Checklista för tillgänglighet
PBL, Plan- och bygglagen (2010:900)
PBF, Plan- och byggförordningen (2011:338)
BBR 18, Boverkets byggregler BFS 2011:6
Svensk standard SS 91 42 21:2006, utgåva 5, normalnivån
Växjö kommuns Råd och riktlinjer, daterad 2006-09-26 §140, rev 2007-05-23 §89
(Bygg ikapp, 2008 kommentarer till BBR samt anvisningar om hur kraven kan uppfyllas)
Allmänt
Angivet fritt passagemått på dörrar avser då dörrbladet är uppställt i 90º. Dörrens båda sidor
ska vara
tillgängliga och fria från hinder.
Skrapgaller/dörrmattor skall utföras försänkta utan nivåskillnad till mark/golv och vara lätta att
passera.
Handtag, manöverdon och lås på dörrar ska vara placerade och utformade så att de kan
användas av
personer med funktionshinder. Draghandtag på dörrar ska placeras med sin underkant max
0,8m över
golv och med sin överkant minst 1,1m över golv vilket ger min längd 0,3m. Dörrtrycke ska
placeras ca
1m över golv.
”Gångvägar” ska utföras med hårdgjord yta, ha en maximal tvärlutning på 1:50 och
längslutning ca1:50, vara min 1-1,5 m breda enl BBR och 1,8-2m enl Råd & Riktlinjer inom
fastigheten och kompletteras med ramper/trappor vid behov.
Höjdsättning och lutningar skall anges vid entrédörrar och dörrar till uteplatser/balkonger.
Entrédörrar skall utföras med fritt passagemått min 80cm enl BBR och min 86cm enl Råd &
Riktlinjer. Utvändigt vid sidan om entrédörrens öppningssida skall det finnas en hårdgjord yta
med min 0,7 m och vinkelrätt dörr min 1,5m med lutning max 1:50. Ytterdörr skall utföras
med max 2 cm nivåskillnad mellan färdigt golv och mark. Från färdigt golv invändigt ska
ingen nivåskillnad till ök tröskel finnas.
WC/D ska uppfylla mått 2,2mx2,2m. Inredning/utrustning ska vara tillgänglig och användbar.
Färdigt golv invändigt ska utföras utan nivåskillnader.
Uteplats är belagd med plattyta. Lutning ska max vara 1:50.

Lägenheter
Nivåskillnader på golv invändigt i lägenheter ska max vara 15mm och avfasade, tex
mellan olika golvmaterial. (SS 91 42 21:2006).
Lägenhetsdörrar
Lägenhetsentrédörrar ska utföras med fritt passagemått min 86 cm enl Råd & Riklinjer och
min 80cm enl BBR. (K10-dörr är ritad.)
Invändiga dörrar ska utföras med fritt passagemått min 78 cm enl Råd & Riktlinjer och min 76
cm enl SS 91 42 21:2006 (5). (K9-dörr är ritad).
Dörrar till uteplats och balkong ska utföras med fritt passagemått min 86cm enl Råd &
Riktlinjer ochmin 80 cm enl BBR.

Hall (Entré)
Utvändigt vid sidan om entrédörrens öppningssida ska det utföras en hårdgjord yta med min
0,7 m och vinkelrätt dörr 1,5 m med lutning max 1:50.

Kök
Spis och ugn skall ha avställningsyta bredvid.. Kyl och frys skall ha tillgänglighet.
Fritt mått mellan parallelluppställd inredning är 1,3m.
Sovrum .
Ska uppfylla kravet enl SS 91 42 21 (5) på minst en sängplats i bostaden som efter
ommöblering skall kunna ordnas med tillgång för hjälpare på sängens bortre sida (fria mått
2,7x2,7m) samt ett rum med parsängsuppställning.
Bad/tvätt
Tvättställ skall ha tillgänglighet. Vattenlås och avlopp från tvättställ skall placeras nära vägg
eller i vägg.
Toalettstol skall ha tillgänglighet enl SS 91 42 21 (förutsatt att duschvägg ej är i vägen). WCstol ska placeras med framkant 700mm från bakomliggande vägg. WC-stol skall ha
tillgänglighet enl Råd & Riktlinjer med min 80cm fritt båda sidor.
Duschplats skall ha tillgänglighet (förutsatt att duschväggar ej är i vägen). Duschplats ska
utföras utan nivåskillnad till övrigt golv, ej heller avgränsas med kanter.
Plats för vändradie för rullstol finns, minimum 1.30
Golv ska utföras med lutning max 1:50 mot golvbrunn.
Städskåp och Förvaring
Städskåp och högskåp alternativt klädkammare ska ha tillgänglighet.

