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Sammanfattning 

Bostadsbristen för unga växer i takt med att fler byggherrar avstår från att bygga små 
lägenheter, då rådande lagar gör det svårt att på ett gynnsamt sätt producera kostnads- och 
yteffektiva bostäder. Bostäder har i dag krav på sig från kommuner och beställare att uppfylla 
svensk standard. Däri har handikapporganisationer drivit fram tillgänglighetskrav som 
medför att alla nyproducerade bostäder är tillgänglighetsanpassade. 

Genom att ifrågasätta svensk funktionshinderspolitik i samband med bostadsbyggande har 
detta examensarbete som mål att hitta lösningar för att öka nyproduktionen av små bostäder. 
Granskningen resulterade i ett förslag till en ny standard för ungdoms- och studentbostäder 
vilken underlättar vid projektering av mindre enskilda bostadslägenheter. 
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Abstract 

The housing shortage for young people is growing as more developers refrain from building 

small houses since current laws make it difficult to favorably produce space-efficient 

buildings. Buildings must, as requirements from municipalities and clients, achieve the 

Swedish Standard. A standard where disability organizations have driven the availability 

requirements that entail that all new buildings are adapted for accessibility. 

By questioning the Swedish disability policy related to the building trade this thesis aims to 

find solutions to increase the new constructions of small apartments. The result became a 

proposal to a new standard for youths and students apartments, simplifying the planning of 

small apartments. 
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Definitioner 

Besökstillgänglig  Tillgänglighetsnivå i ungdoms- och studentbostäder där 

funktionerna daglig samvaro, måltid, entréutrymme samt 

balkong/terras ska vara nåbara för personer med rullstol. 

Funktionen personhygien kan utformas som icke tillgänglig för 

dessa personer men ska då kompletteras med en RWC/12 

lägenheter i bostadshuset. 

Betjäningsarea  Yta runt möbler för att vara nåbara 

Boendetillgänglig  tillgänglighetsnivå i ungdoms- och studentbostäder anpassad för 

permanent boende av personer i behov av hjälpmedel 

Full tillgänglighet  fullt framkomlig utan hinder för personer med hjälpmedel  

Funktionshinder  begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen 

Funktionsnedsättning  beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga 

Kompisboende  en bostad med alla funktioner samlade (alt. ej tvättmöjlighet) 

som delas av två eller flera personer 

Korridorsbostad   funktioner har flyttats ut till gemensamma utrymmen, ibland 

även dusch och toalett 

Mindre bostad   bostad mindre än 35m2 

Studentbostad  Bostad för registrerad student som kan uppvisa högskolepoäng, 

begränsad boendetid kopplad till utbildningslängden 

Tillgänglighet   tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

funktions- eller orienteringsförmåga 

Ungdom   18-26 år 

Ungdoms- och 

studentbostäder  

 bostad med en BOA om högst 35m2 och med förenklade 

funktionskrav. Har även begränsad besittningsrätt 

Ungdomsbostad  bostad ägnad för ungdomar mellan 18-26  

Yteffektiv  effektiv och smart användning av yta, både horisontellt som 

vertikalt.  

Ökad tillgänglighet  då viss anpassning måste ske för att underlätta framkomlighet 
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1 Inledning 

Svensk lägenhetsutformning styrs idag till stor del av standardisering framtagen av Svensk 

Standard (SIS). Standardiseringarna har tagits fram på uppdrag av Boverket, en svensk 

myndighet som arbetar för regeringen i frågor rörande bl.a. byggd miljö och fysisk planering. 

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) måste alla nyproducerade lägenheter uppfylla särskilda 

funktions- och tillgänglighetskrav, krav som innebär att alla bostäder ska kunna bebos av 

personer med nedsatt funktions- eller orienteringsförmåga. 

Denna rapport granskar tillgänglighetsmåtten i SIS och andra faktorer i BBR som påverkar 

utformningen i enskilda bostädslägenheter, med mål om ett mer yteffektivt boende för att 

minska den rådande bostadsbristen bland unga och studerande i storstadsregioner runt om i 

landet. Hur ska man projektera så att funktionskraven uppnås och minimera ytor så att och 

dyra kvadratmetrar sparas, samtidigt som allas behov tillgodoses. 

1.1 Problemformulering  

Eftersom tillgänglighetsanpassning innebär en ökning av kvadratmetrar då möbler utformas 

med större betjäningsareor för att vara nåbara, tillkommer även en kostnad för varje extra 

kvadratmeter som byggs. Hur många är villiga att betala för den kostnaden som i dagsläget 

faller på de boende. På så vis bidrar SIS även till en kostnadsfråga. Kan kvadratmetrar sparas 

genom att samutnyttja funktioner och minska betjäningsareor? 

Likväl som hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning borde det ligga i 

kommunernas intresse att lösa den bostadsbrist som utvecklats till ett ökat samhällsproblem. 

Som förslag är att antalet funktionshindrade i Sverige ligger till grund för andelen lägenheter 

i ett hus som bör vara fullt tillgängliga direkt vid nyproduktion. Övriga lägenheter kan istället 

vara besökstillgängliga, d.v.s. bostäder som har lägre tillgänglighetskrav men fullt möjliga att 

vistas i under kortare perioder för personer med krav på ökad tillgänglighet. 

1.2 Målformulering 

Mål: 

 ta fram metoder och mått på betjäningsareor som kan användas vid projektering av 

mer yteffektiva men fullt funktionsdugliga lägenheter, både direkt och efter enkla 

ombyggnationer  

Delmål: 

 finna belägg för att det krävs en förenkling av lagen vad beträffar små bostäder och 

påvisa behovet av en ny standard 

 utforma standard för tillgänglighet i ungdoms- och studentbostäder 

 utforma planlösningar baserade på ny standard 
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1.3 Avgränsningar 

Bygg och teknik tillsammans med rekommendationer över utföranden för att skapa 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga sträcker sig över ett 

stort område. Därför avgränsas arbetet till projektering av enskilda bostadslägenheter. För 

koppling till bostadsbristen av små lägenheter sker avgränsningen även till enskilda 

bostadlägenheter i ungdoms- och studentbostäder mindre än 55 m2. Avgränsningen 55 m2 är 

hämtad från BBR, vilken medför möjliga avsteg från övriga regler i utformandet av den 

enskilda bostadslägenheten. (BBR, p. 3:223) 

Tillgänglighetsnivåer som tas fram i och med detta arbete kommer heller inte kunna antydas 

vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, utan endast för 

personer med nedsatt rörelseförmåga och i behov av rullstol. Anledningen till detta är brist 

på tid att utföra tester med hänsyn till fler typer av funktionsnedsättningar. 

1.4 Lösningsmetoder 

För att nå arbetets mål finns kan flera typer av studier genomföras. En beskrivande typ 

innefattar studier som i slutändan beskriver hur något utförs eller fungerar. När studierna på 

djupet ska utreda hur något utförs eller fungerar kallas det för utforskande studier. Med den 

förklarande typen ska studierna istället finna samband och förklaringar till varför något 

utförs eller fungerar som det gör. Problemlösande studier resultera däremot i en lösning på 

ett identifierat problem. 

Till detta arbete valdes både förklarande och problemlösande studier. Detta för att inte bara 

beskriva eller utforska vad som styr projektering av små bostäder, utan även finna samband 

och förklara bakgrunden till nuläget inom ämnet, samt finna befogade belägg till ett 

identifierat problem, nämligen kombinationen av bostadsbrist och utökade ytor p.g.a. 

tillgänglighetsanpassning. För att lösa det problemet genomfördes även problemlösande 

studier. 

Metoder för att genomföra dessa studier är kartläggning, fallstudie, experiment eller 

aktionsforskning. Kartläggning ska sammanställa och beskriva nuläget i ett ämne genom 

undersökningar. I en fallstudie beskrivs ämnet mer på djupet genom flera tekniker, t.ex. 

intervjuer, observationer och arkivanalys. Om arbetet innefattar att jämföra två fenomen kan 

experiment ske. Aktionsforskning sker om arbetets syfte är att förbättra ämnet som studeras. 

Att endast genomföra en kartläggning hade inte lett till fullt trovärdiga belägg för det 

problem som behandlats och experiment eller aktionsforskning var inte aktuellt för denna 

typ av arbete. Därmed har de förklarande studierna till största del bestått av en typ av 

fallstudie. Genomförandet av fallstudien skedde genom litteraturstudier, intervjuer och 

enkätundersökning, medan den problemlösande studien genomfördes med hjälp av en 

produktutveckling. 

1.4.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudiernas syfte var att finna kvalitativa data inom ämnet. Kvalitativa data bildade 

den fackmässiga kunskapen inom området, när övriga metoder inom fallstudien gav 

synpunkter från enskilda personer och allmänheten. Den fackmässiga kunskapen var ett krav 

för att på ett riktigt sätt fördjupa sig i ämnet och på så vis bilda åsikter, finna samband och 

dra slutsatser. 
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1.4.2 Intervjuteknik 

Intervjuer genomfördes för att från aktiva aktörer inom ämnet, höra tankar och åsikter samt 

mot- och medargument för arbetets problemformulering. 

En intervju kan vara öppet riktad, där ordet lämnas fritt inom vissa frågeområden, 

strukturerad, där förutbestämda frågor följs helt och hållet, eller halvstrukturerad, som är en 

blandning av de två första metoderna. 

I detta arbete genomfördes halvstrukturerade intervjuer, då en styrd diskussion kring ämnet 

ledde till bästa uppfattningen av den intervjuades åsikter eftersom diskussionen ofta ledde 

till nya frågor. Nackdelen med denna teknik är att diskussionen kan sväva iväg, men med 

hjälp av stödfrågor kunde diskussionen hela tiden föras på rätt spår. 

1.4.3 Enkätundersökning 

Allmänhetens åsikter kring ämnet ansågs relevanta och viktiga. Ett enkelt sätt att skapa en 

uppfattning av åsikterna var via enkätundersökning vilket resulterar i kvantitativa data som 

medger en statistisk analys.  

För att fastställa säkerheten på resultaten i enkätundersökningen användes Martin 

Gellerstedts metod, docent i informatik vid Högskolan Väst. Där man med hjälp av 

urvalsfelet räknar ut personerna (n) genom formel 4.1 och formel 4.2 

Då ingen pilotundersökning fanns att använda saknas värdet på p och i stället, för att göra ett 
antagande, används värsta fallet, vilket inträffar då p= 0,5, d.v.s. 50 %. 

Man kan då använda den förenklade tabellen (tabell 4.1) som visar hur man med största 

nödvändiga stickprovsstorlek (p=0,5) för att se hur stort urvalsfelet blir, beroende på antalet 

personer i undersökningen. (Gellerstedt, 2011) Denna metod fungerar då enkäten till största 

delen består av ja eller nej frågor. Med ett n>200 personer blir urvalsfelet ca 0,07, d.v.s. 7 %. 

 

1.4.4 Produktutveckling 

De problemlösande studierna resulterade i en produktveckling. Produktutveckling valdes för 

att visuellt påvisa en möjlig förändring av dagens standard och inte endast i text analysera 

fakta och resultat från fallstudierna. 

1.5 Tillämpning av lösningsmetoder 

Nedan beskrivs hur de valda metoderna från 1.4 Lösningsmetoder tillämpats. 

                √
      

 
 Formel 1.1 

  
           

          
 

 

Formel 1.2 

Tabell 1.1 - Största nödvändiga stickprovsstorlek (värsta fallet p=0,5) för olika urvalsfel 

(Gellerstedt, 2011) 

Urvalsfel 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 0,075 0,08 0,085 0,09 0,095 0,1 

n 784 600 474 384 317 267 227 196 171 150 133 119 106 96 
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1.5.1 Litteraturstudier  

För att nå målet krävdes en djup kunskap i de lagtexter som rör området, där Plan- och 

bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR) ingår. Det krävs även en kunskap om den 

forskning som tidigare gjorts i ämnet, där SIS är en viktig del. De aktuella standarderna har 

noggrant analyserats tillsammans med aktuella lagar och regler. 

För att bilda en uppfattning av vad för undersökningar som idag sker i ämnet lästes även 

rapporter från andra aktörer. 

1.5.2 Intervjuteknik 

Viktiga aktörer inom området är Handikappförbundet, Handisam, Centrum för hälsa och 

byggande, Boverket, Stockholms Kommun och Sakkunniga personer i tillgänglighet. Olika 

dialoger har hållits med dessa aktörer, via mail, telefonintervjuer och personliga möten. 

I fallen av personliga möten eller telefonintervjuer användes en halvstrukturerad 

intervjuteknik. Ett antal frågor formulerades i förhand och varierade beroende på aktör som 

intervjuades, men mycket tid lämnades till en styrd diskussion för att höra aktörens egna 

tankar och idéer kring ämnet.  

Med en del av aktörerna hölls en regelbunden kontakt då dessa kunde ge feedback och 

synpunkter under arbetets gång. 

1.5.3 Enkätundersökning 

Almänhetens åsikter och synsätt som efterfrågades i enkätundersökningen handlade om 

behovet av tillgänglighet och utifrån det kartlägga efterfrågan av tillgänglighetsanpassade 

lägenheter. 

Enkätundersökningens främsta målgrupp var studenter och ungdomar då det är dessa som i 

flesta fall bor i små lägenheter. Distributionen av enkätundersökningen skedde dels via 

internet och dels via slumpvis utdelning till passerande personer. Den statistiska analysen 

ligger till grund för påståenden och viktiga delar i rapporten.  

1.5.4 Produktutveckling 

Produktutvecklingen ledde till en ny standard som innefattar arbetets mål om nya metoder 

och mått som kan användas vid projektering av ungdoms- och studentlägenheter. 

För att underlätta framtagningen av verklighetsbaserade metoder och mått utfördes tester i 

skalenliga modeller på Centrum för hälsa och byggande (CHB). Två skalenliga lägenheter 

fanns till handa där tester skedde med och utan rullstol. Testerna genomfördes av två unga 

vuxna med normalkapacitet. Undersökningen kommer ske i två steg, först med SIS-

standarderna som utgångspunkt, sedan för utvärdering av de nya framtagna måtten. 

För att verifiera de framtagna måtten samt ytterligare påvisa den möjliga förändringen av 

standarden som är denna produktvecklings mål, innefattade denna del även att projektera 

planlösningar. Planlösningar gjordes för bostäder för en och två personer samt för två 

personer i ett kompisboende. Samma planlösningar utformas enligt fyra olika 

tillgänglighetsnivåer. Under arbetets gång fanns hela tiden en öppenhet för att avvikelser 

från lagar och regler kunde ske om så krävdes för att utforma bästa möjliga planlösning. 
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2 Nulägesbeskrivning 

Avsnittet är en del av litteraturstudierna och skildrar vad som styr dagens projektering av 

små bostäder, samt pågående undersökningar som kan komma att påverka framtida 

bostadsprojekt. 

2.1 Funktionshinderspolitik 

Enligt Hjälpmedelsinstitutet är benämningen på rörelsehindrad att ”inte kunna springa en 

kortare sträcka, stiga på en buss obehindrat eller ta en kortare promenad i någorlunda 

rask takt… Med svårt rörelsehinder menas att personen behöver hjälp eller hjälpmedel för 

att förflytta sig.” Personer över 16 år med någon form av funktionshinder uppgår till ca 6 % 

av Sveriges totala befolkning och de med svårt rörelsehinder uppgår till ca 4 %. 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2010, p. 1) I denna rapport används begreppet funktionsnedsatta och 

syftar på personer som enligt Hjälpmedelsinstitutet är svårt rörelsehindrade. 

Inom regeringen drivs en strategi för att påverka funktionshinderspolitiken. Olika 

myndigheter har fått i uppdrag att inom olika områden, såsom Socialpolitiken, 

Utbildningspolitiken och Ökad fysisk tillgänglighet, arbeta för vissa mål och delmål mellan 

åren 2011-2016.  

Ökad fysisk tillgänglighet är området som Boverket blivit tilldelat, där det övergripande 

målet är att öka den fysiska tillgängligheten för funktionsnedsatta personer. Mer definierat 

innebär målet är att öka möjligheten för funktionsnedsatta att leva självständigt och göra 

egna val, samt få full delaktighet i samhället. (Socialdepartementet, 2011, pp. 4-5, 38-40) 

Enligt NE betyder ordet” funktion, bestämd (tilldelad) uppgift; det att fungera (på 

tillfredsställande sätt).” (Nationalencyklopedin, 2013) Detta betyder ur en bostadssynpunkt 

att rummet skall fungera på ett tillfredsställande sett ur den aspekt det är avsatt för. Men 

funktioner kan samutnyttjas och definitionen av en tillfredsställande funktion varierar 

beroende på individ. En tillfredsställande funktion för funktionsnedsatta personer innebär 

säkerligen större ytor, medan det krävs mindre ytor för personer utan behov av rullstol för att 

de ska uppleva funktionen som tillfredsställande. 

Bostäder kan därför inte individanpassas utan måste byggas ur ett affärsmässigt gynnsamt 

perspektiv, där funktionerna tillgodoser behovet hos merparten av befolkningen. Men för att 

uppfylla samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla 

andra i en egen bostad finns lagen om bostadsanpassningsbidrag (Lag (1992:1574)) vilket 

beskrivs i första paragrafen ”1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till 

anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv 

i eget boende.” (Boverket, 2013) 

Det faller då på kommunen att bekosta ombyggnationer och inte på byggherren. Byggherren 

bör däremot underlätta en kommande anpassning genom att under projekteringsfasen 

fastställa att dessa anpassningar kan göras på ett lätt och kostnadseffektivt sätt i framtiden.  

http://www.boverket.se/Vagledningar/Bostadsanpassningsbidrag/Om-bostadsanpassning/Vad-ar-bostadsanpassning/
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2.2 Lagar och regler 

I PBL framgår att en byggnad och dess tekniska egenskaper ska vara tillgängliga och 

användbara för personer med nedsatt funktions- eller orienteringsförmåga. Avsteg från dessa 

paragrafer får ske vid ändring eller flyttning av byggnaden och det då anses orimligt att 

uppfylla kraven. (PBL, pp. 8 kap 1§3, 4§8) 

Avsnitt 3 i BBR behandlar bostäders utformning, vilket bl.a. innebär krav på rum eller 

avskiljbara delar av rum i en bostad som ska uppfylla vissa funktioner. De funktioner som ska 

finnas i bostaden är: 

 minst ett rum med inredning och utrustning för personhygien 

 rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro 

 rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila 

 rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning 

 utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och utrustning för 

matlagning 

 utrymme för hemarbete 

 entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 

 utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om tvättstuga saknas 

 utrymmen och inredning för förvaring (BBR, p. 3:22) 

Alla rum och/eller avskiljbara delar av rum samt balkonger terrasser och uteplatser ska vara 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. (BBR, p. 3:146) 

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria samt utformas att det efter avskiljning med 

väggar har bibehållen funktion. (BBR, p. 3:22) 

2.3 Svensk standard 

I BBR finns allmänna råd för att visa på hur funktions- och tillgänglighetskrav kan uppfyllas. 

Råden hänvisar bl.a. till standarden SS 91 42 21, vilken behandlar betjäningsareor och 

förvaringsmängd och togs fram av SIS, på uppdrag av Boverket. Den Tekniska Kommitté, TK 

454, som tagit fram denna har även tagit fram standarden SS 91 42 22, vilken innefattar 

möbelmängder för olika funktioner i bostaden. SS 91 42 22 är till skillnad från den 

förstnämnda standarden inte en rekommendation som nämns i BBR, men har använts i detta 

arbete för att underlätta vid senare jämförelser mellan tillgänglighetsnivåer. Båda 

standarderna är framtagna under tidigt 90-tal efter flera års forskning. (Hernsell, 2013) Det 

ska beaktas att dessa endast är rekommendationer till lagen och inte lagar i sig. 

När SIS får i uppdrag att ta fram en ny standard bildas en Teknisk Kommitté (TK). Först 

utses en projektledare internt från SIS som bl.a. får i uppdrag att bjuda in relevanta 

intressenter, t.ex. företag, organisationer, myndigheter, konsument- och miljöorganisationer 

eller offentlig förvaltning. Alla som vill får sedan vara med mot en medlemsavgift, även de 

som inte blivit inbjudna specifikt. TK är självfinansierad, vilket innebär att medverkande 

intressenter står för de kostnader arbetet medför. En budget läggs upp redan från start och 

ska vara balanserad så att över- eller underskott ej uppstår. 

Under arbetets gång är intressenternas uppgift att utföra den undersökning och forskning 

som krävs för att ta fram standarden. Den enskilda medlemmen ska arbeta för att förmedla 

sina åsikter och sprida information om standardiseringens arbete till utomstående (E. Albåge 

Nordberg SIS, 2011) 
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Standarderna SS 91 42 21 och SS 91 42 22 reviderades senast år 2006. Medverkande 

deltagare var Boverket tillsammans med arkitektföretag, sakkunniga och andra 

branschorganisationer. (SIS, 2013) Varje enskild deltagare i en TK har i uppgift att framföra 

sina synpunkter i ämnet, den senaste revideringen av SS 91 42 21 och SS 91 42 22 resulterade 

bl.a. i en ytterligare nivå av tillgänglighet, kallad Höjd nivå, därmed antas att dessa 

organisationer har framfört önskemål om ökade tillgänglighetsmått. 

Revideringen resulterade även i att inredningslängder för kök i studentbostäder infördes, 

men det var också den enda ändringen angående studentbostäder. Ana Olaru Verouhis, 

projektledare på SIS, kan inte svara på om några studentorganisationer eller liknande blivit 

kontaktade inför den senaste revideringen, men säger att åsikter från flera 

experter/organisationer alltid är bra vid revideringar, för att på så sätt granska förslagen från 

olika synvinklar. Information har heller inte funnits från annat håll att studenter, 

bostadsförvaltare eller brukare har deltagit vid revideringen.  

Beställare och kommuner har ofta krav på att SIS-standarder ska uppfyllas, dock görs 

avvikelser och undantag, trots att dessa åberopats i projektens upphandling. Detta kan leda 

till problem om det även inkräktar på tillgänglighetskraven i PBL. Regeringen vill förhindra 

att avvikelserna sker och därför infördes år 2011 vissa ändringar i PBL, som bl.a. innebar att 

tillgänglighetskraven granskas redan i samband med bygglovsprövningen. Projekt som inte 

uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet ska därmed stoppas i ett tidigare 

stadium. (Byggprocessutredningen, 2008, pp. 193-196,208-212) (Statens offentliga 

utredningar, 2011, pp. 84-86) 

2.4 Bostadsbrist 

Enligt 2012 års enkät framtagen av Statistiska centralbyrån visar 46 % av Sveriges kommuner 

brist på bostäder, siffran ökar till 50 % när kommunerna redovisar bostadsbrist för unga. 

Även de kommuner som redovisar överskott eller balans på bostäder redovisar en 

bostadsbrist på lägenheter som efterfrågas av unga, däribland hyresrätter och små 

lägenheter.  

Mest påtaglig är bostadsbristen i storstadsregioner och större högskoleorter. Störst är 

problemen i Stockholms län, där 23 av 26 kommuner visar brist på bostäder för ungdomar. 

(T. Bjurenvall SCB, 2012) I Sverige redovisar 21 högskolekommuner brist på 

studentbostäder, vilket beror på att antalet nyproducerade studentlägenheter har minskat de 

senaste åren, samtidigt som antalet studerande har mer än fördubblats sedan 1990.  

Den rådande bostadsbristen ledde till att det i november 2012 fattades ett regeringsbeslut 

vilket innebar ett uppdrag till Boverket. I uppdraget uppmanas Boverket att granska det 

regelverk och rekommendationer som påverkar utförandet av ungdoms- och studentbostäder 

med en boarea om högst 35 m2. Boverket ska föreslå och förtydliga de avsteg som kan tas från 

8 kap PBL vid tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § PBL. 8 kap PBL ”Krav på 

byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser” handlar om en byggnads 

utformning och tekniska egenskaper. Boverket ska även föreslå ändringar om förlängd 

tidsperiod och hur bygglovsprocessen kan förenklas vid projektering av tillfälliga byggnader, 

än vad som nu står i 9 kap 33 §. (Hernsell, 2013) (Socialdepartementet, 2012) 

De ändringar som Boverket kommer fram till och som presenteras senast den 1 juli 2013, ska 

stimulera uppförandet av ungdoms- och studentbostäder. Som en del av arbetet med att ta 

fram ändringarna har Boverket startat Nätverket för små bostäder för att samla in åsikter och 

kunskap i problemet från branschaktiva personer. 
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En av frågorna som tas upp i nätverket är införandet av så kallade kompisboende. 

Kompisboenden kan liknas med korridorsboende, men är ofta utformade för ett mindre antal 

personer och utan korridorer med enskilda bostadsrum. Istället är denna boendeform 

utformad som en lägenhet med flera mindre sovrum. 

En annan fråga är behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder. Boverket presenterar bl.a. 

Norges nya metod, att endast 20 % av studentlägenheterna ska vara tillgänglighetsanpassade 

och resten av bostäderna kallas för besökstillgängliga i de fall investeringsstöd infinnes. 

(Hernsell, 2013) Besökstillgängliga bostäder lämpar sig inte för permanent boende av 

personer med nedsatt rörelse- eller funktionsnedsättning utan endast för tillfällig vistelse. Att 

tumma på kraven av tillgänglighetsanpassade bostäder får stort motstånd från 

representanter från Handisam och Handikappförbunden som medverkar i nätverket. 

Utifrån rapporten ”Vilka regler försvårar vid nybyggnation av studentbostäder?” från 

Studentbostadsföretagen som består av förvaltare av studentbostäder, framkommer att det är 

frånvaron av ekonomisk vinning som stoppar byggandet. Företagen lyckas inte projektera 

och producera så hyrorna i slutändan hamnar på en rimlig nivå som kapitalsvaga studentar 

har råd med. Anledningen till att ekonomisk vinning inte uppnås beror enligt 

undersökningen på tre faktorer, varav två rör tillgänglighetskrav. 

Den första handlade om Funktioner, som syftar på avsnitt 3.22 BBR vilket anger kraven på 

rumsfunktioner i en bostad. Funktionerna driver upp boytan i bostaden då kombinationer av 

funktioner ej är tillåtet, t.ex. att ett köksbord inte kan användas som ett skrivbord och leder 

till krav på gemensamma ytor. 

Den andra faktorn var Tillgänglighet och syftar på kravet att alla byggnader ska vara 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

(PBL, p. 8kap 1§) Kravet medför ökade utrymmen och en ökad boyta.  

Dessa faktorer tillsammans med ett verkligt exempel som också tas upp i rapporten, där ett 

projekt i Örebro tvingades rita om sina planlösningar för att det fattades en yta på 200 mm 

intill toaletten, vilket resulterade i att totala antalet lägenheter sänktes från 96 till 89 stycken, 

antyder att förvaltarna måste få in fler lägenheter i varje bostadshus för att nå den 

ekonomiska vinningen. (Studentbostadsföretagen, 2013) 
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2.5 Ungdoms- och studentbostäder 

Studentlägenheter får enligt BBR utformas så att utrymme för matlagning, sömn och vila 

samt samvaro kan infinnas i samma rum, utan att vara avskiljbart. Dessutom kan utrymmen 

för matlagning, måltider och samvaro förläggas utanför den enskilda lägenheten, gemensamt 

med intilliggande lägenheter, studentbostäder kan därför göras på en mindre yta. Enligt 

avsnitt 3:226 i BBR får högsta boarea (BOA) i en studentbostad vara 35 m2. En 

studentlägenhet som innehåller alla funktioner enligt BBR, uppfyller alla tillgänglighetskrav 

och den Svenska Standarden resulterar i en lägenhet med en BOA på 35-38 m2. Med dagens 

lagar, regler och rekommendationer blir det därmed näst intill omöjligt att projektera en 

sådan studentlägenhet. (BBR, pp. 3:22, 3:226) (Boverket, 2012) 

Den totala siffran studentbostäder finns inte fastställd enligt SCB och Boverket, men enligt 

Utredningstjänstens rapport på Sveriges Riksdag fanns det cirka 84 000 studentbostäder år 

2011. Siffran utgår från antalet ny- och ombyggda studentbostäder under perioden 2001-

2012 samt med ett antagande om att inga eller väldigt få studentbostäder har rivits. Nedan 

visas en diagram över antalet ny- och ombyggda studentbostäder under perioden 2001-2012 

Antalet studenter var under läsåret 2010/2011 rekordhögt på cirka 441 000 registrerade 

studenter. Här nedan visas ett diagram över antalet registrerade studenter under 

perioden 2001- 2012. Detta är siffror som regeringen tagit fram via SCB (K. Saluveer 

Utredningstjänsten, 2013) 

 

Figur 2.1 – Antalet färdigställda studentbostäder under åren 2001-2012 

(K. Saluveer Utredningstjänsten, 2013) 
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Ovan syns en kurva som rör sig kring 400 000 registrerade studenter, antalet 

studentbostäder i förhållande till antalet studenter blir då ca 19 % år 2011. 

Ett argument som tas upp i debatten är att barnkullen som nu studerar är ovanligt stor och 

beräknas sjunka. Samtidigt ses ett ökat intresse och behov för eftergymnasiala studier både 

bland unga och vuxna och därmed studentbostäder. 

I nuläget rapporteras den genomsnittliga kötiden hos studentbostadsförvaltare vara ca 

ca 1 år, medan den längsta kötiden är ca 9½ år. (Studentbostadsföretagen, 2012, p. 4) För att 

ställa sig i kö krävs av vissa företag ett medlemskap i en studentkår. För att sedan bo i en 

studentbostad krävs registrering och antagning på en eftergymnasial utbildning samt att 

varje termin rapportera ett vist antal högskolepoäng (hp), vanligast 15 hp. Då den vanligaste 

studietiden i Sverige ligger på 3-5år medför kötiden på över ca ett år att studenten hinner 

genomföra 20-30 % av sin utbildning innan ett förstahandskontrakt på en studentbostad 

erhållits. 

Vid varje läsårsstart runt om i landet tvingas studenter att tälta, övernatta i publika lokaler 

t.ex. gymnastiksalar eller andra preliminära boenden som studentföreningar ordnat fram. 

Vid läsårsstart 2010 ordnade en studentkår så att 70-talet studenter fick övernatta på golvet i 

en festlokal. Där studentkårerna inte lyckas få fram boende har studenter fått ta in på 

vandrarhem eller hotell när ingen annan utväg funnits. (M. Magnusson SvD, 2010) (J. 

Hökerberg DN, 2009) 

Forskning sker i hur en minsta bostadslägenhet kan utformas, varpå dispens från lagkrav 

utdelas för att bygga upp testlägenheter. Testlägenheterna får bebos men inte produceras i 

större mängd. Dispens har givits till bl.a. AF Bostäder, vilkas första förslag stod klart år 2012 

har en BOA på 8,8 m2. Ytterligare 22 så kallade kompaktbostäder kommer att stå klart till 

sommaren 2014. (AF Bostäder, 2012) Ett annat förslag från Tengbom är just nu under 

projektering och har en BOA på 10 m2. (Hasanagic, 2013) 

Figur 2.2 – Antalet registrerade studenter under åren 2001-2012 

(K. Saluveer Utredningstjänsten, 2013) 
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3 Genomförande 

Examensarbetet genomfördes med fokus på tre faktorer; behov, funktion och framkomlighet. 

Finns det ett behov av små lägenheter och ska alla vara fullt tillgängliga? Kan man spara yta 

genom att samutnyttja funktioner och hur stora behöver betjäningsytorna vara? 

3.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes och återfinns i Bilaga 1 Undersökning om tillgänglighet i 

bostäder, med mål att kartlägga allmänhetens uppfattning av tillgänglighet i den enskilda 

bostadslägenheten. Undersökningen bestod av 12 frågor utformade för att tydliggöra 

frånskiljaktigheter mellan olika personkategoriers svar. Personkategorierna urskiljdes genom 

sysselsättning; studerande, arbetande eller pensionär samt ålder, där fem åldersgrupper 

fanns att välja mellan. Den mest intressanta personkategorin för denna rapport var studenter 

mellan 18-26 år. 

Enkäten utfördes både i tryckt och i virtuell version. Den tryckta enkäten spreds till 

förbipasserande i Stockholm, vid KTH Valhallavägen och KTH Haninge, till passerande 

människor under den 10-13 april 2013. Den virtuella enkäten framställdes via Google Drive 

och delades under två veckor på mail och Facebook. 

Enkäterna sammanställdes efter två veckor i omlopp och nyckeltal och diagram framställdes. 

Då ungdomar och studenters åsikter var av speciellt intresse plockades deras svar ut för att 

redovisas specifikt i flera diagram. 

3.2 Tillgänglighetsnivåer  

Hans Örnhall har under lång tid jobbat inom branschen och är i grunden arkitekt SAR/MSA 

och numera även certifierad sakkunnig i tillgänglighet (enligt BFS 2009:11 – TIL 1, Swedcert 

nr 3014) och författare till boken Bostadsbestämmelser (2012) på uppdrag av Svensk 

Byggtjänst. 

Frågan ställdes hur Hans Örnhall ser på Norges metod att endast kräva att 20 % av 

studentbostäderna i ett nytt hus är tillgänglighetsanpassade. Han svarar att 20 % är för 

mycket, eftersom personer som efterfrågar anpassade lägenheter är betydligt färre och 

hänvisar till Chris Österlund, VD på Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). När hon 

får frågan hur stor efterfrågan de har på tillgängliga bostäder lyder svaret:  

”Vår statistik 7-8 av 8000 studenter, baserar sig helt enkelt på hur många av våra 

studentbostäder som normalt efterfrågas av rörelsehindrade ur vår kö. Det är inte 

fler än en handfull. Vi vet det därför att de tar kontakt med oss och vi kan i nuläget 

alltid möta deras behov. Dessutom är ofta kommunen inblandad på något sätt för att 

ytterligare anpassa bostaden för studenten. Det kan handla om trösklar som ska bort, 

extra handtag, höj- och sänkbara bänkar, dörröppnare etc. Med vår höga omsättning 

på ca 50 % per år, så frigörs det alltid lämpliga bostäder för denna grupp.” 

(Österlund, 2013) 

Det betyder att enbart 0,1 % av de studenter som söker studentlägenhet hos SSSB efterfrågar 

fullt tillgängliga lägenheter. Hans Örnhall menar att handikappförbunden inte redovisar 

siffror för hur många som är i behov av full tillgänglighet utan i stället redovisar antalet 

personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning och personer med 
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krav på full tillgänglighet är två olika grupper som inte borde kopplas samman i detta fall, då 

detta leder till en missvisande bild över behovet av tillgängliga bostäder. Men han är noga att 

påpeka att ”ingen skall vara utestängd”, målet är att minska bostadsbristen för alla. 

Det framgår även av SSSBs statistik att lägenheter ytterligare måste anpassas innan de är 

fullt tillgängliga för personer med funktionshinder. En individanpassning är ofta nödvändig, 

då funktionshindren ofta drabbar olika delar av kroppen och påverkar därmed personens 

förutsättningar. Att det på ena sidan av toalettstolen finns fri yta, som det för tillfället krävs i 

SIS, har ingen betydelse om det är på samma sida personen i fråga är förlamad eller ha 

nedsatt styrka i och därmed inte kan förflytta sig från rullstolen till toalettstolen från det 

hållet. (SS 91 42 21, p. 14) 

Hans Örnhall anser att SIS är för kantigt och försvårar i projekteringen. Att måtten skapar 

låsningar mer än att underlätta, vilket var syftet från början. Han påpekar att 

Hjälpmedelsinstitutet i sin bok Bygg i kapp ökar sina rekommenderade mått varje år, trotts 

att rullstolar blir mindre, smidigare och mer lättmanövrerade. Cirkeln med diametern 

1300mm skall finnas på flertalet ställen i bostaden så att en rullstol kan göra ett varv på 360. 

Han ställer sig frågan hur ofta personer är i behov av att göra ett helvarv.  

En annan sakkunnig i ämnet är Edita Hasanagic, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet på 

Tengbom. Hon påpekar flera situationer som är svårhanterade för rullstolsburna personer, 

bl.a. tunga dörrar, hyllor eller knappar som placerats för högt upp och smala passagemått. 

Problemen poängteras kräva en större del av projekteringen av bostäder än vad de gör idag, 

vilket kräver en ökad förståelse i branschen. (Hasanagic, 2013) 

3.3 Tester i uppbyggda miljöer  

På CHB finns i dagsläget två uppbyggda lägenheter för olika tester inom bostadsanpassning. 

Dessa lägenheter användes under två tillfällen, den 11 och 16 april 2013, för tester gällande 

standardmått för tillgänglighet. Testerna utfördes med rullstol för inomhusbruk med måtten 

700 x 1200 mm. Testerna avser personer som klarar sig utan medhjälpare och har en rullstol 

med dessa mått eller mindre. Hänsyn togs därmed inte till eldrivna rullstolar. 

Tester genomfördes i: 

 Betjäningsareor 

 Samutnyttjning av olika funktioner 

 Horisontella och vertikala rum 

Testerna utfördes i två nivåer, en lägre nivå med viss tillgänglighet för personer med rullstol 

samt en högre nivå där alla funktioner skall vara tillgängliga för rullstolsburna personer. Den 

lägre nivån var då minsta möjliga att ta sig fram på, utan att skada vägg och inredning eller 

klämma händerna. Dessa mått anses inte optimala på ytor för permanent boende av en 

rullstolsburen person, men kan tillämpas där rullstolsburna personer vistas sällan eller en 

kortare stund. Som utgångspunkt för dessa tester användes antagna mått baserade på 

analyser av SS 91 42 21 - sänkt nivå, egna erfarenheter samt rekommendationer. Testerna 

som utfördes för den högre nivån utfördes samtidigt men hade i stället SS 91 42 21 -

 normalnivå som utgångspunkt. 

Då båda planlösningarna var större än 55 m2 var rummen och därmed måtten som testades 

ofta för stora. Därför användes olika skivmaterial och möbler för att minska ytorna. Olika 

ytor tejpades även upp på golvet för att avgränsa ytor.  
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Nedan följer avsnitt vilka behandlar den enskilda bostadslägenhetens funktioner, ytterligare 

illustrationer, anvisningar och kommentarer till olika betjäningsareor finns i Bilaga 2 

Jämförelse av SS 91 42 21 och testresultat för student och ungdomsbostäder. 

3.3.1 Passager och dörrar 

Först testades passagemåtten och det minsta möjliga måttet att med rullstol ta sig fram på en 

raksträcka. Detta mått uppskattades till 700 mm utan att väggar eller inredning repades eller 

slogs emot, hänsyn togs även till händer och knogar som förlaggda utanför rullstolens totala 

bredd. 

För att svänga 90 kräver SIS 1200 mm. Detta mått testades och 90 sväng kunde utföras 

med goda marginaler. Se Bild 3.1 nedan. (SS 91 42 21, p. 5) 

 

Genom att ställa upp en träskiva testades nya mått, som succesivt sänktes med 100mm 

intervall från 1200mm till 800 mm. Vid 800 mm nuddades träskivan vid två tillfällen medan 

övriga mått fungerade utan att rullstolen vidrörde dörrkarmar eller väggar/träskiva. Nedan 

visas ett försök med passagemått 900 mm i Bild 4.2. Passagemåtten fick därefter ligga till 

grund för alla betjäningsareor.  

 

Bild 3.1 – Tester av 90 sväng vid 1200 mm 

 

Bild 3.2 – Tester av 90 sväng vid 900 mm 
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För att öppna och stänga en dörr krävs i SIS fria ytor på sidan om dörröppningen (a-måttet). 

Detta mått är beroende av måttet på anslagssidan (b-måttet). (SS 91 42 21, p. 6) För att 

underlätta och få en enhetlighet gjordes försök att få fram fasta mått. Försök gjordes vid 

entrédörr, vilket kan ses nedan i Bild 3.3. För b-måttet skedde tester från 2000 mm till 800 

mm, med krav om 90 sväng direkt innanför dörren för minst gynnsamma situation. 

I Bild 3.4 nedan testas a-måttet genom att från olika håll öppna och stänga dörrar. Det 

mättes hur långt rullstolen stack ut från dörrkarmen, största måttet uppmättes vid fotstöden 

när dörren var helt stängd och uppkom till 300 mm. 

  

 

Bild 3.3 – B-måttet är 900 mm mellan entrédörr 

och vägg (här skohylla) 

 

Bild 3.4 – A-måttet testades 
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Bild3.5 – Anslutning från sidan 

 

Bild 3.6 – Anslutning framifrån 

 

Bild 3.7 – Anslutning framifrån och 

bakvänd

 

Bild 3.8 – Framvänd anslutning 

från sidan 

3.3.2 Personhygien 

För att genomföra tester i hygienrum krävdes en viss förståelse av angöring av toalettstol från 

rullstol. Under en kort föreläsning av Jenny Hjalmarsson, doktorand på KTHs avdelning 

CHB, visades olika metoder samt fördelar, nackdelar och fysiska förutsättningar för att 

genomföra momentet. 

Till vänster ses fyra vanliga sätt att använda för att 

förflytta sig till toaletten från rullstolen. I samtliga fall 

används cisternen som stod, men detta kan ersättas av 

annat stöd. I samtliga bilder kan vita linjer skymtas på 

golvet. Detta var hygienrummets totala area som 

testades. Areorna som testades var 1300 x 1500, 1300 

x 1400, 1400 x 1400, 1400 x 1700 samt 1700 x 2350 

(samtliga i mm). 

I bild 3.6 ses den metod som ligger till grund för 

utformningen av hygienrum i SIS, där ena sidan av 

toaletten skall vara fri för uppställning av rullstolen. 

Rörelsen kräver en viss armstyrka och rullstolens 

armstöd tas bort för sidledsförflyttning. Utrymmet 

utnyttjas ofta som plats för dusch. 

I Bild 3.6 ses en vanlig metod som kräver visst 

fotarbete, alternativt armstyrka. Armstöden kan sitta 

kvar då det i stället görs ett vridmoment samtidigt 

som man ställer sig upp. Denna metod kräver ingen fri 

yta bredvid toaletten och en 90 sväng undviks vid de 

fall toalettstolen inte placerats på motsatt sida av 

dörren.   

Saknas förmågan att lätt stödja på fötterna finns 

möjligheten att plocka bort armstödet och placera 

rullstolen lite längre fram vilket kan ses i Bild 3.7. 

Även denna metod kan användas utan 90 sväng i 

hygienrummet beroende på dörrens placering.  

Slutligen visas en metod att angöra toalettsitsen vänd 

mot cisternen i Bild 3.8. Denna metod kräver att 

armstödet tas bort men utrymmet på sidan av 

toalettstolen kan delvis möbleras, med exempelvis 

handfat, då rullstolen inte behöver placeras lika långt 

in för att möjliggöra angöring. 
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Tester utfördes även på handfatens mått. I Bild 

3.9 visas hur angöring av handfatet kan ske från 

sidan, vilket skapar yta för förvaring under 

tvättstället. Detta kräver viss förmåga att vrida 

överkroppen. Vidare granskades måtten på de 

sanitetsmöbler marknaden erbjuder. 

(Hjalmarsson, 2013) 

3.3.3 Daglig samvaro 

Funktion testades med målet att vara tillgänglig enligt den högre nivån av de två förslagen, 

med avsikt att rullstolsburna personer skall kunna delta i samvaron. Möblernas 

betjäningsareor kopplades därmed samman med testerna för passagmåtten. 

3.3.4 Sömn och vila 

Funktionen sömn testades för båda tillgänglighetsnivåerna. Samutnyttjning med funktionen 

daglig samvaro prövades på olika sätt genom loftsäng, bäddsoffa och sängar som bäddas upp 

till soffa. 

3.3.5 Matlagning 

Här testades kökslängder och mängden skåp, samt kyl- och frysfunktion. Vid parallellkök 

hänvisas till passagemått då detta inte testades grundligt. Fokus lades istället på olika 

pentrylösningar. Bild 3.10 visar hur utnyttjandet av hög och väggskåp kan göras av person 

med eller utan rullstol. Detta påverkade behovet av mängden bänkyta och därmed kökslängd. 

Micro finns i åtankarna att lägga som standard och därför testades lämplig placering på 

denna. 

Bild 3.10 – Utnyttjande av högskåp 

 

Bild 3.9 – Angöring av handfat från 

sidan 
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3.3.6 Måltider 

I samband med granskning av funktionen måltid, undersöktes standardmått på köksbord 

samt skrivbord. Måtten prövades tillsammans med stolsbredder för framtagning av lämpliga 

mått anpassade för en rullstol. 

3.3.7 Hemarbete 

Platsen för en bärbar dator samt två A4-papper bredvid varandra lades upp för att se behovet 

av mängden arbetsyta. Mått hamnade kring 1000 mm. I övrigt utfördes testerna i samband 

med 3.3.6 Måltider. 

3.3.8 Entréutrymme  

I entréutrymmen finns krav på minst 600 mm kapphylla. Nedan ses tester på den vanliga 

kapphyllan som uppfyller kraven i SIS, samt en alternativ lösning där krokar placeras 

vertikalt. (SS 91 42 21, p. 6) 

3.3.9 Tvätt 

Marknadens utbud undersöktes med fokus på maskinernas mått samt maskiner med både 

tvätt- och torkfunktion. Vad gäller betjäningsareor hänvisas till passagemåtten då en separat 

studie av beteende vid tvättning inte genomfördes. Fördelar och nackdelar med 

tvättfunktionen förlagd utanför den enskilda bostadslägenheten har ej granskats. 

3.3.10 Förvaring och förråd 

Både för den högre och lägre nivån testades beteendet vid öppning av garderobsdörrar och 

vilken betjäningsarea detta kräver, med passagemåtten som utgångspunkt. Testerna gjordes 

på standardgarderober samt garderober med skjutdörrar. Samutnyttjning med andra 

funktioner diskuterades. 

    

Bild 3.11 - Klädhängare testades horisontellt och vertikalt med och utan rullstol 
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4 Analys 

Rapporten ska inte på något vis ifrågasätta alla människors rätt i samhället, men ställer 

frågan om det i nuvarande bostadsbristen är realistiskt att bygga den yta 

tillgänglighetsanpassning innebär. Den innebär bl.a. badrum som upptar ungefär en 

tredjedel av studentbostäders totala yta, något som ifrågasätts från många håll. Den låga 

tillgången på små bostäder trissar upp hyror och bostadspriser och andrahandskontrakt blir 

allt vanligare, både lagliga och olagliga. Med en större tillgång hade bostadsmarknaden för 

små lägenheter sett annorlunda ut. Det skulle skapa större ruljangs och fler skulle ha 

möjlighet till ett eget boende under studietiden. 

Flexibilitet, förnyelse och förtydliganden av lagar, regler och standarder kring ungdoms- och 

studentbostäder bör bidra till att fler små bostäder byggs. Bostäderna ska bibehålla funktion 

och samtidigt vara tillgängliga, dels för funktionsnedsatta ur ett ytperspektiv, dels för 

ungdomar och studenter ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland ungdomar och studenter ingår 

funktionsnedsatta ungdomar och studenter, men ur ekonomiskt perspektiv erhålls 

funktionsnedsatta personer bidrag för att anpassa sina bostäder vid behov. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

I Boverkets arbete för att stimulera byggandet av ungdoms- och studentbostäder är 

begreppet besökstillgänglig en intressant faktor. För att motverka bostadsbristen kan denna 

vara bidragande men måste användas på rätt sätt. Det är förståeligt att lösa bostadsbristen 

genom att tumma på Sveriges etablerade regelverk om tillgänglighetsanpassning och arbete 

inom funktionshinderspoltiken väcker starka känslor. 

Vad som bör ändras är definitionen av tillgänglighet, som i dessa sammanhang just nu 

betyder att bostaden ska vara tillgänglig för en person med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Men om Sverige eftersträvar allas rätt i samhället bör definitionen vara 

att bostäder ska vara tillgängliga för alla, även för personer utan en funktionsnedsättning. 

Med dagens bostadsbrist är inte bostäder tillgäng 

liga för alla, utan denna brist på tillgänglighet gör att unga personer inte kan flytta hemifrån 

och få en bostad i sin nya studie- eller arbetsort. 

Vid tal om ungdoms- och studentbostäder och att mynta begreppet besökstillgänglig måste 

en korrekt procentsats över hur många bostäder i ett nytt bostadshus som får vara 

besökstillgängliga, vara korrekt framtagen. Den måste grundas på siffror över hur många 

studenter och ungdomar mellan, låt säga, 18-26 år som efterfrågar bostäder som uppfyller 

högre tillgänglighetskrav. Med marginal på SSSBs statistik skulle antalet besökstillgängliga 

lägenheter i en bostad uppgå till 98 %. Utan denna siffra, visserligen grundad på snäva 

förhållanden, skulle effekten av besökstillgängliga bostäder tappa sin fulla effekt. 

I frågan om ungdoms- och studentbostäder och personerna som bor i dessa, slår det oss att 

det inte tycks ha varit några brukare eller förvaltare av dessa bostäder som deltagit vid 

framtagningen av senaste revideringarna av SS 91 42 21 och SS 91 42 22. Det är möjligt att 

deltagande av en studentorganisation eller liknande hade lett till fler införanden av 

studentalternativ än den kökslängd som sattes in. En students synvinkel hade eventuellt lett 

till minskat utrymme i badrum och hall samt samutnyttjande av funktioner. 

Studentorganisationer är ofta kapitalsvaga vilket kan ha hindrat deltagandet av 

organisationer trots att intresset av att framföra sina åsikter funnits. 
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Studenter och ungdomar vill ofta bo tillsammans med sina kompisar, dels för att få lägre 

hyror och dels för gemenskapens skull. Boverket diskuterar nu ett antal frågor kring 

begreppet kompisboende. En bostad med flera likvärdiga sovrum och gemensamt kök och 

hygienutrymme. Frågorna de ställer sig är hur många personer som ska få dela på kök, 

hygienrum m.m. samt huruvida de ska införa separata kontrakt. 

Som en vän går du inte under sambolagen och därmed finns en viss otrygghet för den som 

inte står på kontraktet. Denna person saknar även rätten att söka bostadsbidrag. Boverket 

menar att separata kontrakt kan vara en lösning för att motverka denna otrygghet. 

Separata kontrakt kan innebära att bostadsförvaltarna får ansvaret över utplaceringen av 

personer som ska dela boende. Bostadsförvaltarna ser detta som problematiskt då det måste 

redas ut vilka rättigheter en befintlig hyresgäst ska ha vid valet av ny rumskompis. Ska 

befintlig hyresgäst få önska rumskompis, som därmed går före i bostadskön? Eller få tycka 

till om nästa rumskompis och därmed kunna avvisa någon? Avvisning av personer och 

företräde i kön kan leda till känsliga etikfrågor som bostadsförvaltarna måste stå till svars för. 

En annan fråga är var ansvaret i de gemensamma utrymmena hamnar och hur de separata 

kontrakten kan utformas för att ansvaret ska fördelas på hyresgästerna. 

Diskussionen kan tyckas onödig då kompisboenden redan finns. I dagens samhälle är det 

många som lever tillsammans med kompisar och löser problemen med kontrakt och val av 

rumskompis helt på egen hand. Så varför skilja på sambo och vän och skapa ytterligare en typ 

av boende och medföljande problematik med att skapa nya lagar och regler som försvårar en 

redan fungerande marknad? Det som saknas är bostäder specifikt utformade för denna typ av 

boende och skulle lösas med sovrum som är lika stora istället för ett så kallat föräldrasovrum 

och ett barnsovrum. Att frågan tagits upp tyder på att efterfrågan av dessa bostäder finns, så 

öka inte bostadsbristen genom att försvåra och förlänga tiden innan produktionen av dessa 

sätter igång. 

Dagslägets bostadsbrist ökar och spås av Chris Österlund, SSSB, inte kunna åtgärdas på en 

mycket lång tid, samtidigt byggs det färre ungdoms- och studentbostäder. (Österlund, 2013) 

Under åren 2006-2011 byggdes det bara 1300 bostäder, under samma tid tillkom 60 000 nya 

studenter. (Socialdepartementet, 2012) Anledningen till denna minskning tycks ha en säker 

grund i de faktorer som Studentbostadsföretagen kommit fram till i sin rapport. 

(Studentbostadsföretagen, 2013) 

De testlägenheter som byggts upp på 8,8 m2 och 10 m2 är ett svar på hur bostadsbristen för 

studenter kan lösas och kan tolkas som tillräckligt stora för den tillfälliga bostad 

studentlägenheter ofta ses som. Dock kan en parallell dras mellan lägenhetens storlek och 

genomsnittliga boendetiden i samma lägenhet, varpå frågan uppstår om en lägenhet på 

8,8 m2 ligger i rätt nivå för den genomsnittliga boendetiden i en studentbostad som är ca 3-5 

år. 

Det borde anses som en nödlösning att stuva in studenter i vad som för andra är en garderob. 

Ett långsiktigare och en mer bekväm lösning för de boende, är att utforma en 

tillgänglighetsnivå som medger projektering av lägenheter som är mindre men fortfarande så 

stora att de faktiskt uppfattas som lägenheter. 
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4.2 Enkätundersökning 

Antalet personer som medverkade i undersökningen uppgick till 226. Efter granskning av 

resultaten plockades elva enkäter bort p.g.a. oseriösa svar eller att större delen av frågorna 

lämnats blanka. Däremot räknades enkäter där frågorna två och fyra lämnats blanka. Detta 

p.g.a. att många helt enkelt inte viste hur stor bostaden var, eller när den var byggd.  

Inledningsvis skedde en kategorisering genom ålder. Först personer under 18 år, denna 

kategori ses som barn och ungdomar och där antalet personer som flyttat hemifrån ses som 

mycket liten. Sedan kommer kategorin unga vuxna 18-26år. Denna kategori är troligtvis mest 

relevant för studien, då detta är den största delen personer som beräknas bo i ungdoms- och 

studentbostäder. Sedan kom ett stort spann på 27-65 år som räknas som vuxna. Det fanns 

ingen relevans i att minska detta spann då denna kategori har relativt lik livssituation 

generellt. därefter kommer kategorin 65-75 år innan den sista kategorin av personer över 

75år. Den sista kategorin är den grupp då åldersrelaterade problem börjar bli vanligt.  

Ovan redovisas resultatet av testpersonernas sysselsättning, Figur 4.1. Att antalet studenter 

överstiger mer än hälften av alla tillfrågade beror på att fältstudierna genomfördes utanför 

KTH campus samt KTH Haninge, samt att nätversionen spreds på Facebook där största 

andelen användare är unga och däribland studenter. Detta var alltså ett väntat resultat, men 

anses inte som en negativ siffra, då studentbostäder i allra högsta grad rör studenter.   

4.2.1 Bostadsbrist 

Intressant för rapporten är hur många, framför allt studenter, som känner att de på något 

sätt drabbats av bostadsbristen i Sverige, då detta i så fall stödjer åsikten om att 

bostadsbristen måste åtgärdas.  

Nedan visas resultaten i ett cirkeldiagram, där svaren är av likartad karaktär och felfaktorn 

på 0,07 medför att andelen ”Ja” i verkligheten rör sig mellan 40-54 % och andelen ”Nej” 

mellan 46-60 %. Då procentsatserna överlappar varandra innebär detta att en majoritet inte 

kan utläsas utan resultatet antas 50/50.  

65% 

29% 

3% 3% 
Studerande

Arbetande

Figur 4.1 – Testpersoner fördelat på sysselsättning 
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Vad som kan påverkat resultatet är att det i frågan, som löd ”Har du på något sätt drabbats av 

bostadsbristen i Sverige?” inte specificerar under vilken tidsperiod den tillfrågade ska ha 

drabbats. Det intressanta för undersökningen är om den tillfrågade drabbats under de 

senaste 5-10 åren, men som frågan utformats nu kan dock äldre personer svarat ja och syftat 

på en bostadsbrist i deras ungdom och då ökat andelen ”Ja”. 

Nedan syns ett likvärdigt diagram över studenter som svarat på frågan. Vi ser då att andelen 

”Ja” ökar och blir majoriteten, även om felmarginalen fortfarande påverkar och resultatet får 

ses som 50/50. Trots bristen i frågans formulering och resultat utan avgörande majoritet på 

”Ja”-sidan, ses resultaten ändå som relevanta då de fortfarande tyder på att en stor mängd 

studenter märkt av bostadsbristen. 

 

Figur 4.3 – Studenter som anser sig ha drabbats 

av bostadsbristen i Sverige 

 

Figur 4.2 – Personer som känner sig drabbade av 

bostadsbristen i Sverige 
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4.2.2 Bostadens planlösning 

Frågorna 2-5 behandlar bostadens planlösning. Syftet med de första av frågorna var att se 

tendenser på att äldre bostäder har bättre planlösningar än nya bostäder, varpå en koppling 

till varför sekelskifteslägenheter är högt eftertraktade. Sammanställningen gav dock inget 

resultat som kunde användas för att styrka antagandet, men visade ändå att planlösningar i 

äldre bostäder inte är märkvärt sämre. 

En svaghet i fråga 2 gör att den ett flertal gånger lämnats blank. Istället för att den tillfrågade 

själv fyllde i när sin bostad var byggd, skulle svarsalternativ ha getts för exempelvis 

årtionden. Detta hade underlättat för en uppskattning hos de tillfrågade och blanka svar hade 

undvikits. Svarsalternativen hade även underlättat sammanställningen av frågorna. 

De sista frågorna svarar i första hand på hur den tillfrågade lever, d.v.s. hur stort och 

tillsammans med hur många, beroende på ålder och sysselsättning. Det hade varit intressant 

att med dessa frågor styrka information från Chris Österlund på SSSB, att studenter olagligt 

delar lägenheter med varandra. Detta skulle innebära att det bor fler personer i bostaden än 

vad den är utformad för, vilket i första hand försämrar klimatförhållandena i bostaden. Dock 

kunde inte nämnvärda resultat hämtas som faktiskt antyder på den informationen 

4.2.3 Bostadens funktioner 

Personer som svarat ”Ja” på fråga 6 och därmed är i behov av någon form av hjälpmedel, har 

troligtvis avvikande svar i nästkommande frågor och frågor som behandlas i avsnitt 5.2.4 

Tillgänglighetsanpassning, till skillnad från de som svarat ”Nej”. Dock är antalet personer 

som svarat ”Ja” endast 2 stycken, vidare analyser i hur deras följande svar avviker har därför 

inte genomförts. Detta kan ses som en svaghet i undersökningen men fokus lades på de 

studenter och unga som bor i lägenheterna rapporten behandlar. 

Då en stor del av rapporten handlar om bostadens funktioner är det intressant att veta 

allmänhetens efterfrågan på bostäder med alla funktioner samlade. Frågan ställs direkt i 

fråga 8 där 91 % svarat ”Ja”, som även syns i dagrammet nedan, Figur 4.4. Efterfrågan stärks 

även i fråga 7 som svarar på hur många som faktiskt bor i bostäder med alla funktioner 

samlade, där 92 % svarat ”Ja”. 

 

Figur 4.4 – Antalet personer som anser att det viktigt 

att ha alla funktioner samlade inom bostaden 
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Fråga 7 svarar även på hur många studenter som bor i bostäder där funktioner förlagts 

utanför den egna bostaden. Frågan har en svaghet i att funktionen tvätt inte nämnts som 

exempel, vilket försvårar avgörandet om denna beaktats i svaret. Troligtvis är så inte fallet då 

gemensam tvättstuga är ett vanligt fenomen i Stockholm, vilket kan ha ökat andelen ”Ja”.  

Denna aspekt kan även ha påverkat svaren i fråga 8. Ett ytterligare svarsalternativ, t.ex. ”Ja, 

men inte nödvändigtvis tvättstuga”, hade eventuellt medfört ett intressant resultat. 

Utifrån fråga 9 framgår om den tillfrågande skulle kunna tänka sig att bo i en lägenhet 

mindre än 35 m2, där 74 % svarat ”Ja”. Möjligen bör frågan specificerats med förutsättningar, 

t.ex. ”om du lever ensam” och ”om du varit/är ungdom”, för att tydligare redovisa andelen 

beredda att bo i en liten bostad. 

4.2.4 Tillgänglighetsanpassning 

De tre sista frågorna i enkäten tar upp en av rapportens stora frågeställningar, d.v.s. 

rimligheten i att med dagens bostadsbrist bygga alla lägenheter tillgänglighetsanpassade. Två 

frågor ställdes för att svara på om detta anses nödvändigt hos de tillfrågade, men 

formulerades olika. 

Första frågan: Tycker du att alla nybyggda bostäder bör vara anpassade för opersoner med 

ökade tillgänglighetskrav? I diagrammet nedan, Figur 4.5, redovisas resultatet, fördelat över 

studerande och övriga. Ca 61 % av de som svarat på frågan har svarat ”Nej”, vilket är en 

majoritet som kvarstår trots undersökningens felmarginal. 

 

Figur 4.5 – Antalet personer som anser att alla nybyggda bostäder 

bör vara tillgänglighetsanpassade 
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Andra frågan: Tycker du att alla studentlägenheter ska ha samma tillgänglighetskrav som 

övriga nyproducerade bostäder? Frågorna bör egentligen leda till samma svar d.v.s. är svaret 

”Ja” i ena bör svaret vara ”Ja” även i den andra. Det har dock förekommit att svaret varit ”Ja” 

i ena och ”Nej” i andra och vice versa. Fenomenet kan tolkas som att studentbostäder inte 

uppfattas som en vanlig bostad och styrker därmed rapportens teori att lagkraven vad 

beträffar tillgänglighet inte bör vara detsamma för studentbostäder som för övriga bostäder. 

Resultatet som ses i Figur 4.6 redovisar precis som i föregående diagram, en majoritet av 

”Nej”, med 66 % av de som svarat på frågan, en majoritet som även den kvartstår trots 

felmarginalen på 7 %. 

 

Figur 4.7 – Antalet personer som är villiga att betala för de extra 

kvadratmetrar tillgänglighetskraven bidrar till. 

 

Figur 4.6 – Antalet personer som tycker att alla studentlägenheter ska ha 

samma tillgänglighetskrav som övriga nybyggda bostäder 
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I samband med dessa frågor ställdes även en kostnadsfråga. I frågan nämns dagslägets 

kvadratmeterpris i Storstockholm och frågan ställs huruvida det finns en beredskap att betala 

för de extra kvadratmetrar som tillgänglighetsanpassningen innebär. Diagrammet nedan 

redovisar resultatet och fördelningen enligt sysselsättning. Fördelningen antyder att 

personer, framför allt studenter, inte är beredda att betala för kvadratmetrarna, vilket var det 

förväntade resultatet. Resultatet ses i Figur 4.7 ovan. 

Frågans innebörd har noterats vara bristfällig då flera frågetecken uppstått, många tillfrågade 

hade inte tillräcklig kunskap om tillgänglighetsanpassning. Därutöver var svarsalternativen 

svårformulerade, anledningen är att det ännu saknades ett konkret exempel på hur många 

kvadratmetrar tillgänglighetsanpassningen innebär. Svar kan därför ha skett i tveksamhet 

och utan full förståelse. 

4.3 Tillgänglighetsnivåer 

Under genomförandet av testerna i avsnitt 4.5 Tester i uppbyggda miljöer användes två 

tillgänglighetsnivåer, den högre och den lägre nivån. Det sker nedan en analys av dessa som 

leder till en respektive definition och namngivning. 

4.3.1. Boendetillgänglig 

Den högre nivån syftar till att en person i behov av hjälpmedel, t.ex. rullstol ska kunna leva i 

en bostad utförd i denna tillgänglighetsnivå. Detta leder till definitionen att betjäningsareor 

och passagemått måste medge god framkomlighet och att alla funktioner ska nås. En 

tillgänglighetsnivå med denna definition är ett måste för att erbjuda tillgängliga ungdoms- 

och studentbostäder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Till en början kallades nivån för tillgänglig, men ordet tillgänglig är i dagsläget förknippat 

med normalnivån i SS 91 42 21. För att förtydliga att nivån tillhör en ny nivå av tillgänglighet 

valdes namnet boendetillgänglig. 

4.3.2 Besökstillgänglig 

För den lägre nivån antas Norges begrepp besökstillgänglig, vars syfte är att främst vara 

tillgänglig för personer utan behov av hjälpmedel. Definitionen blir dock att besök av 

personer med hjälpmedel skall kunna genomföras utan hinder. Besökaren ska kunna ta sig in 

i bostaden utan problem, vistas i rum för kök, måltid och samvaro samt vistas på balkong 

eller terrass samt ha tillgång till en RWC belägen i eller utanför den enskilda 

bostadslägenheten. Därmed är funktionerna sömn och vila, tvätt samt förvaring otillgängliga 

för personer med rullstol, även hygienrumet om RWC finns externt. Den externa RWCn ska 

innehålla en dusch för att tillåta övernattning av personer i behov av hjälpmedel. En lämplig 

mängd RWC för bostadshuset kan vara densamma som för gemensamma kök enligt BBR, 

d.v.s. en RWC/12 bostadslägenheter. (BBR, p. 3:226) 

Behovet av potentialen i att införa besökstillgängliga bostadslägenheter grundas i tre 

faktorer: 

 Bostadsbristen bland unga och studerande är stor. Antalet studentlägenheter i 

förhållande till antalet registrerade studerande är enbart 19 %. 

 Statistiken av antalet svårt rörelsehindrade personer över 16 år, som uppgår till 4 % 

av Sveriges totala befolkning 

 Studentbostadsförvaltarna anser sig kunna tillgodose behovet av tillgängliga bostäder 

tack vare sin totala omsättning på bostäder 
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Det kan anses som en kränkande behandling att alla bostäder inte utformas tillgängliga för 

alla personer, men då det handlar om privata bostäder och inte allmänna platser finner vi 

inte tillräckligt starka belägg för att en rullstol skall kunna komma in i ett privat sovrum hos 

en person som inte har behov av hjälpmedel. 

4.4 Svensk standard 

Avsnittet nedan är uppdelat i rubriker baserade på BBRs funktionskrav. Varje del analyserar 

kraven i standarderna SS 91 42 21 och SS 91 42 22 utifrån projektering av en mindre enskild 

bostadslägenhet, som här benämns som en bostad mindre än 55 m2. Analys sker även av 

testerna beskrivna under 4.5 Tester i uppbyggda miljöer tillsammans med måttjämförelserna 

i Bilaga 2, Jämförelse av SS 91 42 21 och testresultat för student och ungdomsbostäder. Mått 

och möbelmängder i Bilaga 2 är inte de slutgiltiga resultaten. Slutgiltiga resultat presenteras i 

Bilaga 3 Förslag till standard för tillgänglighet i Ungdoms- och studentbostäder samt under 

avsnitt 5 Resultat. 

4.4.1 Allmänt  

I SS 91 42 22 anges mått på bänk-, vägg- och högskåp. Högskåpen har en höjd på 2100 mm 

plus 150 mm underrede. Då dagens byggnader har en takhöjd mellan 2,4–2,6 m, finns det 

50-250 mm kvar till förvaring. Förvaringsmöjligheter finns det alltid ett stort behov av i 

mindre lägenheter och ytorna bör därför utnyttjas maximalt. Ytan nås inte av en 

rullstolburen person men då näste man att bo i bostaden kan vara en icke rullstolsburen 

person, kan ytan komma väl till hands vid ett senare tillfälle. 

4.4.2 Passager och dörrar 

I SIS skrivs bl.a. att den möblerade lägenhetsplanen ska ta hänsyn till schakt, ledningar, 

radiatorer, fönsterbänkar, eluttag, strömställare, socklar och annat som kan inkräkta på det 

fria utrymmet. (SS 91 42 22) 

Rekommendationen innebär att ett passagemått mellan två väggar måste vara t.ex. 1100 mm 

plus utrymme för eluttag. Då ett eluttag eller sockel har en minimal inverkan på det totala 

utrymmet och endast skapar otympliga mått för den framtida produktionen kan den 

rekommendationen strykas för eluttag, strömställare och socklar. Däremot lämnas 100 mm 

till radiatorer under fönstren och får inkräkta på betjäningsareor men inte på passagemått. 

Nedan följer argument för valen av passagemått i den besökstillgängliga och 

boendetillgängliga nivån. Dessa mått utgör i många fall grunden för övriga betjäningsareor. 

Mellan väggar: 

I besökstillgängliga nivån prövas måttet 800 mm istället för 1100 mm. Måttet utgår från 

rullstolens bredd, 700 mm, men marginal lades på för att utesluta risken att klämmas med 

händerna vid förflyttning i rullstol. Måttet 800 mm kan tyckas smalt men då förutsättningen 

är bostäder som är max 55 m2 handlar det sällan om några längre korridorer. 

Passagemåttet 1100 mm behålls i boendetillgängliga nivån för att det ska uppfattas som 

bekvämt vid permanent boende av en rullstolsburen person. 
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Där 90 sväng skall vara möjlig: 

Efter flertalet tester i uppbyggda miljöer ansågs 800 mm för litet, då kollision skedde vid 

några tillfällen. I besökstillgängliga nivån prövas därför måttet 900 mm, som klarade alla 

tester. 

För att minska variationen av mått prövas samma mått som för mellan väggar, 1100 mm, för 

boendetillgängliga nivån. Måttet klarade alla tester men är endast 100 mm mindre än vad 

som anges i SIS. (SS 91 42 21, p. 5) 

Mellan möbel och vägg: 

Då rullstolens mått på 700 mm innefattar utrymme för händer på sidorna, enligt bild i SIS, 

antogs detta mått vara tillräckligt vid denna typ av passage i besökstillgänglig bostad. 

(SS 91 42 21, p. 4) Tolkningen kan dock ifrågasättas då det idag sägs att absolut minsta 

passagemåttet är 760 mm. (Hasanagic, 2013) 

För att skapa viss bekvämlighet vid permanent boende av en rullstolsburen person krävs ett 

högre mått än 700 mm, därför prövas måttet 800 mm. I SIS är måttet 900 mm, vilket gör att 

skillnaden endast blir 100 mm. (SS 91 42 21, p. 5) 

Kort passage  

I båda nivåerna prövas samma mått som för passage mellan möbel och vägg, d.v.s. i 

besökstillgänglig prövas måttet 700 mm och 800 mm för boendetillgänglig. Passagens 

likheter med passagen mellan möbel och vägg medför liknande förutsättningar, samtidigt 

leder det till minskad variation av mått. 

I boendetillgängliga nivån medför måttet ingen sänkning alls av måttet i SIS som är 800 mm. 

(SS 91 42 21, p. 5) 

För att öka skillnaden mellan denna passage och passagen mellan möbel och vägg, diskuteras 

en ändring av definitionen, från ≤1 m till ≤2 m. 

Dörrar 

SIS kräver fritt passagemått 800 för entré och 760 för innerdörr. (SS 91 42 21, pp. 5-6)För att 

underlätta projekteringen väljs i stället begreppen D10 entrédörr och D9 för innerdörr. Detta 

då kravet för kort passage, 700 mm uppfylls oavsett inkräktande av dörrblad och karmar. 

Betjäningsareorna på dörrar har i SIS ett a- och b-mått som är beroende av varandra, ett kort 

a-mått medför ett långt b-mått och tvärtom, för att utrymme alltid ska finnas framför eller 

längs med dörren för öppning från rullstol. Betjäningsarean framför dörren kan därmed 

uppta relativt stor yta. (SS 91 42 21, pp. 5-6) 

Diskussionen förs för att minska och välja fasta mått i båda nivåerna. En för stor minskning 

kan dock inte ske, då beaktan måste tas till transportering av möbler. Bristen av mer utförliga 

tester av vilka ytor som krävs för öppning från en rullstol skapar en viss ovisshet i måtten för 

boendetillgängliga nivån. 
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4.4.3 Personhygien  

SIS beskriver tre typer av hygienrum: badrum, duschrum och toalettrum. Ett hygienrum som 

inte tillhör ett specifikt sovrum eller samvaro/sovrum ska nås från neutralt utrymme. Minst 

ett rum för personhygien ska vara utformat så att det är användbart av en rullstolburen 

person eller efter ändring, t.ex. borttagning av badkar, är användbart för en person med 

behov av rullstol eller medhjälpare. (SS 91 42 22) 

Det är bra att peka på att rummet kan anpassas efter ändring, men hygienrummet är en av de 

större faktorer som bidrar till ökade ytor i och med ökade tillgänglighetskrav. Därför 

diskuteras att i besökstillgängliga nivån tillåta projektering av badrum som inte är 

tillgängliga för rullstolsburna personer och istället placera en RWC utanför den enskilda 

bostadslägenheten. Detta medför att betjäningsareorna kan minskas, men samtidigt bör 

alternativet finnas att projektera besökstillgängliga badrum i besökstillgängliga bostäder. 

Måtten som prövas för de besökstillgängliga badrumen är mindre än de boendetillgängliga 

och uppfattas förmodligen i flera fall som alldeles för små för att anses som tillgängliga för 

rullstolsburna personer. Testerna som utförts visar dock på att måtten är användbara och bör 

därför utnyttjas. I annat fall skulle badrum i besökstillgängliga nivån gå från att vara icke 

tillgängliga för rullstolburna personer, till att vara det enligt boendetillgängliga nivån, vilket 

leder till oproportionellt stora badrum jämfört med resten av bostaden. 

Boendetillgängliga badrum prövas också med minskade mått, men ifrågasätts om de är 

permanent dugliga för rullstolsburna personer. 

4.4.4 Daglig samvaro 

I SIS anges hur stora sittgrupper bör vara beroende på hur många personer bostaden är tänkt 

för. I en bostad för en person ska det finnas en sittgrupp för fyra personer, 2-3 personer ger 5 

sittplatser och 4-5 personer ger 6 sittplatser. En av platserna ska alltid vara utbytbar till en 

plats för en person med rullstol, samt manöverutrymme för att nå denna plats. Det ska även, 

bl.a. finnas tre bokhyllor och en TV. (SS 91 42 22) 

Funktionen kan samutnyttjas med sömn och vila då soffan även kan vara en säng. Det finns 

ett stort utbud av bäddsoffor som kan brukas som permanent säng idag. Dock konstaterdes 

under testerna att en bäddsoffa inte är lämplig för en rullstolburen person, vad som kan 

finnas för båda nivåerna är istället en säng/soffa, d.v.s. en säng som kan bäddas upp som 

soffa. 

Rekommendationen på mängden bokhyllor behålls men diskussion fördes huruvida de måste 

vara golvstående eller inte. Bokhyllor kan vara i form av diverse hyllor som hängs på väggar 

ovanför t.ex. soffa, arbetsplats säng, eller på annan plats som anses lämplig. Det är upp till 

den boende att placera möbler för förvaring enligt eget tycke, smak och behov. Till en början 

sades att endast en bokhylla måste vara golvstående, men i samband med kompisboende 

konstaterades att det kan vara en önskan från varje boende att ha en egen golvstående 

bokhylla. 

Det framgår tydligt i SIS att måtten för en TV togs fram för länge sedan och baserade på 

tjock-TV, att ta fram nya mått baserade på dagens platt-TV bör vara lämpligt. (SS 91 42 21, p. 

8) 
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4.4.5 Sömn och vila 

Avsnittet sömn i SIS beskriver bl.a. att minst en säng i bostaden ska kunna användas av en 

rullstolsburen person, samt att sängen efter ommöblering även ska nås från bortre sidan. 

Avsnittet har även delpunkter över olika typer av sovrum, t.ex. kombinerat samvaro/sovrum 

för en person, sovrum för en person eller två alternativ för sovrum för två personer. För 

respektive typ listas vilken möblering som bör ingå. I alla typerna anges att det ska finnas 

utrymme för en extra stol/fåtölj samt en arbetsplats. (SS 91 42 22) 

Då ungdoms- och studentbostäder ofta har en liten boarea upplevs kravet på en stol som 

överflödigt, önskas en stol görs plats för denna på egen hand. 

Rapportens definition av besökstillgänglig säger att sovrummet inte ska nås av rullstolsburen 

person, vilket automatiskt ifrågasätter rekommendationen att sängen ska nås av 

rullstolsburen person samt att sängen efter ommöblering ska nås från båda sidor. Att ta bort 

rekomendationen skulle tillåta användning av bäddsoffor och loftsängar. Loftsängarna i sin 

tur betyder att olika funktioner kan placeras ovanpå varandra, då ytan under loftsängen kan 

brukas av andra funktioner. Samutnyttjning sker därmed med t.ex. dagliga samvaron eller 

med förvaring. 

Definitionen leder även till att betjäningsareorna för besökstillgängliga sängar kan minskas. 

Diskussion förs om att sänka areorna även för boendetillgänglig, då till 800 mm, vilket skulle 

vara en minskning från SIS på 400 mm och skulle därmed inte tillåta en 360° sväng. 

(SS 91 42 21, p. 7) 

Många studenter väljer att leva tillsammans för att minska boendekostnaderna. Därför finns 

en efterfrågan på treor med två lika stora sovrum. Dessa typer av lägenheter finns dock sällan 

då dagens lägenheter ofta projekteras med ett större föräldrasovrum och ett mindre 

barnsovrum. 

4.4.6 Matlagning 

Rekommendationen för en studerande är i SIS en total bänkyta på 1600 mm, varav 600 spis, 

600 diskho samt 600 övrig bänkyta. Därutöver tillkommer 600 mm för kombinerad kyl och 

frys samt 600 mm fri golvarea för kompletteringar. (SS 91 42 21, p. 10) 

En sänkning prövas i besökstillgängliga nivån, där bänkytan minskas till 1200 mm. Önskan 

finns att införa mikrovågsugn i nya standarden men för att inte öka på ytan föreslås en ugn 

med mikro-funktion som placeras i samma högskåp som kyl och frys, vilket leder till minskad 

höjd på kyl- och frysskåpet. Det är dock inte en lämplig placering i boendetillgängliga nivån, 

då den inte blir nåbar från rullstol. 

Den korta bänkytan leder till frågan var disk ska placeras, en lösning är att ha utrymme för 

detta i högskåpet ovan diskhon. Detta är dock inte en möjlig lösning för boendetillgängliga 

nivån. Boendetillgängliga nivån bör därför ha ökad bänkyta för utrymme för disk och 

mikrovågsugn.  

Den fria golvarean som är en rekommendation i kök utförda enligt SIS diskuteras som 

irrelevant. Kökslängderna bör projekteras efter nödvändig yta direkt och inte låta yta stå fri 

för att den eventuellt kommer användas till extra bänkyta. 

Rekommendationerna i en bostad för två personer har inte bara den övriga bänkytan ökats 

till 1600 mm utan diskhon har även ökats till 800 mm, detta leder till en total bänkyta på 

3000 mm. 
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Till en början diskuteras endast införa ett förslag till besökstillgängliga nivån, som då har en 

total bänkyta på 1600 mm. Vid beaktan av boendetillgängliga kompisboenden bör dock ett 

förslag för 2 personer utvecklas. Längden bänkyta behöver inte nödvändigtvis baseras på 

antalet personer köket är avsett för, utan mängden utrustning som behövs. Storleken på 

kastrull som används är antagligen densamma vid matlagning för en eller två personer, 

möjligen används fler kastruller vid kompisboende om matlagningen genomförs 

tillsammans. Dessa staplas på hög och kräver därmed inte mer yta.  

Betjäningsarean framför köksbänkarna måste vara densamma i boendetillgängliga som i SIS, 

d.v.s. 1200 mm, för att tillåta en 360° sväng med rullstol. I besökstillgängliga nivån kan arean 

sänkas, viss manövrering för rullstolsburen person bör dock vara möjlig. (SS 91 42 21, p. 9) 

4.4.7 Måltider  

Antalet sittplatser baseras i SIS på antalet personer bostaden är avsedd för. I en bostad för en 

person blir kravet minst fyra sittplatser runt matbordet och för två personer sex sittplatser. 

En av platserna ska vara utbytbar och tillgänglig för en person med rullstol. (SS 91 42 22) 

Bland studenter som bor i små lägenheter finns tendenser att välja bort matbordet och 

istället ge plats för skrivbord och andra möbler. Därför kan samutnyttjning ske med 

funktionen hemarbete, samtidigt som kravet på antalet sittplatser kan minskas. 

Rekommendationen att en plats ska vara utbytbara och nås av rullstolsburen person ska dock 

kvarstå i båda nivåerna. Däremot föreslås minskning av betjäningsareorna, även vid platsen 

som ska nås av rullstolburen person. 

4.4.8 Hemarbete 

P.g.a. åldern på SIS är måtten på arbetsplatserna troligtvis baserade på hur stor en stationär 

dator är. (SS 91 42 21, p. 8) Datorerna som används hemma idag är oftast en laptop som tar 

betydligt mindre plats och enkelt kan plockas undan, vilket medför möjlig minskning av 

skrivbordets mått. I BBR anges att det ska finnas utrymme för hemarbete. (BBR, p. 3:22) 

Detta utrymme tolkas som fullgjort om bostaden innehåller som minst en arbetsplats eller 

arbetsplats som sker i samutnyttjning med funktionen måltid. 

4.4.9 Entréutrymme 

Några av punkterna som nämns i SIS är att det ska finnas en stol eller uppställningsplats för 

rullstol i närheten av entrén, att en låg förvaringsmöbel ska finnas i närheten av entrén samt 

att en vändplats för rullstol ska finnas, om möjligt direkt innanför entrédörren. 

Rekommendationerna säger även att kapphyllan ska medge 200 mm/person dock minst 600 

mm. (SS 91 42 22) 

Reflektioner uppstår över huruvida utrymme för stol och låg förvaringsmöbel ska prioriteras 

i små bostäder. Vid projektering av små bostäder ligger stor vikt i att förlägga yta där den är 

önskad, vilket i de flesta fall rimligtvis är i exempelvis dagliga samvaron. 

Att göra yta för en vändplats för rullstol direkt innanför entrédörren står endast som en 

rekommendation då det är möjligt. Rekommendationen kan utvecklas till en specifik 

angivelse över hur nära en vändplats ska finnas tillgänglig innanför entrédörren i 

besökstillgänglig bostad. 
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I boendetillgänglig bostad är det positivt att ha vändplatsen intill entrén men bör inte 

förläggas utefter kapphyllan då det är skohyllan på golvet som är avgörande faktorn för 

rullstolens manöverutrymme. Kapphyllor och skohyllor finns i dagsläget i en mängd olika 

typer och rekommendationerna för dessa bör vara mer flexibla. Kapphyllor kan ersättas av 

krokar som kan placeras lodrätt i stället för vågrätt eller dylikt, vilket eventuellt sparar yta. 

Måttet 400 mm prövas istället för 600 mm som anges i SIS. (SS 91 42 21, p. 13) 

4.4.10 Tvätt 

Enligt BBR ska maskinella tvätt- och torkmöjligheter finnas inom den enskilda 

bostadslägenheten om gemensam tvättstuga inte finns i bostadslägenhetens närhet. (BBR, p. 

3:23) I SIS rekommenderas att utrymme för maskinella tvätt- och torkmöjligheter bör finnas 

inom bostadslägenheten, även om gemensam tvättstuga finns. (SS 91 42 22) När 

tvättfunktionen förläggs i den enskilda bostadslägenheten är rekommendationen en 

tvättmaskin och en torktumlare samt en tvättbänk på 1000 mm, alternativt 1200 mm med 

tvättmaskin eller torktumlare placerad där under. 

För ökad flexibilitet bör fler alternativ tas fram. Det finns t.ex. tvättmaskiner med bredden 

400 mm och tvättmaskiner med torkfunktion. Tvättpelare är ett ytterligare alternativ för 

besökstillgängliga bostäder, då funktionen inte definieras som tillgänglig för personer med 

nedsatt rörelseförmåga.  

Relevansen av tvättbänk och extra diskho omdiskuteras med tanke på små bostäder. I små 

bostäder förläggs tvättfunktionen i badrumet, vilken redan är en yta som önskas minskas. 

Alternativen är att diskhon tas bort så båda maskinerna kan placeras under tvättbänken, men 

då bör måttet på tvättbänken vara flexibelt om valet är maskiner med bredden 400 mm 

istället för 600 mm. Samtidigt kan maskinerna användas som bänk redan som de är, såvida 

det inte är en toppmatad maskin, och frågan uppstår om kravet på tvättbänk helt kan tas 

bort. 

Utifrån testerna som utförts prövas sänkta betjäningsareorna framför maskinerna och 

tvättbänken. Förslagen ger relativt grova sänkningar av måtten som anges i SIS, vilket 

riskerar bli för stora i boendetillgängliga nivån. (SS 91 42 21, p. 15) 

  



Analys 

32 

 

4.4.11 Förvaring och förråd 

Nedan finns Tabell 4.1 med mängder av förvaring och förråd i en bostad avsedd för en och två 

studerande, taget från SIS. (SS 91 42 21, p. 13) 

Arbetets syfte är att minska yta och då ungdoms- och studentbostäder ofta ses som tillfälliga 

diskuteras en minskning av mängden och för att öka flexibiliteten inte specificera en 

garderob i entrén. Angivelser för mängd beroende på antalet personer bör dock kvarstå, 

möjligen bör speciella angivelser finna för kompisboenden så varje boende erbjuds en 

garderob. Samutnyttjning kan ske med funktionen sömn och vila om förvaring placeras 

under sängen. 

4.4.12 Sammanfattning 

Efter analyserna ovan konstateras att den största vinsten i att kunna minimera ytorna ligger i 

besökstillgängliga nivån och att ytvinsterna i boendetillgängliga nivån i flesta fall är minimala 

och inte värda argumentation. I nuläget behöver ungdoms.- och studentbostäder sällan 

genomgå en ytanpassning för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

förändringar krävs i stället på t.ex. dörröppnare eller borttagning av trösklar. Därför väljs att 

i boendetillgängliga nivån använda betjäningsareor från SS 91 42 21 men med vissa 

ändringar i möbelmått och mängd av möbler inom funktionerna samt att behålla förslaget 

om samutnyttjande av olika funktioner. 

 
Skåpbredd/Stånglängd  
angivna i M, 1M=100 mm 

Storlek på 

bostaden 

Entréutrymme 

Kapph 

+garderob 

Övrigt inkl. 

backskåp och 

städ 

För 1 
studerande 

6 6 
18 

Varav städ 6 

För 1 
person, 

högst 55 m2 

6 6 
24 

Varav städ 6 

För 2 
personer 

6 6 
30 

Varav städ 6 

Tabell 4.1 – Mängd förvaring i olika bostäder 
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5 Resultat 

Resultatet redovisas i vad som i arbetet varit en produktframtagning av en ny standard och 

återfinns i Bilaga 3 Förslag till standard för tillgänglighet i Ungdoms- och studentbostäder, 

tillsammans med Bilaga 4 Projekteringsförslag. Dessa två bilagor är därmed var resultaten 

återfinns i detalj. 

Den nya standarden avser ungdoms- och studentbostäder med en BOA om högst 55 m2 och 

har använts för projektering av ett antal enskilda bostadslägenheter i projekteringsförslagen. 

Standardens föreslagna tillgänglighetsnivå kallas ungdoms- och studentnivån. Denna nivå är 

i sig uppdelad i två ytterligare nivåer, besökstillgänglig och boendetillgänglig. Definitionerna 

för dessa lyder som följer: 

Besökstillgänglig - funktionerna daglig samvaro, måltid, entréutrymme samt 

balkong/terras ska vara nåbara för personer med rullstol. 

Funktionen personhygien kan utformas som icke tillgänglig för 

dessa personer men ska då kompletteras med en RWC/12 

lägenheter i bostadshuset. 

Boendetillgänglig -  anpassad för permanent boende av personer i behov av 

hjälpmedel  

I Tabell 5.1 nedan redovisas de slutgiltiga passagemåtten i mm för de båda nivåerna, dessa 

ligger även till grund för samtliga betjäningsareor i de båda nivåerna. 

Den framtagna standarden skiljer sig främst från SIS standarderna i tre punkter: 

 Möjligheten att kombinera olika funktioner 

 Två nya nivåer: besökstillgänglig och boendetillgänglig 

 Minskade betjäningsareor, möbler och förvaringsutrymmen 

Gällande uppdelningen av tillgänglighetsnivåerna i ett ungdoms- eller studentbostadshus är 

slutsatsen att 10 % skall vara boendetillgängliga medan övriga 90 % är besökstillgängliga. 

Detta baseras på att 4 % av Sveriges befolkning över 16 år är i behov av full tillgänglighet och 

Passagemått Besökstillgänglig Boendetillgänglig 

Mellan väggar 800 1100 

Där 90°sväng ska 

vara möjlig 
900 1200 

Mellan möbel och 

vägg 
700 900 

Kort passage 700 800 

Tabell 5.1 – Passagemått i mm för de olika 

tillgänglighetsnivåerna i förslag till ny standard för ungdoms- och 

studentbostäder 
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att omsättningen på studentlägenheter ligger på ca 50 % per år. 10 % är därmed en siffra med 

god marginal. 

För ett tydligt resultat av vinsterna med den nya standarden projekterades olika 

lägenhetsförslag, vilka återfinns i Bilaga 4 Projekteringsförslag. Planlösningarna delades upp 

i fyra olika serier: 

 A: bostad för en person, mindre 

 B: bostad för en person, större 

 C: bostad för två personer 

 D: bostad för två personer i kompisboende 

Planlösningarna i varje serie är utförda i fyra tillgänglighetsnivåer: 

 Besökstillgänglig, extern RWC 

 Besökstillgänglig 

 Boendetillgänglig 

 SS 91 42 21 - normalnivå 

Detta medför totalt 16 planlösningar. I Tabell 5.2 nedan redovisas ytor och uppskattat pris, i 

fråga om bostadsrätt och månadshyra, i fråga om hyresrätt, för respektive planlösning. Priset 

är i fallet av bostadsrätt baserat på kvadratmeterpriset i Storstockholm, 38 649 kr/m2 och 

månadshyran i fallet av hyresrätt baserat på årshyran 1 154 kr/m2 och år i Storstockholm. 

(Mäklarstatistik, 2013) (SCB, 2012)  

Skillnaden mellan besökstillgänglig med extern RWC och besökstillgänglig är i genomsnitt 

5 m2, vilket beror på ökad yta i badrummet i den besökstillgängliga, som är enda skillnaden 

mellan lägenheterna. 

I A-serien sparas 19 m2 i den besökstillgängliga nivån med extern RWC, jämfört med 

SS 91 42 21 - normalnivå, vilket resulterar i en minskning av kostnaden på ca 45 %, med 

hänsyn till kvadratmeterpriset. I Storstockholm skulle detta resultera i ett pris på 591 300 kr i 

stället för 1 325 700 kr i fallet av en bostadsrätt. 

 Serie 
Besökstillgänglig, 

 extern RWC 
Besökstillgänglig Boendetillgänglig 

SIS 
Normalnivå 

A   m2 15,3 19,4 20,5 34,3 

      kr 591 300 749 800 792 300 1 325 700 

      
kr/mån 

1 500 1 900 2 000 3 300 

B   m2
 19,8 24,8 26,0 47,6 

      kr 765 300 958 500 1 004 900 1 839 700 

      
kr/mån 

1 900 2 400 2 500 4 600 

C    m
2
 31,0 36,4 40,3 56,4 

      kr 1 198 100 1 406 800 1 557 600 2 179 804 

      
kr/mån 

3 000 3 500 3 900 5 400 

D   m2
 33,1 39,0 41,6 57,6 

       kr 1 279 300 1 507 300 1 607 800 2 226 200 

      
kr/mån 

3 200 3 800 4 000 5 500 

Tabell 5.2 – Redovisning av ytor och månadskostnader för fyra bostadslägenheter utförda i fyra 

tillgänglighetsnivåer 
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Som hyresrätt i Stockholmsområdet beräknas månadshyran för samma lägenhet till ca 

1 500 kr/månad jämfört med SS 91 42 21 - normalnivås hyra på ca 3 300 kr/månad. Detta 

ger en minskning med ca 45 %. Priset gäller vanliga hyreslägenheter, vilka kan skilja från 

studentlägenheter. (SCB, 2012) 
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6 Slutsats 

Då arbetet omfattar 15 hp har testerna enbart tagit hänsyn till personer med nedsatt 

rörelseförmåga i behov av rullstol. Rapporten har därmed inte behandlat personer med 

kognitiva, psykiska, sensoriska, emotionella eller andra funktionsnedsättningar, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Påverkan tros däremot inte varit stor då det är personer med nedsatt 

rörelseförmåga i behov av rullstol som utgör ett behov av ökade utrymmen. 

En annan svaghet i arbetet är att hänsyn inte tagits till rullstolar större än måtten 

700 x 1200 mm. Därmed kan vissa svårigheter uppkomma i framkomlighet med eldrivna 

rullstolar vid tillämpning av de framtagna måtten. Utrymmesbehoven för personer i behov av 

medhjälpare har även de inte behandlats i arbetet. Att därför välja betjäningsareor från 

SS 91 42 21 i den boendetillgängliga nivån säkerställer att den enskilda bostadslägenheten 

blir behaglig för en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, då de måtten trots 

allt genomgått en större prövning. 

Trots dessa nackdelar uppfattas arbetets delmål att finna belägg för att lagförändringar och 

en ny standard för ungdoms- och studentbostäder som funna och bekräftade. 

Branschorganisationer som Studentbostadsföretagen genomför undersökningar i vad som 

stoppar produceringen av dessa bostäder samtidigt som Boverket själva just nu undersöker 

hur de kan underlätta produceringen. 

De övriga delmålen uppfattas även de som nådda då både ett förslag till ny standard med nya 

möbelmått, betjäningsareor och möbleringsmängder samt att planlösningar baserade på 

denna standard har skapats. Vid projektering av planlösningar utifrån den nya standarden 

fastslogs att de faktorer som ger störst vinster beträffande minskning av yta i den enskilda 

bostadslägenheten är: 

 Ökat antal tillgänglighetsnivåer 

 Minskning av betjäningsareor 

 Möjligheten att sammutnyttja olika funktioner genom smarta möbler 

 Minskning av antal möbler och dess mått 

Förutom minskningen av passager och betjäningsareor ses en stor vinst i samutnyttjning av 

olika funktioner med hjälp av smarta möbler. Samutnyttjning av funktioner kan användas i 

båda nivåerna för att spara yta. Denna möjlighet är den som ger största ytvinsterna, beroende 

på vad som kombineras. Funktioner som kan samutnyttjas är följande: 

 Daglig samvaro med sömn och vila 

 Hemarbete med måltid 

 Förvaring med sömn och vila 

De nya mått och metoder som angetts ovan anses inte uppfylla arbetets mål om lösningar 

efter ombyggnation, men detta ses inte som en negativ aspekt då det under arbetets gång 

konstaterats att ombyggnationer av ungdoms- och studentlägenheter sällan krävs rent 

ytmässigt. Vad som ytterligare bidrar till att målet inte helt uppfyllts är att den 

boendetillgängliga nivån inte genomgått en större utveckling, utan till stor del efterliknar 

normalnivån i SS91 42 21. Arbetets mål uppfattas ändå till stor del som uppfyllt tack vare 

förslaget till ny standard och planlösningarna. 
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Däribland är indelningen av olika tillgänglighetsnivåer en viktig aspekt. De besökstillgängliga 

bostäderna kan i alla delar inte utnyttjas av rullstolburna personer, samtidigt kan smalare 

passagemått och mindre betjäningsareor leda till osmidiga manövreringar. Detta kan 

uppfattas som utestängande och kränkande behandling och kommer motarbetas av många 

grupper i samhället. Argumentet mot detta ligger i att bostäder inte bara ska vara tillgängliga 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga utan för alla. Även för 

kapitalsvaga grupper eller grupper som önskar lägre boendekostnad ska mindre bostäder 

finnas tillgängliga. 
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7 Rekommendation 

Arbetets tidsbrist och nödvändiga avgränsningar har medfört att hänsyn inte tagits till 

personer i behov av rullstol större än 700 x 1200mm eller personer i behov av medhjälpare. 

Detta är punkter som vidare undersökningar kan ske i då dessa faktorer ökar behovet av 

tillgänglighet. Samtidigt sker hela tiden en utveckling av mindre, smidigare och mer 

lättmanövrerade hjälpmedel som kanske medför mindre tillgänglighetskrav. Undersökning 

av detta kan ske i samband med en utveckling av de mått som i början av detta arbete fanns 

för boendetillgängliga nivån och återfinns i Bilaga 2, Jämförelse av SS 91 42 21 och 

testresultat för ungdoms- och studentbostäder. 

Mer konkreta siffror kan tas fram över hur många personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga som efterfrågar ungdoms- och studentlägenheter samt med vilken nivå 

av tillgänglighet. Möjligen väljer de med högre tillgänglighetskrav ett annat boendealternativ, 

skulle ge bättre belägg för procentsatsen över besökstillgängliga bostäder. 

Vad beträffar ekonomin för uppbyggnad av små lägenheter finns det mer faktorer att granska 

än minskning av kvadratmetrar, vilken är enda faktorn behandlad i detta examensarbete. 

Fördjupning kan göras genom att betrakta en helhetslösning, d.v.s. ett helt bostadsprojekt 

med de nya tillgänglighetsnivåerna. De minskade bostadslägenheterna leder till att fler kan 

projekteras i ett och samma bostadshus men leder samtidigt till fler kök och badrum, vad 

innebär detta för kostnader? 

En faktor som ofta stoppar projekt förutom den ekonomiska frågan är bullernivåer. Kravet 

blir ett problem då bullernivån ofta överstiger gränsvärdena mot fasaden i attraktiva 

områden. Lägenheter som enbart består av ett rum får då problem när funktionen sömn och 

vila inte kan läggas i ett rum med lägre bullernivå. Kan kravet sänkas så värdet mäts i 

rummet i stället för mot fasaden, eller bör kraven för ungdoms- och studentbostäder skilja sig 

från övriga bostäder? 

Ett begrepp som tas upp i rapporten är kompisboende. Detta behandlas kort med idéer om 

planlösningar samt möbelmängder, men ingen djupare diskussion av kontraktsformer. Även 

kösystem och kontrakt för vanliga ungdoms- och studentlägenheter skulle kunna utvärderas 

och utvecklas med mål att minska bostadsbristen för unga. 
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Förord 

Framtagning 

Denna bilaga innehåller inga slutgiltiga resultat för tillgänglighetsnivåerna besökstillgänglig och 

boendetillgänglig, utan är en jämförelse mellan mått som undersökts för nivåerna och 

SS 91 42 21 – normalnivå. 

Måtten som redovisas togs fram under tester i uppbyggda miljöer och befintliga studentlägenheter, 

som en del av genomförandet i examensarbetet ” Granskning av tillgänglighetsmått i små 

bostäder”, varpå jämförelsen framställdes för vidare analys. För mer information hänvisas till 

ovanämna rapport. 

Utgångspunkter 

Utgångspunkter under testerna i de uppbyggda miljöerna var ungdoms- och studentbostäder om 

högst 55 m2. Vilket medför möjliga avsteg från övriga regler i BBR vid utformning av den enskilda 

bostadslägenheten. 

De ungdomar och studenter som förutsattes bo i bostäderna var de som ej är i behov av 

medhjälpare, utan avklarar den dagliga verksamheten på egen hand. Testerna genomfördes med 

och utan inomhusrullstol (700 x 1200) varpå hänsyn endast togs till personer med nedsatt 

rörelseförmåga i behov av rullstol och inga andra funktionsnedsättningar. Testerna har endast 

fokuserats på tillgänglighetsmått i den enskilda bostadslägenheten. 

Boendetillgänglig 

Bostad utförd i denna nivå är anpassad för permanent boende av personer i behov av hjälpmedel. 

Besökstillgänglig 

Bostad utförd i denna nivå innebär att funktionerna daglig samvaro, måltid, entréutrymme samt 

balkong/terras ska vara nåbara för personer med rullstol. Funktionen personhygien kan utformas 

som icke tillgänglig för dessa personer men ska då kompletteras med en RWC/12 lägenheter i 

bostadshuset. 
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Definition av ungdoms- och studentbostäder 

Studentbostad 

Avsnitt 3:223 BBR säger att i bostäder utformade med BOA mindre än 55 m2 måste antingen 

funktionen sömn och vila eller funktionen matlagning vara avskiljbar.  

Enligt avsnitt 3:226 BBR behöver en studentbostad med BOA om högst 35 m2 inte ha funktionerna 

daglig samvaro, sömn och vila eller matlagning avskiljbara. 

Samma avsnitt i BBR anger att delar av, eller hela funktionerna matlagning, daglig samvaro samt 

måltider kan förläggas utanför den egna bostaden, gemensamt för en grupp studenter. Funktionen 

matlagning får max delas av 12 bostadslägenheter, samtidigt ska de gemensamma funktionerna i 

skälig utsträckning kompensera för den förlorade ytan i den egna bostaden.  

Studentbostadsförvaltarnas krav på den boende är att personen ska vara registrerad vid en 

utbildning. Kraven på hur och hur ofta den boende måste redovisa för detta skiljer mellan 

förvaltarna 

Ungdomsbostad 

En ungdomsbostad har i BBR samma krav som en studentbostad. 

Förvaltare av ungdomsbostäder kräver en viss ålder på den boende, vanligtvis mellan 18-26 år, 

men detta kan variera. 
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Betjäningsareor 

Avsnittet beskriver förutsättningar för vidare presentation av möblers betjäningsareor samt 

passagemått. 

Allmänt: 

Möbler får om inget annat anges, inte inkräkta på andra betjäningsareor. 

Betjäningsareor och passagemått får överlappa varandra och får inkräktas av eluttag, strömställare, 

socklar och radiatorer. 

Teckenförklaringar: 

Fast vägg 

Betjäningsarea 

Betjäningsarea som endast får gränsa mot annan betjäningsarea 



PASSAGER

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Kort
passage
(≤ 2 m)

Mellan
möbel
och vägg

Mellan
väggar

Där 90°
sväng ska
vara
möjlig

Kort passage
mellan möbler
Kort passage ≤
1 m

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Ger minskad variation av
antalet mått, men endast
en sänkning på 100 mm

Jämfördes med
normalnivåns Kort
passage.

Endast en minskning
på 100 mm

Samma som
mellan möbler och
vägg, för minskad
variation av mått

Rullstol 700 + marginal 100

Minsta möjliga
under tester

Minsta möjliga med
rullstol och händer
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DÖRRAR

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Innerdörr
(Skjutdörr)

Entrédörr

Innerdörr
(Slagdörr)

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Fritt passagemått min. 800 med
dörren öppen 90°

a b
300 2000
550 1700
700 1500
1150 1200

a eller b ökar med 400 vid
nedåtgående trappa/ramp

Utrymme för vändning av elrullstol
skall finnas nära dörrens utsida

Fritt passagemått 760 med dörren
öppen 90°

a b
300 1800
550 1600
700 1400
1150 1200

a eller b ökar med 400 vid
nedåtgående trappa/ramp

Vid arbetsbänk ökas a till 450 och vid
diskmaskin eller breda skåpluckor
(>400) till 650

Utrymme för vändning av elrullstol
skall finnas nära dörren

Fritt passagemått 760

Utrymme för vändning av 
rullstol skall finnas nära dörren

Alternativ då
dörren leder till
ett icke
besökstill-
gängligt rum

D10

D9

D10

D9

D9

D9
D9

D9

Måtten baseras på det fria
öppningsmåttet, varvid
passagemåttet inte bör
påverkas av karmar

Betjäningsarean kan inte
bara ta hänsyn till
rullstolsburen person utan
ska även underlätta
förflyttning av möbler

Ökade mått bör
förekomma vid
trappavsatser eller dylikt

Plats för
rullstolsvändmått
bör finnas direkt
i entréutrymmet

Rullstolsvändmåttet
kan förläggas på
visst avstånd

Alternativ då
dörren leder till
ett icke
besökstill-
gängligt rum

5



PERSON-
HYGIEN

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Duschplats

WC-stol

Tvättställ

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Figuren visar vilka mått som
skall vara möjliga att
anordna efter ändring som
t.ex. borttagning av badkar

a-måttet bör
bero på typ av
toalettstol

Betjäningsareorna
som prövas i denna
nivå fungerar för
rullstolsburna
personer, men med
viss obekvämlighet

Ny linje för att
betjäningsarean
endast ska gränsa
till annan
betjäningsarea

Baseras på
passagemått

Alternativet
förutsätter att RWC
finns i bostadshuset

Alternativen
förutsätter att RWC
finns i bostadshuset

Alternativet
förutsätter att RWC
finns i bostadshuset
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DAGLIG
SAMVARO

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Bäddsoffa

2-sitssoffa

Bokhyllor

TV

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Soffbord

Nya mått
efter dagens
platt-TV

Soffbord
Soffbord får
inkräkta
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SÖMN
OCH VILA

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Dubbel-
säng

Enkelsäng

Loftsäng

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Säng i enpersonssovrum och i
tvåpersonssovrum där
paruppställning inte används

Minst en sängplats i bostaden skall
efter ommöblering kunna ordnas
med tillgång för hjälpare på sängens
bortre sida. I bostäder mindre än 40
m2

1200-måttet bredvid sängen
förutsätter att rullstolens fotplattor
går in under sängen

Parsäng i tvåpersonssovrum

1200-måttet bredvid sängen
förutsätter att rullstolens fotplattor
går in under sängen

Måttet 800/900 är beroende av om
betjäningsarean gränsar till möbler
eller vägg. Se passagemått

Sängen anses inte
behöva vara
tillgänglig för
rullstolsburen person,
därav kan
betjäningsareorna
minskas

Loftsäng är ej
tillgänglig för
rullstolsburen
person

Sängens längd bör
sänkas till 2000 mm, likt
en standardsäng, istället
medför betjäningsarean
extra längd för placering i
trånga utrymmen

Finns ej i denna nivå

Hänsyn
måste tas
till stomme
och stege

800-säng är
vanligt vid
dubbelsäng och
bör tillämpas för
att minska yta
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MAT-
LAGNING

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

1 pers.

2 pers.

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Bostad avsedd för en studerande

Införande av mikrovågsugn

Mikro i högskåp ej tillgängligt
för rullstolsburna personer

Mikron kan kombineras med ugn

Plats för disk kan föläggas i
överskåp

Extra bänkyta kan finnas i form av
utdragbar skärbräda eller dylikt

Samma som för 1 pers.

Bostad avsedd för 1 person
högst 40 m²

Bostad avsedd för 1 person
högst 55 m²

Fri golvarea för 
kompletteringar

Vid anpassning åstadkomms
vändmått 1300 resp. 1500 genom att
några skåp under bänk tas bort
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MÅLTID/
HEM-
ARBETE

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

1 pers.

2 pers.

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Matplats dimensioneras för det
antal personer som bostaden är
avsedd för, plus 2 personer.
Dock minst 4 sittplatser

Minskning av
antalet
sittplatser

Större valfrihet
i placering av
sittplatser

Samutnyttjning
av matbord och
arbetsplats

Vid kompisboende bör
en arbetsplats finnas
för varje boende

Stor arbetsplats

Liten arbetsplats

10



ENTRÉ-
UTRYMME

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Tvättbänk

Tvätt-
maskiner

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

TVÄTT

Borttagen
vändplats för
rullstol - bör dock
finnas i närheten

TM/
TT

TM TT TM

KM KM

TM

TP

TM = Tvättmaskin

TT = Torktumlare

TS = Torkskåp

KM = Kombinerad tvättmaskin och torktumlare

TP = Tvättpelare (= TM + TT)

I så små lägenheter
ifrågasätts
tvättbänkens relevans

Om funktionen är
förlagd inom den
enskilda
bostadslägenheten
anses den inte
behöva vara
tillgänglig för
rullstolburen
person, därav kan
betjäningsareorna
minskas

Krokar istället för
kapphylla sparar yta.

Avsatt väggyta för
krokar bör öka med
antalet personer i
lägenheten
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FÖRVARING

NORMALNIVÅ BOENDETILLGÄNGLIG BESÖKSTILLGÄNGLIG

Garderober

UNGDOMS- OCH STUDENTNIVÅss 91 42 21

Två högskåp (1200 mm) och
städskåp skall vara tillgänliga

Tillgängliga högskåp intill hörn
skall ha 200 mm bred passbit eller
förses med utdragbar vagn

a b
400 1800
500 1300
900 1200

1200 mm stånglängd skall
vara tillgänglig (alternativ
till två högskåp)

Eventuell minskning av
mängden garderober

Införande av garderober
med skjutdörrar då dessa
inte kräver extra
betjäningsarea för
öppning av dörr

Specifikation av
placering av garderob
kan utgå för ökad
flexibilitet

Funktionen anses
inte behöva vara
tillgänglig för
rullstolsburen
person, därav kan
betjäningsarean
sänkas

G/
ST

G/
ST
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Bilaga 3 

 
   

Förslag till 

Standard för tillgänglighet i Ungdoms- & studentbostäder 

 

 

Standard framtagen av Loise Tengsved och Sara Sköld i examensarbetet; 

”Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder” (15hp) VT 2013
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Förord 

Framtagning: Boendetillgänglig: 

Standarden är ett förslag på en ny nivå av tillgänglighet; Ungdoms- & 
Studentnivån, som i sig är uppdelad i en boendetillgänglig och 
besökstillgänglig nivå. Det ska noteras att detta är ny nivå av tillgänglighet 
som är lägre än normalnivån i SS 91 42 21. 

Standarden är en del av ett examensarbete inom tillgänglighetsmått i små 
bostäder. För mer information om arbetet finns rapporten Granskning av 
tillgänglighetsmått i små bostäder. Planlösningar över bostäder utförda 
med denna standard finns i bilaga 2 i ovannämnd rapport. 

Utgångspunkter: 

Standarden avser ungdoms- & studentbostäder med en BOA om högst 
 55 m2. Vilket medför möjliga avsteg från övriga regler i BBR vid 
utformandet av den enskilda bostadslägenheten.  

De ungdomar och studenter som bor i bostäderna är de som ej är i behov 
av medhjälpare, utan avklarar den dagliga verksamheten på egen hand. 
Standardens mått utgår från tester som skett med och utan 
inomhusrullstol (700 x 1200) i både uppbyggda miljöer och befintliga 
studentlägenheter. Hänsyn har därmed endast tagits till personer med 
nedsatt rörelseförmåga i behov av rullstol och inga andra 
funktionsnedsättningar. Under testerna har det endast fokuserats på 
tillgänglighetsmått i den enskilda bostadslägenheten. 

 

Bostad utförd i denna nivå är anpassad för permanent boende av personer i 
behov av hjälpmedel. 

Besökstillgänglig: 

Bostad utförd i denna nivå innebär att funktionerna daglig samvaro, måltid, 
entréutrymme samt balkong/terras ska vara nåbara för personer med rullstol. 
Funktionen personhygien kan utformas som icke tillgänglig för dessa personer 
men ska då kompletteras med en RWC/12 lägenheter i bostadshuset. 
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Definition av ungdoms- och studentbostäder 

Studentbostad: Ungdomsbostad: 

Avsnitt 3:223 BBR säger att bostäder utformade med BOA mindre än 55 m2 
måste ha antingen funktionen sömn och vila eller funktionen matlagning 
vara avskiljbar.  

Enligt avsnitt 3:226 BBR behöver en studentbostad med BOA om högst 35 m2 

inte ha funktionerna daglig samvaro, sömn och vila eller matlagning 
avskiljbara. 

Samma avsnitt i BBR anger att delar av, eller hela funktionerna matlagning, 
daglig samvaro samt måltider kan förläggas utanför den egna bostaden, 
gemensamt för en grupp studenter. Funktionen matlagning får max delas av 
12 bostadslägenheter, samtidigt ska de gemensamma funktionerna i skälig 
utsträckning kompensera för den förlorade ytan i den egna bostaden.  

Studentbostadsförvaltarnas krav på den boende är att personen ska vara 
registrerad vid en utbildning. Kraven på hur och hur ofta den boende måste 
redovisa för detta skiljer mellan förvaltarna. 

En ungdomsbostad har i BBR samma krav som en studentbostad. 

Förvaltare av ungdomsbostäder kräver en viss ålder på den boende, 
vanligtvis mellan 18-26 år, men detta kan variera. 
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Bostadens funktioner  

Utifrån ungdoms- & studentbostäder beskrivs nedan de funktioner som enligt BBR ska ingå i en bostad. Indelning av funktionerna och dess rum sker i 

enlighet med BBR. 

Personhygien: 

Funktionen ger möjlighet till personlig rengöring. 

Rum för personhygien bör nås från neutralt utrymme. 

Funktionen utformas antingen som boendetillgänglig eller icke tillgänglig för 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Vid sista fallet förläggs RWC utanför 
den egna bostaden med en duschmöjlighet. Denna får delas av max 12 
bostadslägenheter. 

Utrymmet kan även inrymma tvättutrustning. 

Funktionen ska innehålla: 

 Duschplats 
 WC-stol 
 Tvättställ 
 Spegel 
 Utrymme för viss förvaring 

Daglig samvaro: 

Den dagliga samvaron ska uppmuntra till gemensamma aktiviteter. 

En sittgrupp för en person ska ha 2 sittplatser i form av soffa eller fåtöljer, 
sedan ökas antalet sittplatser med antalet personer. (Soffa kan kombineras 
med säng) 

Funktionen ska innehålla: 

 Sittgrupp 
 3 bokhyllor, dock minst en golvstående/antalet personer i bostaden 
 Väggyta för TV 

 

Sömn och vila: 

Funktionen innefattar sovplatser för de boende. 

Antalet sovplatser ska vara lika med antalet personer bostaden är avsedd för. 
Vid avskiljbara delar för sömn kan sängplatserna fördelas i sovrum för en eller 
två personer.  

Sovrum får fungera som enda passage till förvaring. 

Funktionen bör inte placeras intill loftgång. 

Funktion med en sovplats ska innehålla: 

 Enkelsäng (Kan kombineras med soffa) 
 Avställningsyta (Kan placeras på vägg) 
 Klädförvaring 600 mm 

Funktion med två sovplatser ska innehålla: 

 Dubbelsäng alt. 2 enkelsängar 
 Avställningsyta (Kan placeras på vägg) 
 Klädförvaring 1200 mm. 
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Matlagning: 

Funktionen syftar till beredning av mat. 

Kökslängder finns under rubriken Matlagning, sida 10. 

Måltider: 

Funktionen ska medföra plats att vid bord sitta ner och äta en måltid. 

Antalet sittplatser vid bordet ska vara minst två, varav en ska vara utbytbar 
och tillgänglig för person med rullstol. 

Funktionen kan kombineras med funktionen hemarbete. 

Funktionen ska innehålla: 

 Kombinerat matbord/skrivbord 
 2 stolar 

Hemarbete: 

Hemarbete ska underlätta för den boende att utföra enklare arbeten eller 
studier samt sin hobby. 

Funktionen kan kombineras med funktionen måltider. Kompisboende ska 
dock erbjuda ett skrivbord/person. 

Funktionen ska innehålla: 

 Skrivbord eller kombinerat matbord/skrivbord 
 Stol 

Entréutrymme: 

Entréutrymmet ska förvara ytterplagg och dylikt. 

I boendetillgänglig bostad ska plats för vändplats med rullstol finnas framför 
skohylla, alternativt 300 mm från en vägg. I besökstillgänglig bostad är det 
tillräckligt att vändplats finns inom 3 m, dock får sträckan ej passera genom 
en dörr. 

För kapphyllan avsätts en fri väggyta på minst 400 mm och ökar därefter med 
200 mm/person. 

Funktionen ska innehålla: 

 Kapphylla 

Tvätt: 

Funktionen ska innehålla utrustning att tvättning och torkning av kläder kan 
genomföras. 

Utrustningen kan placeras i bostadens utrymme för personhygien eller 
förläggas i gemensam anläggning för bostadshuset. I det senare fallet 
tillkommer krav på tvättbänk. 

I både tillgänglig och besökstillgänglig bostad kan tvättmaskinen och 
torktumlaren bytas till kombinerad tvättmaskin med torkfunktion. I 
besökstillgänglig bostad kan tvättmaskin och torktumlare även placeras som 
en tvättpelare. 

Funktionen, förlagd inom bostad, ska innehålla: 

 400 mm tvättmaskin + 400 mm torkrumlare 
 Alt. 600 kombinerad tvättmaskin med torkfunktion  
 Alt. 400/600 tvättpelare 

Förvaring: 

Funktionen syftar till förvaring av kläder, linne, städtillbehör och dylikt. 

 Städskåp, en/4 personer 
 Linneskåp, en/4 personer 
 Garderob, en/person 
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Betjäningsareor 

Avsnittet beskriver förutsättningar för vidare presentation av möblers betjäningsareor samt passagemått. 

Allmänt: 

Möbler får om inget annat anges, inte inkräkta på andra betjäningsareor. 

Betjäningsareor och passagemått får överlappa varandra och får inkräktas av 
eluttag, strömställare, socklar och radiatorer. 

Teckenförklaringar: 

Fast vägg 

Betjäningsarea 

Betjäningsarea som endast får gränsa mot 
annan betjäningsarea 
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Dörrar
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Entrédörr Innerdörr Innerdörr
(Slagdörr) (Skjutdörr)

Fritt passagemått min. 800 med
dörren öppen 90°

a b
300 2000
550 1700
700 1500
1150 1200

a eller b ökar med 400 vid 
nedåtgående trappa/ramp

Fritt passagemått 760 med 
dörren öppen 90°

a b
300 1800
550 1600
700 1400
1150 1200

a eller b ökar med 400 vid 
nedåtgående trappa/ramp

Fritt passagemått 760

Utrymme för vändning
av rullstol ska finnas
nära dörren

D10
D9 D9

Skohylla får inkräkta

D9

Då dörr leder till
boendetillgängligt rum

Då dörr leder till
boendetillgängligt rum

Dörrblad får inkräkta på
andra betjäningsareor

D10 D9

D9

D9

Vid trappavsats ökar måttet
på anslagssidan till 1700 mm

Vid trappavsats ökar måttet
på anslagssidan till 1700 mm
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PERSONHYGIEN
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WC-stol Tvättställ Duschplats

a beror på typ av WC-stol:

Vägghängd  WC med
inbyggd cistern
= 500

Vägghängd WC med
cistern
= 700

Golvstående WC
= 600

Alternativ då RWC
finns i bostadshuset

Alt.

Alternativ då RWC
finns i bostadshuset

Alternativ då RWC
finns i bostadshuset

Alt.

Alt.
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DAGLIG SAMVARO
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Bokhyllor TV 2-sitssoffa Bäddsoffa  Fåtölj

Soffbord får inkräkta
på betjäningsarean.
Gäller även fåtöljer

alt.
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SÖMN OCH VILA
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Enkelsäng Loftsäng Dubbelsäng

Hänsyn tas till
stomme och stege

Måttet 800/900 är
beroende av om
betjäningsarean
gränsar till möbler
eller vägg. Se
passagemått.

Finns ej i denna nivå
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MATLAGNING
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1 pers. 2 pers.

Vid anpassning
åstadkomms
vändmått 1300
resp. 1500
genom att några
skåp under bänk
tas bort

Ska finnas utdragbar skärbräda
(bredd ≥ 400)
alt. uppfällbar bänkskiva
(bredd ≥ 500), annars 400 extra
bänkyta

Möjlighet till diskställ i överskåp,
annars 400 extra bänkyta

Ugn med mikrofunktion placeras i
högskåp. Om ugn placeras under
spis, utformas högskåpet med plats
för microvågsugn

Kyl/frys kräver passbit 50 mm
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MÅLTID/HEMARBETE
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2 sittplatser kan
placeras valfritt runt
bordet, varav en
alltid ska nås med
rullstol

Alt.

Endast krav på
separat skrivbord
vid kompisboende

U
N
G
D
O
M
S
-

&

S
T
U
D
E
N
T
N
I
V
Å

Alt.
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ENTRÉUTRYMME TVÄTT - I DEN ENSKILDA BOSTADSLÄGENHETEN
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Skohylla Tvättmaskiner

TM = Tvättmaskin

TT = Torktumlare

TS = Torkskåp

KM = Kombinerad
tvättmaskin
och 
torktumlare

TP = Tvättpelare
(= TM + TT)

Vändmått för rullstol
ska finnas inom 3 m.
Sträckan får ej passera
genom dörr

KM TM TP

KM

Avsatt väggyta för krokar i bostad

för 1 person: 400 mm
för 2 personer: 600 mm
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FÖRVARING
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Garderober

Tillgängliga högskåp intill
hörn skall ha 200 mm bred
passbit eller förses med
utdragbar vagn

a b
400 1800
500 1300
900 1200

Antal garderober/stånglängd i bostad

För 1 pers: 3 st / 1800 mm (varav 600 städ)
För 2 pers: 4 st / 3200 mm (varav 600 städ)

Dörr kräver passmåt 50 mm

Alt.

Alt.
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 15,3kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 15,3kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Personhygien
‐Vägghängd WC med inbyggd cistern 500
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 800x800
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro / sömn och vila
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd
‐ Bäddsoffa 1600x900 (1600x 2200)

Matlagning = 1800
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 400
‐ Bänkyta 400 + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1800 varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda
bostabostadslägenheten
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 19,4kvm  ‐  Besökstillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 19,4kvm  ‐  Besökstillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro / sömn och vila
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd
‐ Bäddsoffa 1600x900 (1600x2200)

Matlagning = 1800
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 400
‐ Bänkyta 400 + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1800 varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda
bostaden
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 20,5kvm ‐ Boendetillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 20,5kvm ‐ Boendetillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro / sömn och vila
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd
‐ Bäddsoffa 1600x900 (1600x 2200)

Matlagning = 2400
‐ kyl/frys 600
‐ Diskho 400
‐ Spis och ugn/mokro 600
‐ Bänkyta 800

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1800 varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda
bostaden
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1 Pers. 34,3kvm  ‐  Enligt SIS normalnivå

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22

SS, LT

1 Pers. 34,3kvm  -  Enligt SIS normalnivå

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro / sömn och vila/ hemarbete
‐ Bäddsoffa 1600x900 (1600x 2200)
‐ Soffbord
‐ 2 fåtöljer á 800x800
‐ 3 bokhyllor á 450x800
‐ TV vägghängd
‐ Arbetsplats 800x1600

Matlagning = 2800
‐  Kyl/frys 600
‐ Plats för kompleterande högskåp 600
‐ Diskho 600
‐ Spis och ugn 400
‐ Bänkyta 600

Måltid
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Sko‐ och kapphylla 600
‐ 3 garderober á 600
‐ Städskåp 600
‐ Låg förvaring 450 x 800
‐ Stol

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda bostaden

A4

Tack vare möjligheten att använda bäddsoffa i
studentlägenheter kunde arean hållas under 35kvm. Detta
medförde även att kökslängden för studentnivå (2800mm
inklusive kyl/frys och extra golvarea för komplettering) kunde
användas.
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 19,8kvm ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 19,8kvm ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Personhygien
‐Vägghängd WC med inbyggd
  cistern 500
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 800x800
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

 Sömn och vila
‐ Säng 900 med
  förvaringsmöjlighet  h=700
‐ Nattduksbord 400

Matlagning = 1800
‐ Högskåp med kyl/frys 600h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 400
‐ Bänkyta 400 + utdragbar
   skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1700
   varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den
enskilda bostaden
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 24,8kvm  ‐  Besökstillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 24,8kvm  ‐  Besökstillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

 Sömn och vila
‐ Säng 900
‐ Nattduksbord 400

Matlagning = 1800
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 400
‐ Bänkyta 400 + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 2200 varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den
enskilda bostaden
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

1 Pers. 26,0kvm  ‐ Boendetillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

1 Pers. 26,0kvm  ‐ Boendetillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med
  förvaring i över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ 1 golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

 Sömn och vila
‐ Säng 900
‐ Nattduksbord 400

Matlagning = 2400
‐ kyl/frys 600
‐ Diskho 400
‐ Spis och ugn/mokro 600
‐ Bänkyta 800

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 2pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1800 varav 600 städskåp

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda
bostaden
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A3  1 : 50

1 Pers. 47,6kvm  ‐  Enligt SIS normalnivå

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22

SS, LT

1 Pers. 47,6kvm  -  Enligt SIS normalnivå

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400*1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Soffbord
‐ 2 fåtöljer á 800x800
‐ 3 bokhylla á 450x800
‐ TV vägghängd

 Sömn och vila
‐ Säng 900
‐ Nattduksbord 400
‐ Arbetsplats 800x1600
‐ Garderob 600

Matlagning = 400
‐  Kyl/frys 600
‐ Plats för kompleterande högskåp 600
‐ Diskho 600
‐ Spis och ugn 400
‐ Bänkyta 600

Måltid
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Sko‐ och kapphylla 600
‐ 2 garderober á 600
‐ Städskop 600
‐ Låg förvaring 450x800
‐ stol

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda
bostaden

B4

Lägenhetsalternativen i serie B innefattar både säng
och soffa, vilket i denna planlösning medförde en
yta större än 35kvm. Detta ledde till att
studentkraven ej kunde tillämpas och därmed ökade
kökslängden från 2800 till 4000, vilket ökade arean
ytterligare. Utöver detta tillkommer kravet att ett
rum skall finnas avskiljbart utöver hygienrum och
entré.

0

SKALA 1:

2.521.510.50.5

m50



47
00

6600

30
00

13
00

1400

SOVRUM

BAD

KPR
KÖK

ALLRUM

ST

K/F
U/M

3395

SKALARITAD/KONSTR. AV

1:50

Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 31,0kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 31,0kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Personhygien
‐Vägghängd WC med inbyggd cistern 500
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 800x800
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring
‐ 2 sängar á 800
‐ 2 natduksbord á 400
‐ Garderobslängd 2400

Matlagning = 2200
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 600
‐ Bänkyta 600 + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 600
‐ Städskåp 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda bostaden
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 36,4kvm  ‐  Besökstillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 36,4kvm  ‐  Besökstillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med
förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring
‐ 2 sängar á 800
‐ 2 natduksbord á 400
‐ Garderobslängd 2400

Matlagning = 2200
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h=
500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =
2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 600
‐ Bänkyta 600 + utdragbar
skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 600
‐ Städskåp 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför
den enskilda bostaden
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 40,3kvm ‐ Boendetillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 40,3kvm ‐ Boendetillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring
‐ 2 sängar á 800
‐ 2 natduksbord á 400
‐ Garderobslängd 2400

Matlagning = 2600
‐ Kyl/frys 600
‐ Diskho 400
‐ Spis och ugn/mikro 600
‐ Bänkyta 1000

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 600
‐ Städskåp 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför
den enskilda bostaden
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A3  1 : 50

2 Pers. 56,4kvm  ‐  Enligt SIS normalnivå

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22

SS, LT

2 Pers. 56,4kvm  -  Enligt SIS normalnivå

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400*1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro/ hemarbete
‐ Soffa för tre pers. 900x2000
‐ 2 fåtölj á 800x800
‐ Soffbord
‐ 3 bokhyllor 450x800
‐ TV vägghängd
‐ Arbetsplats 800x1600

Sömn och vila/ förvaring
‐ 2 sängar á 900
‐ 2 natduksbord á 400
‐ 3 garderober á 600
‐ Stol

Matlagning = 4200
‐ Kyl/frys 600
‐ Plats för kompleterande högskåp 600
‐ Diskho 800
‐ Spis och ugn 600
‐ Bänkyta 1600

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Sko‐ och kapphylla 600
‐ Garderob 600
‐ Städskåp 600
‐ Låg förvaring 4500x800
‐ Stol

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda bostaden

C4

Lägenhetsalternativ C4 fick tack vare ökade
betjäningsareor och möbelmängder ökade längd‐ och
bräddmått. Detta ledde till att arean översteg 55kvm
som medför kravet att alla rum ska vara avskiljbara
och ha tillgång till dagsljus, vilket ökade arean
ytterligare.
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 33,1kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 33,1kvm  ‐  Besökstillgänglig, ext. RWC

Matlagning = 2200
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 600
‐ Bänkyta 600
  + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Personhygien
‐Vägghängd WC med inbyggd
 cistern 500
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring i
  över‐ och underskåp
‐ Duschplats 800x800
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring/ hemarbete x2
‐ Säng 900
‐ Natduksbord 400
‐ Garderob 600
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ Skrivbord 600x1000

Måltid
‐ Matplats för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 400
‐ Garderobslängd 1200
  varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför
den enskilda bostaden

D1
KOMPISBOENDE
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 39,0kvm  ‐  Besökstillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 39,0kvm  ‐  Besökstillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring
   i över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400*1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring/ hemarbete x2
‐ Säng 900
‐ Natduksbord 400
‐ Garderob 600
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ Skrivbord 600x1000

Matlagning = 2200
‐ Högskåp med kyl/frys 600 h=1500,
  ugn med mikrovågsfunktion h= 500
  skåp h= 350 (om tot.takhöjd =2400)
‐ Diskho 400
‐ Spis 600
‐ Bänkyta 600
 + utdragbar skärbräda 400
‐ Diskställ placeras i överskåp

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krpkar 600
‐ Garderobslängd 1200
  varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd
utanför den enskilda bostaden

D2
KOMPISBOENDE
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Boendetillgänglig

Besökstillgänglig

Ej tillgänglig med hjälpmedel

2 Pers. 41,6kvm Boendetillgänglig

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt egen standard

SS, LT

2 Pers. 41,6kvm Boendetillgänglig

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring
   i över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400x1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för två pers. 900x1600
‐ Fåtölj 800x800
‐ 2 vägghängda bokhyllor
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring/ hemarbete x2
‐ Säng 900
‐ Natduksbord 400
‐ Garderob 600
‐ Golvstående bokhylla 300x600
‐ Skrivbord 600x1000

Matlagning = 2600
‐ Kyl/frys 600
‐ Diskho 400
‐ Spis och ugn/mikro 600
‐ Bänkyta 1000

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Skohylla och krokar 600
‐ Garderobslängd 1200
  varav städ 600

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför
den enskilda bostaden

D3

KOMPISBOENDE
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2 Pers. 57,6kvm  ‐  Enligt SIS normalnivå

Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder
‐ Planlösningar enligt SS 91 42 21 och SS 91 42 22

SS, LT

2 Pers. 57,6kvm  -  Enligt SIS normalnivå

Personhygien
‐Golvstående WC 600
‐ Tvättställ 360x 500 med förvaring
   i över‐ och underskåp
‐ Duschplats 1400*1700
‐ Krokar på vägg eller dörrhängda

Daglig samvaro
‐ Soffa för tre pers. 900x200
‐ 2 fåtöljer á  800x800
‐ bokhylla  450x800
‐ TV vägghängd

Sömn och vila/ förvaring/ hemarbete x2
‐ Säng 900
‐ Natduksbord 400
‐ Garderob 600
‐ Golvstående bokhylla 450x800
‐ Skrivbord 600x1200
‐ Karmstol

Matlagning = 4200
‐ Kyl/frys 600
‐ Plats för kompleterande högskåp 600
‐ Diskho 800
‐ Spis och ugn 600
‐ Bänkyta 1600

Måltid/ hemarbete
‐ Matplats/skrivbord för 4pers.

Entréutrymme/ förvaring
‐ Sko‐ och kapphylla 600
‐ 2 garderober á 600
‐ Städskåp 600
‐ Låg förvaring 450x800
‐ Stol

Tvätt
Tvättfunktion förlagd utanför den enskilda bostaden

D4
KOMPISBOENDE

Kravet på ökade betjäningsareor och möbelmängder
resulterade i en area >55kvm. Detta leder till att alla
rum skall vara avskiljbara och ha tillgång till dagsljus.
För att lägenheterna i serie D ska fungera som en
hörnlägenheter med ljusintag från två sidor, skiljer
sig lägenhet D4 brån övriga D‐lägenheter vad gäller
placering av rum.  Däremot är kök och badrum
placerat i likhet med övriga alternativ.
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Examensarbetet ”Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder” (15hp) 
Framtagen av Loise Tengsved och Sara Sköld   
VT  2013 KTH Haninge Byggteknik och Design  



Bilaga 5 – Mailkonversation, Ana Olaru Verhouis, SIS 
 
 
 

Namn: Ana Olaru Verhouis 
Yrke: Projektledare 
Ämne: Teknisk Kommitté och tillgänglighetsmått 

 
 
 

Från: Ana Olaru Verouhis (SIS)  
Till: Loise Tengsved 
den 3 april 2013 11:34 

 
 

Hej Loise och Sara! 
Mitt namn är Ana Olaru Verouhis och jag är tillfällig projektledare för SIS/TK 453 
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö. Ni frågar efter vilka som var med när 
standarderna SS 91 42 21 och SS 91 42 22 togs fram? Jag undrar varför behöver ni denna information? 
Tredje utgåvan av dessa standarder fastställdes 2006. Företag och organisationer som var deltagare i 
TK 453 under 2006 var: 
HANDISAM 
Boverket 
De Handikappades Riksförbund 
Trafikkontoret 
Banverket 
NHR 
Vägverket 
Sjöfartsverket 
Längre bakåt i tiden har jag svårt att hitta. Hoppas att ni fick svar på er fråga hör av er 
annars. 
Vänliga hälsningar 
Ana Olaru Verouhis 
Projektledare 

 
 

Från: Loise Tengsved 
Till: Ana Olaru Verouhis (SIS)  
Skickat den 3 april 2013 12:07 

 
Hej, 

 
Tack så mycket för informationen! Anledningen till att vi frågar är att vi vill veta vilka som 
var med och påverkade, alltså var åsikterna som ligger till grund för dessa standarder 
kommer ifrån. 

 
Eftersom vi jobbar med tillgänglighet i mindre bostäder, såsom student- och 
ungdomsbostäder och tycker att krav och rekommendationer på utformningen av dessa bör 
kunna skilja sig mer från "vanliga" bostäder, har tanken slagit oss att en studentorganisation 
eller liknande borde deltagit vid framtagningen av dessa två standarder. 

Vi kanske kan fråga dig vad du tycker/tänker om den funderingen? 

Vänliga Hälsningar 
Loise och Sara 



Från: Ana Olaru Verouhis (SIS)  
Till: Loise Tengsved 

 

Skickat den 3 april 2013 13:04 
 
 

Hej, 
Jag håller med er . Det är alltid bra att ha representanter/ experter från flera organisationer 
när man tar fram nya eller när man reviderar redan befintliga standarder. På så sätt får man 
möjlighet att se, granska och komma med synpunkter på förslagen från olika synvinkel. Jag 
vet inte om studentorganisationerna hade blivit kontaktade eller inte när dessa standarder 
reviderades senast. Villkoren att delta i en teknisk kommitté för standardisering är att vara 
SIS medlem och att betala projektavgift. 
Jag skickar mer information om det finns intresse i arbetet med denna kommittéen. 
Vänliga hälsningar 
Ana 

 
 

Från: Loise Tengsved 
Till: Ana Olaru Verouhis (SIS) 
 Skickat den 4 april 2013 15:36 

 
Hej, 

 
Tack så mycket för hjälpen! Vi hör gärna av oss igen om vi undrar över något. 

 
Går det bra att använda informationen och dina uttalanden i vår rapport? Vi mailar självklart 
över den innan inlämning om så önskas! 

 
Vänliga Hälsningar, 
Loise och Sara 

 
 

Från: Loise Tengsved 
Till: Ana Olaru Verouhis (SIS) 
 Skickat den 12 maj 2013 12:40 

 
Hej Ana! 

 
jag vet inte om du fick mitt tidigare mail, men vi tackar så mycket för din hjälp och vill gärna 
använda den information och de åsikter du uttryckt tidigare i vår mailkonversation i vår 
rapport. För att kunna göra det behöver vi din bekräftelse på att det är okej? Vi mailar gärna 
rapporten och markerar var vi använt oss av dina fakta! 

 
Vänliga hälsningar 
Loise Tengsved 
0704 33 38 51 

 
Sara Sköld 
0702 30 79 61 



Från: Ana Olaru Verouhis (SIS)  
Till: Loise Tengsved 

 

den 13 maj 2013 10:37 
 
 

Hej Loise, 
Tack för din mail. Ni får gärna använda er av informationen ni fått av mig. Jag vill dock se 
först rapporten. 
Vänliga hälsningar 
Ana Olaru Verouhis 

 
 

Från: Loise Tengsved 
 

Till: Ana Olaru Verouhis (SIS) 
 Bifogade filer: Rapport text Ana.docx (6 MB) 
Skickat den 13 maj 2013 21:04 

 
Hej Ana! 

 
Rapporten ligger bifogat, det som är markerat i blått är var vi använt oss av din information 
och finns i avsnitt 2.3 Svensk standard, på sidorna 7-8. Avsnittet behandlar SIS och era 
tekniska kommittéer, du får jättegärna läsa igenom och kommentera! 

 
Är det något som inte stämmer så säg till, så kan vi förhoppningsvis rätta till det! 

Tack för att du går med på detta! 

Vänliga hälsningar 
Loise och Sara 

 
 

Från: Ana Olaru Verouhis (SIS)  
Till: Loise Tengsved 
den 14 maj 2013 11:03 

 
 

Hej Loise och Sara, 
Tack för rapporten. Tyvärr har jag inte tid till förfogande att läsa rapporten mer noggrant 
kommentera den i helhet därför har jag skummat igenom och har följande tillägg och 
ändringar till texten i blått. Förutom de aktiva deltagana i TK 453 har remissen i samband 
med revideringen skickats till flera remissinstanser. T.ex : 
SS 914222: 
Arbetsmiljöverket 
Boverket 
Sveriges Byggindustrier 
AB Svensk Byggtjänst 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB 
Arken Arkitekter AB 
Bergkrantz Arkitekter AB 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor 
Arkitekter Engstrand & Speek AB 
Frenning & Sjögren Arkitekter AB 
Karin Lidmar Arkitektkontor AB 
Nyréns Arkitektkontor AB 
Mondo Arkitekter 

https://webmail.kth.se/owa/
https://webmail.kth.se/owa/


 

Reflex Arkitekter AB 
Olle Rex Arkitektbyrå AB 
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor 
White arkitekter AB 
Sweco FFNS, Stockholm 
ÅWL Arkitekter AB 
Skanska 
Eva Björklund Ark. AB 
Edsjö Arkitektkontor AB 
SS 914221 
Arbetsmiljöverket 
Boverket 
Sveriges Byggindustrier 
SP/Bygg 
AB Svensk Byggtjänst 
SP, Brandteknik 
samt till mottagare enl bifogade sändlistor ( Tyvärr har jag inte tillgång just nu till dessa 
listor) 
Angående texten Olaru Verouhis kunde inte svara på om några studentorganisationer eller 
liknande, blivit kontaktade inför den senaste revideringen, då hon själv inte var aktiv i 
projektet vid tidpunkten. Däremot håller hon med om att studenters åsikter borde blivit 
representerade, då det alltid är en bidragande faktor för ett lyckat resultat att ha med 
synpunkter från olika perspektiv. 
Jag formulerade annorlunda angående studenternas åsikter angående dessa standarder. Jag 
använde inte ordet borde, utan: Det är alltid bra att ha representanter/ experter från flera 
organisationer när man tar fram nya eller när man reviderar redan befintliga standarder. På 
så sätt får man möjlighet att se, granska och komma med synpunkter på förslagen från olika 
synvinkel. Jag vet inte om studentorganisationerna hade blivit kontaktade eller inte när dessa 
standarder reviderades senast. 
Vänliga hälsningar 
Ana Olaru Verouhis 

 
 

Från: Loise Tengsved 
Till: Ana Olaru Verouhis (SIS) 
 Bifogade filer:Rapport text 05.14.docx (6 MB) 
Skickat den 15 maj 2013 10:18 

 
Hej! 
Jag har nu lagt till i rapporten att revideringarna även skickats till flera remissinstanser och 
skrivit om texten som följande: "Ana Olaru Verouhis kan inte svara på om några 
studentorganisationer eller liknande, blivit kontaktade inför den senaste revideringen, men 
säger att åsikter från flera experter/organisationer alltid är bra vid revideringar, för att på så 
sätt granska förslagen från olika synvinklar. " 
Jag skickar med rapporten ifall du vill se ändringarna även där. Jar har markerat det i blått 
och det är fortfarande sidorna 7-8 som är aktuella. Jag hoppas att dessa revideringar medför 
att texten känns korrekt och att vi kan faställa den? 
Vänliga hälsningar 
Loise och Sara 

https://webmail.kth.se/owa/


 
Bilaga 6 – Mailkonversation och intervju, Tengbom 

 
 
 

Ämne: Tillgänglighet 
 
 
 

Från: Sara Sköld 
Till: May-Britt Rolén  
Skickat den 21 mars 2013 13:07 

 
Hej May-Britt 
Vi är två studenter från KTH, som läser tredje året på byggteknik och design. Vi har precis 
kommit igång med vårt examensarbete som kommer handla om tillgänglighet i bostäder. 
Tanken är att göra lite research och granska de tillgänglighetsmått som tagits fram av SIS. Vi 
hoppas även kunna göra lite egna tester och studier. Utifrån detta ska vi sedan utföra ett 
bostadsprojekt där vi förhoppningsvis ska kunna använda oss av en egen tillämpning av BBR 
(och inte SIS), för att se hur det påverkar planlösningar i bostäder i flerfamiljshus. 

 
Vi såg att du tillsammans med Martin Rangfast jobbar med tillgänglighetsfrågor, och vi 
undrar om ni eller någon annan på företaget är intresserade av att möta oss för en intervju 
eller på något annat sätt dela med er av era erfarenheter inom tillgänglighet. 

 
Med Vänliga Hälsningar 
Loise Tengsved 
0704 33 38 51 
loise@kth.se 
Sara Sköld 
0702 30 79 61 
sask@kth.se 

 
Från: Edita Hasanagic 
Till:Sara Sköld 
Cc:May-Britt Rolén; Eva Ocklund 
den 26 mars 2013 08:07 

 
Hej Sara och Loise! 
May-Britt har fått mail från er angående ert examensarbete om tillgänglighet. Jag är 
sakkunnig i tillgänglighet och jobbar med bostäder här på Tengbom. Jag kan kanske hjälpa er 
med researchen. Hör av er via mail eller telefon så kan vi boka en tid att träffas. 

 
Vänliga hälsningar 
Edita Hasanagic´  
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Från: Sara Sköld 
Till: Edita Hasanagic 
Skickat den 25 april 2013 10:12 

 
Hej Edita 
Vi kör på för fullt med vårt examensarbete inom tillgänglighet och är just nu mitt uppe i 
framtagning av vår nya standard. Vi undrar om du skulle vilja kika igenom våra idéer lite och 
se vart du inte anser att vi uppfyller tillgänglighetskraven enligt BBR. Skulle du ha tid för ett 
möte under vecka 19 eller tidigare? Vi kommer även börja med planlösningar i början av 
nästa vecka som vi hoppas att du vill titta på. 

 
Med Vänliga Hälsningar 
Sara och Loise 

 
Från: Edita Hasanagic 
Till: Sara Sköld 
den 26 mars 2013 08:07 

 
Hej Sara och Loise! 
May-Britt har fått mail från er angående ert examensarbete om tillgänglighet. Jag är 
sakkunnig i tillgänglighet och jobbar med bostäder här på Tengbom. Jag kan kanske hjälpa er 
med researchen. Hör av er via mail eller telefon så kan vi boka en tid att träffas. 

 
Vänliga hälsningar 
Edita Hasanagic´ 

 
 
 

Från: Loise Tengsved 
Skickat: den 17 maj 2013 16:21 
Till: Edita Hasanagic 
Ämne: SV: SV: SV: Examensarbete inom tillgänglighet 

 
Hej Edita! 
Här kommer en digital version av rapporten om det känns enklare att jobba med. Den är 
fortfarande inte klar till fullo, det kan förekomma lite otydligheter. 
Vår redovisning är den 5 juni, kl 11:15 på KTH Haninge (Ligger precis vid 
pendeltågsstationen "Handen"). 
Hoppas tiden passar dig! 

 
Vänliga hälsningar 
Loise 



Från: Edita Hasanagic 
Skickat: den 21 maj 2013 07:15 
Till: Loise Tengsved 
Ämne: SV: SV: SV: Examensarbete inom tillgänglighet 

 
Hej Loise och Sara! 
Först måste jag säga att ni har gjort mycket bra jobb och research, imponerande med mått 
som ni har kommit fram genom att testa rullstolens mått. Jag har inte mycket att tillägga, 
bara några små invändningar. 

- I er skrivelse ”Granskning av tillgänglighetsmått i små bostäder” saknade jag på sidan 
”Benämningar” en förklaring vad som menas med Boendetillgänglig och Besökstillgänglig, 
nyckelorden i ert examensarbete. Det skulle vara bra om ni är övertydliga med förklaringen, 
även om det finns förklaring i vidare text. 

- Sedan… någonstans i Inledning saknar jag en förklaring att ni har tittat BARA på funktioner 
inom en enskild lägenhet, inte andra funktioner som ska finnas i huset där student-och 
ungdomslägenheterna ska rymmas. 

- I förslaget till Standarden har ni med ritade figurer tydligt redovisat vad som menas med 
Besökstillgängligt och vad som menas med Boendetillgängligt, men i texten på de första 
sidorna är inte så tydligt avgränsat vad som är vad i Boendens funktioner. Det skulle vara bra 
att ni tex med en bokstavsfärg visar vad som behövs i Boendetill. och med en annan färg vad 
som är Besökstill. På så sätt kan man se skillnader i möbleringsmängden. 

- Lika med ritningar. Var övertydlig med att visa ytor som är Besökstill resp. Boendetillg. och 
inte minst SIS ytor (som ni snabbt skrafferade med olika färger när vi träffades). 

- Skriv gärna på ritningar vad olika skåp ska innehålla (G- garderob, L- linneskåp, ST – 
städskåp, K/F – kyl / Frys, P-pentry, osv. ) Viktigt från passbitsvinkel. 
Inte mycket eller hur? 
Lycka till och vi ses den 5. Juni. 

 
Vänliga hälsningar 
Edita Hasanagic´  



Namn: Edita Hasanagic 
Yrke: Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet 
Datum: 2013-04-04, 2013-05-14 
Ämne: Tillgänglighet 

 
 
 
 

 Krävs ökad förståelse i branschen 
 

 Möjligheter bland funktioner och möbler 
o Samutnyttjande av funktioner 
o Nya möbler 

 
 Utformande av planer 

o Plats för radiatorer 
o För tunga dörrar 
o Högt placerade elskåp, lysknappar mm 

 

 



Bilaga 7 – Mailkonversation, Chris Österlund, SSSB 
 
 
 

Namn: Chris Österlund 
Yrke: VD, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
Ämne: Tillgänglighet i studentbostäder 

 
 
 

Från: Sara sköld & Loise Tengsved, sask@kth.se 
Rubrik: Examensarbete inom tillgänglighet i små bostäder 
Till: Chris Österlund 

 
Hej! 
Vi är två studenter på KTH som läser tredje och sista året på Byggteknik och design och gör 
just nu vårt examensarbete (15hp)inom tillgänglighetsmått i små bostäder. Vi håller på att 
granska SIS standarder samt lagkrav på nyproducerade bostäder. Våra förhoppningar är att 
komma fram till förenklingar kring projektering av student- och ungdomsbostäder samt ta 
fram en ny standard, med nya tolkningar på lagen. 

 
Vi har varit i kontakt med Hans Örnhall som nämnde en undersökning ni gjort beträffande 
hur många som efterfrågar full tillgänglighet och anpassat boende. Den siffran vi fick höra 
rörde sig om ca 7 av 8.000. Vi undrar om detta stämmer och om vi på något sätt kan få ta del 
ar er undersökning eller om ni på något annat sätt vill dela med er av er kunskap. Vi skulle 
jättegärna vilja ha en intervju med någon som har tid att svara på frågor och dela med sig av 
sina åsikter angående tillgänglighet i små bostäder. 

 
Med Vänliga Hälsningar 
Sara Sköld 
sask@kth.se 
070-2307961 
Loise Tengsved 
loise@kth.se 
070-4333851 

mailto:sask@kth.se
mailto:sask@kth.se
mailto:loise@kth.se
mailto:loise@kth.se


Från Chris Österlund 
Till: Sara Sköld; Loise Tengsved 
Skickat den 16 april 2013 08:57 

 
Hej, 
Tack för ert mail och förfrågan. Vår statistik 7-8 av 8000 studenter, baserar sig helt enkelt på 
hur många av våra studentbostäder som normalt efterfrågas av rörelsehindrade ur vår kö. 
Det är inte fler än en handfull. Vi vet det därför att de tar kontakt med oss och vi kan i nuläget 
alltid möta deras behov. Dessutom är ofta kommunen inblandad på något sätt för att 
ytterligare anpassa bostaden för studenten. Det kan handla om trösklar som ska bort, extra 
handtag, höj- och sänkbara bänkar, dörröppnare etc. Med vår höga omsättning på ca 50% per 
år, så frigörs det alltid lämpliga bostäder för denna grupp. 

 
Ni skulle kunna ta kontakt med vår boservicechef Karin Strömberg Ekström och vår 
nybyggnadschef Michael Ingre för att få ytterligare information om behovet av tillgänglighet i 
små bostäder. Karin nås på tel 08-4581080 och Michael 070-7663090. Denna vecka är Karin 
på tjänsteresa och tillbaka på fredag. 

 
Mvh 
Chris Österlund 
VD 
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 

 
 

Från: Loise Tengsved 
Till: Chris Österlund 
Bifogade filer: Rapport text 05.14 - Chris.docx (3 MB)[Öppna i webbläsare]  
Skickat den 17 maj 2013 16:40 

 
 

Hej! 
Du har tidigare haft kontakt med Sara Sköld angående vårt examensarbete inom 
tillgänglighet i små bostäder, men vi sågs även på senaste träffen för nätverket för små 
bostäder. 
Vi tänkte att du skulle få läsa igenom vad vi skrivit i rapporten som är taget från dig. Förutom 
information från din och Saras mailkonversation så var det några utlåtanden från dig under 
seminariet som jag fastnade för, så det vore bra om du kollade dessa för att se att det ok och 
att vi formulerat oss rätt! Är det något som inte stämmer så säg till! 
Jag har market i blått på sidorna 12, 20 och 22 i rapporten där ditt namn nämnts. 
(I övrigt är rapporten inte helt klar ännu, i det fall du skulle läsa igenom den) 
Om du är intresserad har vi vår redovisning ute på KTH Haninge, den 5 juni kl 11:15. Du är 
hjärtligt väkommen! 
Hoppas allt stämmer! 
Vänliga hälsningar, 
Loise 

https://webmail.kth.se/owa/
https://webmail.kth.se/owa/


Från: Loise Tengsved 
Till: Chris Österlund 
Skickat den 26 maj 2013 22:35 

 
Hej, 

 
Jag och Sara vill bara säkerställa att du godkänner vad vi skrivit om dig i vår rapport? Om det 
är något vi inte kan ha med eller borde formulera om får du gärna meddela detta. 

 
Vänliga hälsningar, 
Loise och Sara 

 
 

Chris Österlund 
Till: Loise Tengsved 
Skickat den 27 maj 
2013 07:54 

 
 

Hej, 
Ber om ursäkt för att min respons är sen. Ni har mitt godkännande. 
Det är mycket intressant att läsa ert examensarbete. Just tillgänglighetsfrågan är viktig och 
känslig som ni märkt. För tillskapandet av nya studentbostäder, skulle jag nästan vilja kalla 
den för en ödesfråga. 
Jag kan tyvärr inte komma den 5 juni men önskar er självklart ett stort lycka till. 
Mvh 
Chris Österlund 
Med vänlig hälsning 
Chris Österlund 
VD 
STIFTELSEN STOCKHOLMS STUDENTBOSTÄDER 
08-458 10 50 

 
 

Loise Tengsved 
Till: Chris Österlund 
Skickat den 27 maj 2013 09:37 

 
Hej, 
Tack så mycket för den positiva kritiken och tack för all hjälp! 
Vänliga hälsningar, 
Loise och Sara 

mailto:chris.osterlund@sssb.se


Bilaga 8 – Telefonintervju, Ingrid Hernsell, Boverket 

Namn: Ingrid Hernsell 

Yrke:  Arkitekt på Boverket 

Datum: 2013-03-28 

Ämne: Tillgänglighet i student- och ungdomsbostäder 

 Boverkets uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av 

student- och ungdomsbostäder 

 Se över regler 

 Förslag på förändringar 

 Planlösningsstudier 

 Intervjuer 

 Bygglovspliktiga utformningskrav 

 Inga medel för forskning 

 

 Besökstillgänglig 

 Norges metod om endast 20 % tillgängliga bostäder 

 

 Svensk Standard 

 Betjäningsareor från början av 90-talet eller äldre 

 Delaktighet i Teknisk Kommitté är öppet för alla men kostar pengar 



Bilaga 9 – Intervju, Hans Örnhall  

Namn:  Hans Örnhall  

Yrke:  Arkitekt SAR/MSA,  

                         certifierad i tillgänglighet (enligt BFS 2009:11 – TIL 1, Swedcert nr 3014) 

Datum: 2013-04-11 

Ämne. Tillgänglighet 

 Författare till boken Bostadsbestämmelser (2012) på uppdrag av Svensk Byggtjänst  

 

 Anser att SIS är för kantigt och försvårar i projekteringen, samtidigt som ”Ingen skall 

vara utestängd” 

 

 Påpekar att boken Bygg i happ handikapp (numera Bygg ikapp) ökar mått på 

betjäningsareor varje år 

 

 Kommunen har rätt att göra avvikelser från bestämmelserna i BBR 

 

 Tror att 20 % tillgängliga lägenheter är för mycket, då de som efterfrågar anpassade 

lägenheter är betydligt färre. På frågan om hur man löser kösystemet menar han att 

bostadsbolagen enkelt kan erbjuda en lägenhet som uppfyller kraven tack vare sin 

omsättning och mängden lägenheter. Han hänvisar till SSSBs utredning 

 

 Menar att handikappförbunden inte redovisar siffror för hur många som är i behov av 

full tillgänglighet utan i stället redovisar antalet personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning och personer med krav på full tillgänglighet är 

två olika grupper och borde inte kopplas samman i detta fall, då det leder till en 

missvisande bild över behovet av fullt tillgängliga bostäder 

 

 Dumt att använda fria öppningsmåttet. Det skulle underlätta i projekteringen att 

använda sig av 9M och 10M 

 

 Största delen av rullstorsburna personer är över 80 år. Dessa har inget behov av 

studentbostäder 

 

 Studentbostäder borde ha lättare krav än övriga bostäder och ses som tillfälliga 

bostäder, då boendetiden ligger på max fem år 

 

 Angående toaletter påpekar han att måttet mellan WC-stol och handfat på normalnivå 

är 800 mm medan det på höjd nivå är 650 mm i exemplen från SS 91 42 21. Varför 

behövs detta mått? 

 



 Vid fråga om avståndet mellan vägg och WC-stol tycker han att denna kan flyttas 

närmare väggen, möjligtvis med ett avstånd på 500 för att underlätta vid städning 

Han tror inte detta utrymme utnyttjas då personer i rullstol som klarar av att bo själva 

angör toaletten framifrån via ett vridmoment i stället för från sidan 

Text citerad Hans Örnhall: 

Inspirerad av Astrid Lindgrens Pomperipossasaga tänkte jag att det skulle finnas någon saga 
som kunde ha anknytning till bostäder och helst studentbostäder men efter en snabb 
genomgång av barnens kvarlämnade sagoböcker insåg jag dock att de mera innehöll 
sedelärande historier som Hattstugan och knappast någon som kunde bli utgångspunkt för 
en kritisk betraktelse.  

För mig började diskussionen för att par år sedan då jag som sakkunnig hjälpte en arkitekt 
som ritade studentbostäder och vi tillsammans med uppdragsgivaren (stiftelsen Stockholms 
Studentbostäder) med det underlag som stod till buds ansåg att cirka 4 lägenheter på varje 
plan var mer än tillräckligt och vida översteg det behov som beräknades för tillgängliga 
lägenheter dvs sådana som kunde bebos och användas av studenter med rörelsehinder och då 
i första hand dem som använder rullstol. Självklart var att också alla toaletter som skulle 
finnas i anslutning till bland annat gemensamma kök och som fanns spridda över hela 
byggnaden skulle vara dimensionerade för personer med större utomhusrullstolar och med 
hjälpare. Det är vidare viktigt att veta att studentbostäder fram till denna tid räknats som 
tillfälliga specialbostäder vars uthyrning reglerades en egen lagstiftning och av flera kriterier 
som exempelvis att man 1. måste visa studieresultat för att bo kvar, 2. att man fick bo i högst 
fem år, 3. att man inte fick bo kvar med barn etc. Till detta föreslog vi det ytterligare villkoret 
i samråd med stiftelsen att eftersom alla lägenheter måste hyras ut och att 
erfarenhetsmässigt det inte skulle gå att fylla de anpassade lägenheterna med 
rörelsehindrade hyresgäster att den som fått en sådan lägenhet och inte var rörelsehindrad 
men att om en sådan efterfrågades var man tvungen att flytta men att stiftelsen med sitt stora 
bestånd av lägenheter omgående kunde garantera en ny. Målsättningen från vår sida var hela 
tiden att ingen skulle var utestängd från att få en tillgänglig studentbostad. 

Under projekteringstiden gjorde det kommunala handikapprådet ett inhopp och frågade 
Boverket vad studentbostäder är för något. Svaret blev att studentbostäder ska betraktas som 
ordinära bostäder! En följd av detta blev att antalet tillgängliga studentbostäder på varje plan 
utökades något i ovanstående projekt och att denna bedömning att alla nybyggda 
studentbostäder ska vara fullt tillgängliga och utrustade med för matlagning sedan varit 
vägledande för senare projekt i Stockholm  

När anläggningen var färdigbyggd kom arkitekten och jag på något sätt i kontakt med 
omsorgsnämnden i Stockholms stad som meddelade att den i enlighet med villkoren för 
nämndens verksamhet inte betraktade studentbostäder som permanenta bostäder. Dessutom 
hade de studenter som haft behov av stöd redan tidigare fått sådant i sitt ordinarie boende. 
Sic! Intressant i sitt sammanhang är att Boverket i sin rapport om studentbostäder talat om 
anpassningsåtgärder, vilket onekligen förefaller felaktigt.  



Vid kontakt med stiftelsen har jag fått aktuella uppgifter om behovet av tillgängliga 
studentbostäder och detta efterfrågas i ca 5 fall av det totala antalet på ca 8 000 årligen 
förmedlade bostäder! Paradexemplet på tillgänglighet är exempelvis det ombyggda 
skattehuset på Södermalm som innehåller 450 tillgängliga studentbostäder. Att en del 
studenter inte förstår varför dom har mindre boenderum än duschrum är lätt förståeligt. 
Andra märkligheter är att eftersom studentbostäder enligt Boverkets tolkning ska betraktas 
som ordinära bostäder får dessa byggas i tvåvåningshus utan hiss men vara så utförda att de 
enkelt kan kompletteras med hiss eller annan lyftanordning. Särskilt intressant blir detta då 
byggnaderna uppförs med tillfälligt bygglov, ett förfarande som ändå kräver full 
tillgänglighet. För att möjliggöra tillfälligt byggande med begränsad användningstid bör 
tillståndssystemet 


