningsvis minst antal besökare av de tre studerade byggnaderna vilket kan ha bidragit 

till att slottet inte har prioriterat att möjliggöra självständig utrymning för personer med 

funktionsnedsättning. Utrymningssäkerheten anses dock skälig förutsatt att personantalet 

begränsas ytterligare i rikssalen eller väger upp att de små säkra utrymmena i trapphusen med 

det organisatoriska brandskyddet.  

I annexet på Kungliga biblioteket var utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning mer välanpassad till den kulturhistoriska miljön än i huvudbyggnaden 



52 

eftersom annexet inte begränsas av skyddsbestämmelserna. I huvudbyggnaden anses 

lyftplattorna fungera som utrymningsväg om dessa förses med skyltar, vilket skulle möjliggöra 

en självständig utrymning. Dock kan dessa anses som opålitliga vilket skulle motivera att det 

skulle vara bättre om lyftplattan utanför restaurangen även kombinerades med 

utrymningsplatser. Den andra lyftplattan anses inte behöva detta då det redan finns 

skyddssprinkler där. Utrymningssäkerheten för synskadade personer kan förbättras genom 

taktila skyltar och att utrymningsplatserna kompletteras med talad tvåvägskommunikation.    

15 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
En del som bara delvis har behandlats i detta arbete är en jämförelse mot hur 

utrymningssäkerheten ser ut för personer med funktionsnedsättning i andra länder, vilket är 

något som behöver utredas mer eftersom det kan inspirera till nya lösningar och synsätt i 

Sverige. Av samma anledning kan även en jämförelse mot bevarandevärda byggnader som har 

privata förvaltare vara intressant. Då arbetet också fokuserat delvis på gånghastigheter har det 

framkommit att fler studier som mäter personer med funktionsnedsättnings gånghastigheter 

behövs för att få fram bättre standardvärden för personer med funktionsnedsättning.  

För att få en mer objektiv bild av ämnet skulle ett förslag vara att kontakta exempelvis en 

antikvarie och ett par byggherrar för att få en bättre bild av bevarandeperspektivet, men även 

för att se frågan ur det ekonomiska perspektivet. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR S. BENGTSON OCH E. SIRÉ 

 Är det okej att vi namnger er i rapporten?   

 Vill ni godkänna det vi skriver innan vi skickar in arbetet?   

 Vill ni ha slutrapporten när intervjun är klar?  

 Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

 Ser ni att det skett någon förändring gällande denna fråga efter era tidigare studier 

genomförts?  

o Varför tror ni att det inte har forskats mer på denna fråga?  

o Vad behöver utvecklas mer inom utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning i byggnader som har ett kulturvärde? 

 Vad tycker ni om dagens lagstiftning och de allmänna råden gällande utrymningssäkerhet för 

personer med funktionsnedsättning?  

 Vi har inriktat oss på Statliga byggnadsminnen, hur tycker ni avvägningarna mellan de gällande 

lagstiftningarna bör göras?  

 Hur stora ingrepp anser ni att man får göra innan byggnaden förvanskas för mycket?  

o Det vill säga vad anser ni vara skäligt?  

 Byggnaderna är oftast tillgänglighetsanpassade, vilka av dessa lösningar som ni känner till kan 

användas vid en utrymning och i sådana fall hur? 

o Kan lyftplattorna fungera som en utrymningslösning om de förses med säker 

strömförsörjning? 

 Tycker ni att lösningarna ska synas att de är nya eller ska det bli som en del i originalskicket av 

byggnaden? 

 Hur lätt eller svårt är det att anpassa lösningarna till de olika miljöerna och tycker ni att det 

brukar bli bra? Exempelvis?  

 Kan ni se att det finns typlösningar eller måste alla byggnader anpassas på sitt sätt? Unika 

lösningar? 

 Har det på det senare åren kommit fram mer ekonomiskt hållbara tekniska lösningar? Till 

exempel läste vi om att dörrstängare inte alltid var ekonomiskt att installera.  

 

 Vad tycker ni om utrymningsplatser som lösning?  

 När anser ni att det är skäligt att ha utrymningshiss ur ett ekonomiskt perspektiv?  

 Vad tycker ni om led belysta markeringar vid golvet i dessa miljöer?  

 Vad tycker ni man ska ha för utrymningslarm i publika lokaler?  
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR STUDIEBESÖK 
 

 Är det okej att vi namnger er i rapporten?   

 Är det någon fråga ni inte vill eller kan svara på är det bara passa.  

 Vill ni godkänna det vi skriver innan vi skickar in arbetet?   

 Vill ni ha slutrapporten när intervjun är klar?  

 Är det okej att vi fotograferar vid studiebesöket? 

 

Allmänna frågor:  

 Hur ser ni på skyddsföreskrifterna för byggnaden?  

o Hur påverkar det ert arbete?  

o Skapar det några problem?  

o Hur svårt eller lätt är det att få igenom en ändring och hur lång tid kan det ta?   

 När byggde ni om senast?  

 Ändras era utrymningsrutiner, utrymningsplaner m.m. efter en ombyggnation?  

 Vilket är det maximala personantalet för de olika lokalerna och totalt för byggnaden? 

 Efter pilotprojektet på Wrangelska palatset publicerades, bidrog det till några ändringar av de 

tekniska lösningarna i era utrymningsvägar? 

o Kräver ni av era hyresgäster att de ska ge ut information om hur utrymningen ska gå 

tillväga när besökarna kommer till platsen? (Utrymningsplaner, bildskrift, 

informationsblad) 

 

Allmänna frågor om utrymningsvägar:  

 Hur lång tid tror ni det tar att utrymma hela byggnaden? 

 Går någon av utrymningsvägarna genom ett fönster?  

 Behöver ni räddningstjänstens hjälp för att utrymma? (utrymningsplats eller fönster) 

 Kan personer med rörelsenedsättning och synskadade självständigt ta sig ut om de befinner 

sig på något av de övre planen vid en utrymning? 

 Finns det spiraltrappor som fungerar som utrymningsvägar? 

 

Frågor om de tekniska lösningarna i utrymningsvägar:  

 Hur ser brandcellsindelningen ut i byggnaden? 

 Hur anpassar ni de tekniska lösningarna för utrymningen till kulturmiljön?  

o Tas en arkitekt in eller hur går ni tillväga för att anpassa dem? 

 Finns det ett heltäckande sprinklersystem?  

 Finns det nödbelysning? 

o Vad för sorts belysning?  

o Hur säkerställer ni strömförsörjningen?  

 Är hörselslingorna kopplade till utrymningslarmet?  
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Frågor endast till hyresgästen  

Hur ser ert organisatoriska brandskydd ut? (Rutiner, övningar, utbildningar, kontroller av 

tekniska lösningar) 

 Ger ni ut information om hur utrymningen ska gå tillväga när besökarna kommer till platsen? 

(Utrymningsplaner, bildskrift, informationsblad) 

 Hur lång tid tror ni det tar att utrymma hela byggnaden? 
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BILAGA 3: BILDER PÅ TEKNISKA LÖSNINGAR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visuellt 
utrymningslarm från 
Naturhistoriska riksmuseet. 

Figur 1. Utrymningslarm i form 
av siren, bild tagen på 
Mälardalens högskola i Västerås. 

Figur 3. Inbyggt talande 
utrymningslarm på Wrangelska palatset 
(Samverkansforum, Boverket, 
Riksantikvarieämbetet & Myndigheten 
för delaktighet, 2015). 

Figur 4. Utrymningslarm i 
form av lågfrekvent ljud, 
denna finns på Wrangelska 
palatset. 
(Samverkansforum, et al., 
2015) 

Figur 5. Utrymningsskylt från Wrangelska 
palatset som hänvisar till en 
tillgänglighetsanpassad utrymningsväg. 
(Samverkansforum, et al., 2015)  

Figur 6. Förslag på utformning av 
utrymningsskylt  

 

 

Figur 6. Förslag på utformning av 
utrymningsskylt  
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Figur 7. En taktil utrymningsplan över Västerås Centralstation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Ett exempel på en svängd ramp från 

Engelbrektskyrkan, Stockholm (Siré et. al, 2006).  

Figur 9. En platsbyggd ramp som smälter 
in i miljön. (Samverkansforum, et al., 
2015) 

Figur 10. Bild på en utrymningsstol i 
en skyddsväska som är upphängd på 
väggen (Siré, 2014).  

 

Figur 10. Bild på en utrymningsstol i 
en skyddsväska som är upphängd på 
väggen (Siré, 2014).  

Figur 11. Taktilt ledstråk 
(Matting, u.å.). 

Figur 12. Taktilt ledstråk (Tillgänglighetsdatabasen, 
2016). 

 

Figur 12. Taktilt ledstråk (Tillgänglighetsdatabasen, 
2016). 

http://www.t-d.se/tdimages/693360/IMG7347.JPG
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Figur 13. Kontrastmarkering 
från Bankohuset i Stockholm 
(Samverkansforum, et al., 
2015).  

 

Figur 13. Kontrastmarkering 
från Bankohuset i Stockholm 
(Samverkansforum, et al., 
2015).  

Figur 14. Kontrastmarkering från Regeringskansliet i 
Stockholm (Samverkansforum, et al., 2015). 

Figur 15. Konstatmarkering i en trappa 
Arvfurstens palats, Utrikesdepartementet 
Stockholm. (Samverkansforum, et al., 2015) 

 

 

Figur 18. Figur 15. Konstatmarkering i en 
trappa Arvfurstens palats, Utrikesdepartementet 
Stockholm. (Samverkansforum, et al., 2015) 

 

Figur 16. Kontrastmarkering i ett 
annorlunda mönster (Matting, u.å.). 
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BILAGA 4: BILDER FRÅN NATURHISTORISKA RIKSMUSEET    
 

 

Figur 17. Inne i huvudentrén på plan 4  
ses en av halvtrapporna som leder upp  
till utrymningshissen. 

 

Figur 19. Utrymningshissen sett från plan 4. 

Figur 18. Samma halvtrappa som i 
figur 17, men sett uppifrån. Visar 
kontrastmarkeringarna. 
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Figur 20. Översiktsplan över Naturhistoriska riksmuseet. (Ritning erhölls vid studiebesök, 2016-03-09) 

 

Figur 21. Planritning av den stora brandcellen på våning fem. Gångavstånden ses i figuren, dels för 
rullstolsburna personer som måste ta den längre vägen och dels för de personer som kan använda 
trappan. (Ritning erhölls vid studiebesök, 2016-03-09) 
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BILAGA 5: BILDER FRÅN VÄSTERÅS SLOTT  
 

 

Figur 22. Planritning över entréplanet  
på Västerås slott, markerade delar är  
platser som inte får förändras  
(Regeringsbeslut U2005/339/Kr). 

 

 

  

Figur 23.  Planritning över plan 4, rikssalen 
är den markerade delen (Regeringsbeslut 
U2005/339/Kr) 
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BILAGA 6: BILDER FRÅN KUNLIGA BIBLIOTEKET 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 26. Utrymningsplan från annexet på Kungliga biblioteket  
där bland annat utrymningsplatserna är hänvisade till. 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 27. Tillfällig flyktplats i 
utrymningstrappan från annexet  

Figur 28. Tillfällig flyktplats i eget rum som ligger i 
anslutning till utrymningstrappan från annexet  

 

Figur 24. En av trapporna i Kungliga 
Biblioteket, startar nere vid 
restaurangen och går bland annat förbli 
läsesalen på våning sex.   

Figur 25. Kontrastmarkering i en av trapporna i 
annexet i Kungliga Biblioteket.   



 


