
ETTELVA ARKITEKTERS KUNSKAPSKANAL LATHUND

Tillgänglighet



LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER

TILLGÄNGLIGHET
Bostäder

- Genomförande av granskning
- Vanliga frågor under projektering 

- Var hittar jag bra information? 



- Oftast granskning inför bygglov

- Slutbesiktning
 =den stora delen för sakkunniga egentligen,
 men för bostäder hamnar ofta fokus på 
 bygglovhandling

- Lämna en så färdig handling om möjligt i god tid. Ofta vill 
beställare kunna lämna utlåtandet samtidigt som handlingarna

- Stämplad handling, kan vara förhandskopia, men måste vara 
stämplad för att basera utlåtande på

- Pekar på avvikelser och åtgärder som krävs - inte hitta 
lösningar

- Sakkunnig informerar - Kommunen godkänner

- Platsbesök - tekniska egenskapskrav t.ex. trösklar, 
placering DA m.m.

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER       GENOMFÖRANDE AV GRANSKNING



- SIS-möblerad plan 
 Snabbare granskning och undvika gissningar

- Vad granskas?
 Tillgänglighet, inte övriga funktioner som
 arkitekten arbetar med under projekteringen,
 t.ex. total stångslängd

Lämna alltid ifrån dig en planritning möblerad så som ni tänkt 
den för att uppfylla tillgängligheten (inkl bokhyllor, arbetsplats i 
de fall det krävs osv.) 
Titta i SS 91 42 22:2006 för att se vad vilka funktioner som bör 
finnas med i respektive yta i bostaden (där BBR hänvisar till SIS)

Bostäder främst utifrån BBR kap 3 och 8:2 och SIS, men även 
bygg ikapp, diskrimineringslagen m.m. 

Angöring / Parkering / Gångvägar / Kontraster / Belysning / Entréer / Dörrar / Ramper / 

Hissar / Bostäder / Bostadskomplement / Avfallsutrymmen

Bostäder
Funktionsmått utifrån storlek på bostad
 - sängplats, dusch, wc, tvättställ, tvätt osv.
 - tillgänglig garderobslängd, städ, avstånd till hörn
 - kök - avstånd mellan ho och spis, placering  K/F mm
 - avskiljbarhet
 - entréer, dörrar
Passage- och vändmått i och utanför bostaden. 1300 endast 
inne i bostaden, 1500 i allmänna utrymmen. Tänk på förråd!

Avstånd 
 - Hushållssopor max 50 m
 - Parkering, gemensam tvätt och förvaring max 25 m

Förvaring av rullstolar
Utomhusmiljö
osv.

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER       GENOMFÖRANDE AV GRANSKNING



- #

- Dimensionerande mått
 inne i bostad - allmälla utrymmen
 - slussar - ej få dörren på sig
 - trånga trapphus - teknik, hiss, dörrslagning
 - entréer - postboxar, radiatorer
 - loftgångar - genomtänkt placering DA
 - gemensamma utrymmen

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER               VANLIGA FRÅGOR UNDER PROJEKTERING

(BBR 24)

(BYGG IKAPP s. 207-209)

(SS 91 22 41:2006)



- Placering dörröppningsautomatik (DA)

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER               VANLIGA FRÅGOR UNDER PROJEKTERING

(BYGG IKAPP s. 112) (BYGG IKAPP s. 85-87)



- Ramper

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER               VANLIGA FRÅGOR UNDER PROJEKTERING

(BBR 24)

(BYGG IKAPP s. 99)



- Trappor

- Parkering

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER               VANLIGA FRÅGOR UNDER PROJEKTERING

(BYGG IKAPP s. 101-103, 301-302)



- Bostäder under 35 kvm

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER           KORT OM...

Funktionsmått för säng kräver 2,7 x 2,7 med plats för 
hjälpare på bortre sidan (plus radiator 0,1). Endast student-
bostäder är undantagna kravet på tillgång till hjälpare.

Överlappande funktioner 
 - säng + samvaro
 - matplats + arbetsplats

Förvaring + kök

(PBL/KUNSKAPSBANKEN/BOSTADSUTFORMNING)



- Bostäder i flera plan

- Byggnader i två våningar

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER           KORT OM...

Alla funktioner i entréplanet
Sovalkov behöver ej vara avskiljbar
Om kök på ej tillgängligt plan - pentry på entréplan

Yta för hiss ska finnas, byggs efter behov



- BBR

- SIS

- Kunskapsbanken

- Boverkets konsekvensutredningar

- Prata med oss sakkunniga

LATHUND TILLGÄNGLIGHET ETTELVA ARKITEKTER              VAR HITTAR JAG BRA INFORMATION?

Gällande version för projektet

Ha alltid ett öga i under skiss / projektering

Bra förklaringar till hur BBR-texten tolkas och en del bilder

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/bostadsutformning/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/

Tankar / utredningar bakom nya regler som träder i kraft i BBR


	Framsida tillgänglighet Kunskapskanalen
	Bostadsfrukost TIL_pres04

