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SAMMANFATTNING 
 
Rapporten presenterar ett förslag på ett tillgänglighetsanpassat vandrarhem med idéer om hur 
omgivningen vid en skidanläggning kan förbättras. I undersökningen har Valfjällets Skicenter 
använts som underlag, dels på grund av att Eda kommun har antagit ett handikappolitiskt 
program samtidigt som det i dagsläget finns allför få anpassade sportanläggningar med boende. 
Tanken med detta examensarbete är att det skall kunna stå som grund för kommande 
byggnationer av boenden där alla kan bo.  
 
De funktionsnedsättningar som boendet främst riktar sig till är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt 
syn, nedsatt hörsel och dövhet, nedsatt kognitiv förmåga och allergi. Personer med 
funktionsnedsättning stängs ofta ute på grund av att miljön inte är utformad på ett bra sätt. Det 
kan handla om trappor, trottoarer, skyltning och färger med mera. Begreppet 
funktionsnedsättning har ersatt det tidigare använda ordet handikapp. Numer står ordet 
funktionsnedsättning för den begränsning man får i en miljö som ställer för höga krav. I en miljö 
utformad för alla skall ingen behöva uteslutas på grund av sin funktionsnedsättning. 
Med hjälp av inventeringar1 av närliggande platser, intervjuer av kontaktpersoner samt 
vägledning från handledare har viktig fakta och information om tillgänglighet och personers 
behov kunnat analyseras.  
 
Arbetet har resulterat i ett förslag på en tvåvåningsbyggnad med totalt sex 2-bäddsrum och tio 4-
bäddsrum, tre kök, två matsalar där den på plan ett kan möbleras om till konferens, en 
bar/loungedel, två tvättstugor, ett personalrum, två förråd, åtta toaletter, tre duschar samt en 
relaxavdelning med tillhörande bastu och dusch.  
 
Plan ett är fullt ut tillgänglighetsanpassat medan det på plan två är anpassat i alla rum förutom 
sovrummen, där rummen är mindre och därför inte helt tillgängliga för rullstolsburna. Detta för 
att kunna få plats med fler bäddar samtidigt som det ur utrymningssynpunkt ger en säkrare 
planlösning då de med rullstol sover på plan ett. Det har även planerats för särskilda rum för 
pälsdjurs- och doftallergiker.   
 
Miljön på skidanläggningen är tänkt att förbättras genom att vägar och gångvägar renoveras och 
utökas, tillgängliga parkeringsplatser är placerade nära byggnaderna. Den befintliga dammen, 
grillplatserna och lekplatserna ska rustats upp. För att underlätta skidåkningen för personer med 
synnedsättning ska det finnas färgmarkeringar i skidbacken. De befintliga byggnaderna ska 
inventeras för att bli tillgängliga för alla. 

                                                 
1 En genomgång av byggnader för att se vad som behöver förbättras för att det skall bli tillgängligt. 
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ABSTRACT 
 
The report presents a proposal for an accessibility hostel facility with ideas on how the 
environment at a ski resort can be improved. The study has Valfjället Skicenter used as a 
foundation, and because of that Eda Municipality has adopted a disability policy program while 
in the current situation there are too few suitable sporting facilities with housing. The idea of this 
report is that it can serve as a basis for future construction of homes in which all can live. 
 
The impairments that housing is mainly focused on are reduced mobility, impaired vision, 
impaired hearing and deafness, impaired cognitive function and allergy. 
 
People with disabilities are often shut out because the environment is not designed properly. 
This can include the stairs, sidewalks, signs and colors, and more. The concept of disability has 
replaced the previously used word handicap. Nowadays, the word disability stands for the 
restriction that may be in an environment that provides too high standards. In an environment 
designed for everyone, no one should be excluded because of their disability. 
 
Using inventories of nearby places, interviews with correspondents and guidance from tutors 
have important facts and information on availability and peoples needs been analyzed. 
 
The report has resulted in a two-storey building with a total of six 2-bed rooms and ten 4-bed 
rooms, three kitchens, two common rooms where the one on the first floor can be rearranged to 
a conference, a bar / lounge, two laundries, one staff room, two stores, eight toilets, three 
showers and a relaxation area with sauna and showers. 
 
The first floor is fully adapted while the second floor is fully adapted in all rooms except the 
bedrooms, where the rooms are small and therefore not fully accessible to wheelchair users. This 
is to accommodate more beds and provide a safer evacuation plan for the wheelchair users. It is 
also planned for special rooms for fur and fragrance allergies. 
 
The environment of the ski area is meant to be improved by roads and footpaths being 
renovated and expanded, accessible parking spaces are located near buildings. The existing pond, 
barbecue sites and playgrounds are going to be upgraded. In order to facilitate skiing for people 
with visual impairment there should be color marks on the slopes. The existing buildings are to 
be inventoried in order to be accessible for everyone.
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1. INLEDNING 
 

PROBLEMFORMULERING 

Hur kan ett vandrarhem samt omgivningen vid en skidanläggning utformas så att det blir 
tillgängligt för alla? 
 

BAKGRUND 

Tanken med rapporten är att utforma ett förslag på ett boende vid en skidanläggning där 
tillgänglighet står i fokus. Anläggningen som valts som underlag är Valfjället Skicenter i 
Värmland, se figur 1. Detta för att Eda kommun, där anläggningen är belägen, har antagit ett 
handikappolitiskt program, för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning 
och på så vis kunna skapa en kommun för alla. Valfjället vill även satsa på en skidskola för 
personer med funktionsnedsättningar som åker sitski2 och skicart2 och anses därför som ett 
lämpligt alternativ.  

 
 

Figur 1. Valfjällets placering i förhållande till Värmland, se röd prick [20].  

                                                 
2 Specialutrustning som gör det möjligt för personer med rörelsenedsättning att åka skidor, se figur 5, 6 på sidan 9. 
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Valfjällets Skicenter innehåller i dagsläget en stugby, en husvagnscamping, en restaurang, två 
värmestugor, skiduthyrning inklusive skishop, fem liftar och elva nedfarter, se figur 2 [13]. Antal 
besökare per säsong ligger på ca 40 000 personer och som mest under högsäsong och per dag 
kommer det ca 800-1000 besökare, där den största målgruppen är barnfamiljer. 

 

 
 

Figur 2. Valfjället Skicenter [21]. 
 

Idag saknas dock ett boende där tillgänglighet står i fokus. Tanken är att, med ett förslag på 
tillgängligt boende, kunna visa hur en skidanläggning vid ett område som Valfjället skall kunna 
anpassas till att bli en tillgänglig plats för alla och därmed få bättre förutsättningar för att kunna 
driva en skidskola för funktionshindrade.  
 
Extern handledare har varit Gunn Axelsson, tillgänglighetskonsult på företaget Villmera 
Utveckling AB, handledare vid universitetet har varit Mikael Götlind och examinator vid 
universitetet har varit Malin Olin. Rapporten är skriven vid avdelningen för energi-, miljö- och 
byggteknik på Karlstads universitet. 
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SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag som skall kunna användas som underlag 
för ett tillgänglighetsanpassat boende och område vid en skidanläggning men även för andra 
byggnationer som seniorboende, hotell, gruppboende och sportanläggningar m.m.  
 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Målet är att ta fram ett förslag både för ett boende och för omgivningen vid en skidanläggning, 
så att det i så stor utsträckning som möjligt är tillgänglighetsanpassat och funktionellt användbart 
för alla. 
 
Förbindelserna mellan byggnaderna och till och från skidbackarna på området skall också 
tillgänglighetsanpassas. Målet är även att skapa en trevlig atmosfär där förbindelserna skall 
förekomma som en naturlig del i byggnaden och miljön samtidigt som alla skall känna sig 
välkomna. 
 
För mer detaljerade mål se avsnittet Mål och visioner på sidan 16. 
 

AVGRÄNSNINGAR 

Rapporten har inte tagit upp några konstruktionstekniska eller ekonomiska aspekter, utan den är 
inriktad på att visa hur en byggnad och miljö kan utformas vid en skidanläggning med hög 
standard och hög grad av tillgänglighet. Ytterligare har arbetet avgränsats till att ta upp de fem 
vanligaste förekommande funktionsnedsättningarna. 
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2. METOD 
 
Tillvägagångssättet har innefattat insamling av fakta från relevant litteratur, källor på internet som 
granskats och undersökts, intervjuer av personer med funktionsnedsättningar, närvaro vid 
föreläsning om tillgänglighet och bemötande – ”Livet rullar vidare” av Lars-Göran Wadén, 
inventeringar i Sunne kommun, skissning och designarbete av området och byggnaden, 
återkommande respons från handledare samt studiebesök på platsen Valfjället.  

3. BAKGRUNDSFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
För att kunna ta ställning och komma fram till ett slutgiltigt förslag, har insamling och analyser av 
fakta om de olika behov av anpassning av den fysiska miljön som är förknippade med olika 
funktionsnedsättningar utförts. 
 

VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET? 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller lokal 
fungerar gentemot olika människors behov. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, 
tillgången till information och ett bra bemötande [23]. Om det är något av detta i verksamheten 
eller lokalen som inte fungerar för någon individ uppstår en funktionsnedsättning för den 
individen [24].  
 

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGARNA 

För att avgränsa arbetet har följande funktionsnedsättningar valts ut, då de är några av de 
vanligast förekommande. 
 

Nedsatt rörelseförmåga 
Nedsatt rörelseförmåga innebär att personen har gångsvårigheter och/eller nedsatt funktion i 
armar och händer.  
 
Gångsvårigheter kan innefatta dålig balans, nedsatt koordination, smärta eller nedsatt ork och 
uthållighet. Nedsatt funktion i armar och händer kan innebära stelhet, smärta vid rörelse, nedsatt 
kraft, nedsatt precision eller känslobortfall. 
 
Människor som har gångsvårigheter använder ofta hjälpmedel som kryckor, käppar, rollatorer 
och rullstolar. Människor som har gångsvårigheter kan ha lätt att snubbla och har ofta svårt för 
att gå långa sträckor. De har särskilt svårt att gå i trappor och på halkigt, ojämnt eller lutande 
underlag. Trösklar, tunga dörrar och nivåskillnader är andra saker som kan bli stora hinder [4]. 
 
Ca 7 % i åldrarna 16-84 år (ca 460 000 personer) av Sveriges befolkning har ett rörelsehinder, 
d.v.s. man säger sig inte kunna springa en kortare sträcka samt inte kunna stiga på en buss 
obehindrat eller ta en kortare promenad.  
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Drygt 4 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 år (ca 300 000 personer) har ett svårt 
rörelsehinder, det vill säga att de behöver hjälp eller hjälpmedel för att förflytta sig, enligt 
statistiska centralbyråns (SCB) ”Undersökningarna av levnadsförhållanden” 2005 [4]. 

 

Nedsatt orienteringsförmåga 
Nedsatt syn 
Att vara synskadad kan innebära att helt sakna användbara synrester (d.v.s. att vara blind), att 
endast ha ledsyn då man klassas som svårt synskadad och synsvag när nedsatt synskärpa, ett 
begränsat synfält eller annan inskränkt synförmåga finns [4].  
 
Flera synskador medför känslighet för bländning (att skillnaden i ljushet mellan ytor i synfältet är 
för stor). En del kan också medföra stor känslighet för starkt ljus. Personer med nedsatt syn har 
svårt att passera stora öppna platser, undvika hinder och risker, samt veta var de befinner sig [4]. 
 
1,2 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 år (knappt 100 000 personer) har nedsatt syn, d.v.s. 
kan inte läsa vanlig text i en dagstidning även om de har glasögon till hjälp, enligt SCB:s 
”Undersökningarna av levnadsförhållanden” 2005, [4]. 
 
Nedsatt hörsel och dövhet 
Personer med nedsatt hörsel har ofta svårt att uppfatta eller urskilja ljud i lokaler som har dålig 
akustik eller som är bullriga. De som använder hörapparat är dessutom speciellt känsliga för 
ovidkommande bakgrundsljud t.ex. stolskrap eller stegljud. De kan även ha särskilt svårt att 
uppfatta högtalarljud. Många med hörselnedsättning måste även avläsa läpparnas rörelser för att 
kunna uppfatta tal. Detta kan bli svårt vid motljus, om belysningen är bländande eller ger skarpa 
skuggor samt om det är för mörkt. En orolig bakgrund eller omgivning kan dessutom verka 
tröttande. Döva är också beroende av att tydligt se personerna som de kommunicerar med 
eftersom de använder teckenspråk [4]. 
 
Ca 1 miljon svenskar är hörselskadade och i behov av bra ljudmiljö. Ca 400 000 använder 
hörapparat och ca 15 000 behöver stöd av teckenspråk och skrivtolkning, enligt ”Bra 
tillgänglighet – bättre kommunikation för hörselskadade”, Hörselskadades Riksförbund 2001, [4]. 
 
Nedsatt kognitiv förmåga 
Med kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, 
numerisk förmåga, språklig förmåga med mera [8]. 
 
Personen kan ha svårt att hitta, att överblicka omgivningen, att hantera plötsliga och oförutsedda 
förändringar och att läsa skriven text. Den kan även vara extra känslig för ljud- och ljusstörningar 
[4]. 
 
Antalet personer med demens uppskattas till ca 140 000 i Sverige. Ca 200 000 har någon form av 
förvärvad hjärnskada. Antalet personer med utvecklingsstörning uppskattas till 37 000 personer, 
enligt hjälpmedelsinstitutet maj 2008, [4]. 
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Övriga funktionsnedsättningar 
Allergi  
De vanligaste allergiformerna är pälsdjurs-, pollen-, luft- och luktallergi. De vanligaste 
bieffekterna av detta är eksem, ögon-, näs-, mag- och tarmbesvär, nässelutslag och astma där 
trötthet ofta åtföljer. Att få en allergisk chock är sällsynt men kan i värsta fall, utan omedelbar 
behandling, leda till dödsfall [6].  
 
Pälsdjursallergi är vanligast mot katt och hund, men även kanin, marsvin och hamster kan ge 
besvär. Enligt Miljöhälsorapport 2009 uppskattas 15 % av den vuxna befolkningen få 
allergibesvär av pälsdjur i form av astma, ögon- och näsbesvär samt eksem. Med stigande ålder är 
det fler barn och ungdomar som reagerar på pälsdjur. 
Pälsdjursallergi är en besvärlig form eftersom den lätt leder till utveckling av astma och känsliga 
luftrör [6]. 
 
När det kommer till doftöverkänslighet och doftallergi kan mycket låga halter av dofter och 
kemikalier utlösa besvär. I en stor undersökning bland vuxna svenskar rapporterade ca 16 % av 
kvinnorna och 7 % av männen att de har besvär av dofter. En kartläggning bland barn visade att 
26 % av 12-åringar med astma och 10 % av dem med allergisk snuva uppgav besvär. Antalet 
personer som får besvär av dofter ökar och personer med pågående astma och allergibesvär kan 
också reagera på dofter [6]. 
 

VAD BEHÖVS FÖR ATT ENKELT AVHJÄLPA DESSA 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR?

Nedan följer olika rekommendationer hämtade från litteraturen Byggikapp och Bygg för alla samt 
webbsidan Handisam. 

 

Nedsatt rörelseförmåga 
För att människor med nedsatt rörelseförmåga ska kunna förflytta sig självständigt och säkert i 
den byggda miljön, förutsätter det att [8]: 

 Underlaget är jämt och fast och där springor inte får vara bredare än 5 cm. 

 Det går att ta sig fram utan att passera branta lutningar, trappor, höga trösklar, trånga 
passager och tunga dörrar.  

 Lutningen på en ramp med en lyfthöjd på 50 cm får ha en maximal lutning på 5°, där det 
som mest får vara 2 ramper efter varandra innehållande ett viloplan med 2 m mellan sig. 
Rampen skall även ha en bredd på minst 1 m och en avåkningskant med tillhörande 
räcken. Trösklar får max vara 1,5 cm höga och skall då vara avfasade.  

 Ingen skall tvingas till långa omvägar. Det skall vara korta avstånd t.ex. mellan 
angöringsplats och entré, max 5 meter, och mellan entré och parkering, max 10 meter.  

 Handtag och reglage är lätthanterliga och sitter inom räckhåll även för dem som 
använder rullstol och kanske också har nedsatt arm- och handfunktion. Automatisk 
dörröppnare bör vara placerad minst 1 meter från dörren. Manöverorgan får inte placeras 
närmare hörn än 40 cm och det skall finnas en friyta på dörrens handtagssida. 



7 
 

 Det finns räcken/ledstänger att hålla sig i vid trappor och ramper, med en diameter på 4 
cm. Ledstången skall börja och sluta minst 30 cm före och efter trappans början och slut. 

 Utrymmen är tillräckligt rymliga så att det går att ta sig fram med rullstol eller rollator. 
Det skall till exempel finnas tillräckligt stora toaletter med toalettstolar som det är lätt att 
resa sig ifrån. Ytan för vändning med manuell rullstol bör vara 150x150 cm och för 
elrullstol, vid begränsad utomhusvändning, 250x250 cm. Minsta fria passagemått bör vara 
80 cm. 

 Inredning och utrusning ska utformas och placeras så att den är användbar. Till exempel 
ska höjden på receptionsdiskar, montrar, hyllor, skyltar och displayer vara lämpliga för 
dem som använder rullstol eller är kortvuxna.  

 De som använder rullstol ska kunna sitta vid bord och arbetsbänkar med en sitthöjd på 
50 cm, benutrymme under bord och bänkar på minst 60 cm djup, bredd på 80 cm och 
höjd på 75 cm [3], [4], [8]. 

 

Nedsatt orienteringsförmåga 
Nedsatt syn 
Tillgänglighet för personer med nedsatt syn innebär att kunna orientera och förflytta sig utan att 
utsättas för onödiga säkerhetsrisker [8]. 
 
God tillgänglighet för personer med nedsatt syn är: 
 

 Ledstråk som kan följas bör finnas uppsatta där de behövs. 
 

 Orienteringspunkter som skiljer sig tydligt från omgivningen och som är lätta att 
identifiera, så att personen säkert vet var den befinner sig. 

 

 Information av olika slag presenteras på ett tillgängligt sätt. Tydliga och konsekvent 

placerade skyltar som är kompletterade med taktil
3
 eller verbal information.  

 

 Planlösningar som är logiska och överblickbara så att uppbyggnaden av den inre mentala 
kartan underlättas. 

 

 Kontrasterande färg och kontrastmarkeringar som kan användas för att tydliggöra 
gränsen mellan golv och vägg, markerade dörrar och skyltar m.m. Den ljushetskontrast 
(skillnaden mellan ytornas ljushet) som anges av boverket är 0,40 enheter i NCS4, 
(Natural Color System), och bör vara en utgångspunkt vid färgsättning. Matta till 
halvmatta färger bör användas för att undvika reflexer. 

 

 God ljudmiljö, bra ljudåtergivning och inga störande ljud är en förutsättning för att göra 
korrekta bedömningar av hur miljön är utformad och identifiera ljud som 
orienteringspunkter. Ljudsignaler kan vara orienteringshjälp. 

 

                                                 
3 Avläses med hjälp av beröring. 
4 Ett färgbeteckningssystem för att specificera färg. 



8 
 

 Bra ljusmiljö. En bra belysning är inte bländande, ger goda kontraster och riktig 
färgåtergivning. Möjlighet att reglera belysningen och att avskärma dagsljus. Inga material 
som ger reflexer. 

 

 Möjlighet till säker förflyttning, inga hinder i gångytor. Markering av de hinder som ändå 
finns, t.ex. trappor, pelare och stora glasytor. 

 

 Tillgång till personlig service t.ex. i form av ledsagning, för att få hjälp i en obekant miljö 
[3], [4], [8]. 

 
Nedsatt hörsel och dövhet 
Tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, döva eller dövblinda innebär att det ska vara 
möjligt att kommunicera med andra människor, ta del av information samt att uppfatta larm [8].   
  
God tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel är: 

 En bra ljudmiljö, utan brus, buller och annat störande ljud. 

 Bra ljudisolering i väggar, golv, tak, fönster och dörrar för att dämpa ljud från 
angränsande rum och utifrån.  

 Dämpning från störande ljud i lokalen som t.ex. skrapljud från stolar som flyttas, stegljud 
m.m. 

 Inredning som inte är onödigt bulleralstrande. 

 Tillgång till hörselteknisk utrustning, till exempel teleslinga, högtalare med god 
ljudkvalitet. 

 Visuell information i form av skyltar och bilder. 

 Information på teckenspråk.   

 God ljusmiljö, krävs på samma sätt som för de med nedsatt syn, för att underlätta vid 
läsning av läpparna. 

 
En viktig aspekt är att teckenspråk är ett förstaspråk för många. Tillgänglighet för denna grupp 
innebär att de får information på teckenspråk samt tillgång till teckenspråkstolk. För personer 
som är dövblinda är taktilt teckenspråk en förutsättning för kommunikation [8]. 
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Nedsatt kognitiv förmåga 
För många människor med nedsatt kognitiv förmåga innebär tillgänglighet i den fysiska miljön 
att det är möjligt att orientera sig och använda miljön utan att utsättas för onödiga säkerhetsrisker 
[8]. 
 
Det förutsätter att: 
 

 Miljön är tydlig och lugn. 
 

 Utformningen gör det lätt att orientera sig, t.ex. överskådlighet, enkel och logisk 
planlösning, tydliga färgkontraster, färgmarkeringar, piktogram m.m. 

 

 Inredning, utrustning och informationsskyltar är utformade så att de är lättbegripliga, 
vilket kan åstadkommas genom användning av enhetliga och lättförståeliga symboler och 
piktogram. 

 

 Information av olika slag finns i förenklad form som är tydlig, konkret, kortfattad och 
entydig. 

 

 Möjlighet till personlig service finns. 
 

 Hög grad av säkerhet, t.ex. om man glömmer slå av apparater [3], [4], [8].  
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Övriga funktionsnedsättningar 
Allergi 
Även de med allergi måste kunna känna sig trygga och säkra i samhället och de skall, utan att 
riskera hälsan, kunna förflytta sig och vara verksamma runt om i samhället.  
 
Idag finns det till exempel inte någon medicinering eller behandling för personer med 
doftöverkänslighet. Istället blir man helt hänvisad till att undvika det man inte tål och på så sätt 
helt beroende av omgivningens hänsyn och förståelse för individer som är allergiska. Personer 
med svår överkänslighet kan ofta uppleva isolering och begränsad tillgänglighet till offentliga 
miljöer [6]. 
 
För att utemiljön och boendet skall inneha god tillgänglighet gentemot allergiker krävs att: 
 

 Det finns rökfria ytor och områden.  
 

 Det är en god inne- och utemiljö med få allergena ämnen. 
 

 Träd och annan vegetation som kan ge allergiska reaktioner placeras med en god radie 
från allmänna områden.  

 

 Det är god ventilation inomhus. 
 

 Alla rum, korridorer och mötesplatser är lättstädade. 
 

 Väldoftande växter och blommor inte förekommer i byggnaden. 
 

 Tvålar, schampo, sköljmedel och andra rengöringsmedel är parfymfria. 
 

 Produkter och inredning som kan innehålla skadliga kemikalier undviks. 
 

 Delar av byggnaden är särskilt avsedda för pälsdjur så att personer med allergi inte utsätts 
för någon risk. 
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SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA 

Intervjuerna som gjordes var med fem olika personer vilka kontaktades via handledare och 
personliga kontakter: 
 
Intervjuperson 1: Man, 63 år, blind av diabetes sedan 1980. Arbetar för landstingets syncentral där 
han reparerar och installerar hjälpmedel för synskadade. 
 
Intervjuperson 2: Kvinna, 22 år, dövblind sedan födseln. Läser serieteckning på Karlstads 
universitet och åker skidor på sin fritid under vintertid. 
 
Intervjuperson 3: Man, 34 år, rullstolsburen sedan en trafikolycka 1995. Äger en personlig 
assistentservice och åker sitski på fritiden. 
 
Intervjuperson 4: Man, 37 år, rullstolsburen och har sambo och två barn. Ingen sysselsättning för 
tillfället. 
 
Intervjuperson 5: Man, 38 år, rullstolsburen sedan 19 år. Har jobbat inom kommunen med frågor 
som rör personer med funktionshinder. 
 

Underlag 
Alla personer som intervjuats har ansett att släta och hårda underlag är det bästa att ha som golv 
och gångbanor, oavsett funktionsnedsättning. Det blir lättare att ta sig fram och det blir inte så 
smutsigt för de som sitter i rullstol då ytorna är lättare att hålla rena. Betong är ett material som 
kan användas för att få en slät yta och som det går att skapa markeringar i vid gjutning, så att 
personer med synnedsättning lättare kan orientera sig. Markeringarna får dock inte vara för stora 
så att käppar eller hjul riskerar att fastna. 
 
Kontraster 
Intervjupersonerna med synnedsättningar instämmer att kontrastmarkering är mycket viktigt. 
Färger som kontrastmarkering är bra förutom när det blir förvirrande, t.ex. när 
detaljerna/komponenterna skär sig med bakgrunden. Glasade områden är svårt för synskadade 
då de kan uppfatta dem som öppna partier och riskera att gå in i dem. Trappor skall vara 
markerade på första och sista trappsteget och ha en god ljusmiljö. Trapporna skall även ha 
greppvänliga ledstänger som slutar och börjar 30 cm före respektive efter trappan så att de inte 
tar abrupt slut. Vita väggar mot ljusa träsängar i ett sovrum är inte att föredra då det kan vara 
svårt att urskilja kanter då de gärna vill smälta ihop. När det gäller toaletterna där väggen ofta är 
vit och toalettstolen och handfatet likaså, krävs även där någon form av kontrastmarkering för 
att urskilja dem ifrån varandra. 
 
Nivåskillnader 
Alla intervjupersoner nämner att de inte vill ha några höga kanter eller trösklar. Att ha allt på ett 
plan som alla har tillgång till är att föredra, en annan lösning som fungerar är även en hiss mellan 
planen. Hissen skall då vara stor nog för att rymma rullstol samt ha skyltar, knappar, punktskrift, 
stor text och talfunktion för de med syn- och hörselnedsättningar.  
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Ledstråk 
För de blinda och de med synnedsättning underlättar det om det finns ledstråk som skiljer sig 
mot marken och som dessutom skapar en materialdifferens för dem med ledkäpp. Det finns 
remsor som går att klistra på golvet för att skapa kontrast eller så går en mjuk tunn matta som 
ligger i mitten av gången som ”vägvisare” bra.  Ljudfyrar som placeras utomhus och som sänder 
ut ljud gör det lättare att kunna orientera sig för de med synnedsättningar. Det går även att 
använda sig av olika strukturer och material för att markera olika platser och rum, så att de låter 
olika för de blinda när de använder ledkäpp, vilket hjälper dem att orientera sig. 
 

Inredning 
Möbler i sovrum och andra rum skall vara lätta att förflytta och möblera om. Bordsbenen är bra 
om de finns i kanterna på borden eftersom de då blir lättare att känna med ledkäpp samt 
underlättar för synskadade att undvika bordskanten. Det är bra om det finns bord i olika höjder 
samt stolar i en lämplig höjd som underlättar förflyttningen mellan stol och rullstol. Även sängar, 
toaletter och soffor bör ha en lämplig höjd.   

 
Egna visioner 
En av de intervjuade personerna har varit på ett museum där det fanns punktskrift på insidan av 
ledstången så att de kunde läsa om vad som hängde på väggen. Detta tyckte personen var mycket 
informativt och positivt. 
 

En av personerna med synnedsättning hade 
en idé om att färga delar av snön i 
skidbacken, se figur 3, för att markera t.ex. 
kanter, gupp och branter. Det skulle även 
vara till fördel om liftarna hade klara färger 
så att de syntes tydligare. 
Sådana färgmarkeringar kan ses i störtlopp 
bland annat. 

 
 

Figur 3. Exempel på färgsättning i snö [19].

Övriga slutsatser 
Det bör även finnas matlagningsmöjligheter som är anpassade för alla. Det är även viktigt för 
matallergiker att kunna ha tillgång till att laga sin egen mat då deras allergi kan kräva att de t.ex. 
måste baka sitt eget bröd. Rummen bör vara lättstädade och ha god ventilation. 
 
Boendet skall ha en bra anslutning till skidbacken. Gångvägar och ramper måste snöröjas på 
vintern och man måste planera för de nivåskillnader som kan uppstå på grund av snön. Det bör 
finnas en tillgänglig toalett nära skidbacken och liftarna, samt anpassade parkeringar med god 
avlastningsyta nära backen och boendet. 
 
Det skall finnas rullstolar att låna ut om olyckan är framme och även någon i reserv för de redan 
rullstolsburna. En sådan rullstol kostar ca 2500 kr. Det bör även finnas förråd eller 
förvaringsutrymme för sitski och sitcart vid boendet. 
 

”Om anpassning sker för personer med funktionsnedsättning leder detta till att det blir 
tydligare och enklare för alla”. 

- Citat från intervjuperson 5.
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SITSKI OCH SKICART 

För personer med någon form av rörelsenedsättning är sitski och skicart två alternativ för 
skidåkare, se figur 4 och 5.  
 
En sitski består av en sits monterad på en 
fjädrande ställning. Denna är i sin tur fäst på 
en skida. Sitskiåkaren använder kryckstavar, så 
kallade ”outriggers” för att balansera åkningen. 
Sitski kräver lite styrka men mer av balans och 
koordination. Du svänger genom fina rörelser i 
överkropp och armar. Har du en högre 
ryggmärgsskada och sämre sittbalans kan ett 
ryggstöd monteras på sitsen [12]. 

 
 

Figur 4. Sitski med tillhörande 
”outriggers” [17].

 

  
 
Figur 5. Skicart [15].  

En skicart består av en stabil sits monterad på fyra 
skidor. Skicarten är stadig och det krävs inte 
mycket styrka och balans av åkaren. Med de 
främre skidorna styrs och bromsas skicarten. 
Skicarten kan styras av åkaren med spakar för 
händerna, pedaler för fötterna eller en 
kombination av de båda. Behöver åkaren hjälp att 
styra eller ploga kan en medhjälpare göra detta 
bakifrån med en eller två skacklar5 [12].

                                                 
5 Pinnar som fästes i handtagen till skicartens styrspakar 
eller kopplas till en stående skidåkares höftsele [9]. 

En skicart är 100 cm bred och 160-170 cm lång och en sitski är ca 30-40 cm bred och 100 cm 
lång, med tillhörande skidor på ca 150-170 cm. 
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LAGAR OCH REGELVERK 

Ny- och ombyggnation 
Den andra maj 2011 kommer en ny Plan- och bygglag att träda i kraft, där förbättringar för en 
ökad tillgänglighet står i fokus [7]. 
 
17 kap 21 a § PBL: ”I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser, skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas, i den 
utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag” [10]. 
 
Enligt regeringskansliets pressmeddelande 18 mars 2010 skall den nya och enklare plan- och 
bygglagen bland annat säkerställa att tillgången till grönområden för de boende och 
tillgängligheten till byggnader förbättras för personer med nedsatt rörelseförmåga, säger 
miljöminister Andreas Carlgren [11]. 
 
Förbättringar för en ökad tillgänglighet skall även vara att: 
En bedömning av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga ska göras redan vid bygglovsprövningen. Detta säkerställer att det blir 
rätt redan från början [11]. 
 

Vem ansvarar? 
Den eller de som äger platsen, eller området, dvs. fastighetsägaren, ansvarar också för att kraven 
uppfylls. Åtgärderna är i sig inte bygglov- eller bygganmälanspliktiga, men de kan vara 
marklovpliktiga om det gäller en allmän plats inom detaljplanelagt område [7]. 

 

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER VID BEFINTLIGA 
BYGGNADER 

”Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit 
allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser” [7]. 
 
Med enkelt avhjälpta hinder menas att de skall vara rimligt att avhjälpa med hänsyn till nyttan av 
åtgärden och förutsättningarna på platsen. Även de ekonomiska konsekvenserna skall tas hänsyn 
till, då de inte får bli för orimligt betungande.   
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Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är [7]: 

 Nivåskillnader 

 Tunga dörrar 

 Kontrastmarkeringar på till exempel stora glaspartier 

 Varningsmarkeringar 

 Skyltning 

 Belysning 

 Balansstöd (ledstänger) 

 Ljudmiljö (gäller för publika lokaler) 

 Fast inredning (gäller för publika lokaler) 

 Parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats) 

 Lekplatser (gäller för allmän plats)  

HIN är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder, till 
och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser [7]. HIN är till för redan 
befintliga byggnader där hindren endast kan förenklas. De är därför inte aktuellt i detta arbete, 
men är en bra grund till vad som bör diskuteras innan ett bygge påbörjas. Plan- och bygglagen är 
däremot en lag som gäller för all om-,  ny- och tillbyggnad. 

Vid inventeringen i Sunne användes en inventeringslista framtagen av SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, där syftet var att kunna göra en jämförelse mellan kommunernas tillgänglighet. 
Det finns dock ett flertal olika inventeringslistor, alla med olika syften för inventeringen och de 
är gjorda av olika organisationer.  

Vad händer om hindren inte åtgärdas? 
Kommunen, eller byggnadsnämnden är de som har i uppgift att övervaka att reglerna följs. 
Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna [7]. 
 
Enligt riksdagen skall alla enkelt avhjälpta hinder vara borta 21 december 2010. 
 

Vad kan vara svårare att avhjälpa? 
Om byggnaden i fråga är kulturmärkt eller om det inte är ekonomiskt försvarbart att utföra 
förbättringen klassas det inte längre som enkelt avhjälpta hinder. 
 

Riktlinjer 
Andra aktuella källor som idag har legat/ligger som underlag för att bygga tillgängligt är olika 

standarder från SIS, Swedish Standards Institute, och Bygg ikapp.  
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4. MÅL OCH VISIONER  
 
Tidigare avsnitt Övergripande mål på sidan 3, har här utvecklats till tydliga visioner och speciella 
delmål för det slutgiltiga förslaget. 
 

 Skapa ett boende och en utemiljö som är tillgänglig för alla. Där rummen skall vara 
rymliga och fungera utifrån allas behov, så som bländfritt ljus, anpassad höjd på 
inredning, kontrastmarkeringar samt breda passager. Utemiljön skall vara anpassad så att 
vägar, stigar, avlastningsplatser och parkeringar skall ha en jämn yta och vara fria från 
snö. Information, liftar och övrig framkomlighet skall vara välplanerat ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.  
 

 Skapa trivsel och bekvämlighet för alla. Designen skall vara genomtänkt så att känslan 
av vårdmiljö undviks och så att estetiska värden inte går förlorade, vilket lätt kan uppstå 
vid anpassade miljöer. Ingen skall känna att de inte passar in eller bli åsidosatta. Boendet 
skall kännas välkomnande och trivsamt så att en längre vistelse än en dagstur känns 
lockande. Vandrarhemmet skall utformas så att det passar in i fjällmiljön och med de 
redan befintliga byggnaderna. 
 

 Locka besökare. Valfjället vill öka antalet besökare och samtidigt vara en skidanläggning 
som är professionell och vill satsa på en skidskola för sitski och skicart. Tanken är att 
möjliggöra detta genom att skapa en miljö och ett vandrarhem som är inbjudande och 
anpassat för alla.  

 
Tanken är att boendet, ihop med miljön kring skidanläggningen, skall fungera tillsammans så att 
det kan bli en tillgänglig plats för alla. Gästerna skall inte känna att man behöver ta omvägar eller 
känna sig utsatt för att det inte är välplanerat utan allt skall i så stor utsträckning som möjligt gå 
att anpassas med hänsyn till allas behov.  
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5. NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTMANINGAR OCH 

VÄGVAL 
 
Det som kan anses svårare för utformningen och gestaltningen av byggnaden och utemiljön är 
att planera för när olika behov krockar. Dessa faktorer har analyserats och diskuterats för att 
slutligen kunna komma fram till ändamålsenliga lösningar. Mer detaljerade förslag på lösningar 
finns under avsnittet Förslag och resultat på sidan 34. 
 

UTEMILJÖN 

Placeringen av vandrarhemmet  
Det finns två alternativa platser att bygga vandrarhemmet på, se figur 6.  

 

 
 

Figur 6. Vy ovanifrån området som det ser ut idag med de två alternativa lägena för 

vandrarhemmet (från Eda kommun). 

- Alternativ 1            - Alternativ 2 

Ankarlift 

Ponnylift 

Värmestuga 

Lekland 

Lekplats 

Parkering 

Camping 
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 Alternativ 1 
 

 
 

Figur 7. Lilla värmestugan, alternativ 1. 
 

Det första alternativet är på höjden där den lilla värmestugan i dagsläget är belägen, bredvid 
restaurangen se figur 7. För att ta sig upp till den platsen från parkeringen är det en liten, men 
brant backe och även från skidbacken till boendet är det en liten backe, se figur 8. Platsen har 
däremot ett fint läge då det ligger ostört och nära skogen. Det är även beläget närmre det redan 
befintliga leklandet som ligger bakom den lilla värmestugan. 

 

 
 

Figur 8. Restaurang, personalrum och våtutrymmen i dagsläget, alternativ 1. 
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Alternativ 2 
 

 
 

Figur 9. Platsen för den eventuella byggnationen av vandrarhemmet, alternativ 2. 
 

Alternativ två ligger framför parkeringen nära en ponnylift som går upp mot den stora 
värmestugan och barnbackarna se figur 9 och 10. Det finns dock en liten backe mellan det 
alternativet till den stora liften och restaurangen, vilket kan vara problematiskt. Däremot finns 
det plats för parkeringar i samband med boendet och det är närmre till barnbackarna och 
familjebackarna, där de flesta som åker sitski och skicart även håller till. Båda alternativen har 
dock god utsikt över skidbackarna. 

 

 

Figur 10. Vy över den tänkta byggnationsplatsen, alternativ 2. 
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Förråd 
För de boende på vandrarhemmet bör det finnas förvaring för bland annat skidor, sitskis och 
skicarts. Det ska då planeras så att alla som bor på vandrarhemmet ska ha plats för sin 
skidutrustning i förrådet. Förrådet bör ligga i nära anslutning till både backarna och 
vandrarhemmet och det skall vara enkelt att ta sig in, till och från förrådet.

 

Dammen 
I dagsläget finns en damm i närheten 
av parkeringen och stugbyn som 
varken används under sommartid 
eller vintertid, se figur 11. Frågan 
som ställs är om den skall tas bort 
helt och kanske utnyttjas till annan 
bebyggelse eller om den skall 
utvecklas till något användbart? 

 

         
 

Figur 11. Dammen i dagsläget 

 
 
Befintliga byggnader 
De befintliga byggnaderna ska 
bevaras. Skulle det blivande 
vandrarhemmet placeras enligt 
alternativ 1, se figur 6, skulle 
däremot den lilla värmestugan som 
idag står där behöva tas bort. 
Tanken är att vandrarhemmet skall 
smälta in med övriga byggnader 
och på så vis skapa en enhetlig 
miljö, se figur 12. 

 

 
 

Figur 12. Vy över de befintliga byggnaderna. 
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Vägar och parkering 
Gångvägar finns idag från parkering till restaurang och till den lilla värmestugan samt från 
parkering till stora värmestugan. Vid en byggnation av vandrarhemmet skulle dessa behöva 
utökas och förbättras för att göras mer lättillgängliga än vad de är idag. Det skulle även behöva 
utökas med fler förbindelser mellan vandrarhemmet och diverse byggnader och skidbackar. 
 
De små backarna upp till restaurangen och till den stora värmestugan skulle behöva planas ut 
och underlag bytas ut, vilket kan ses som en stor kostnad för kommunen. Idag finns heller inga 
utritade avlastningsplatser, viloplatser eller belysning längs gångvägarna.  
 
Det behövs inte särskilt mycket grönska för att ge ett trevligare intryck. Det skulle enkelt gå att 
lägga liknande stråk, se figur 13, mellan vandrarhemmet och parkeringen eller som i figur 14, 
längs parkering bredvid en gångbana bort till dammen. 
 
 

   
 

Figur 13. Exempel på grönstråk vid 
parkering [14]. 

Figur 14. Exempel på grönska vid parkering 
[16]. 

 
Konflikter
Allergiker har ett behov av att träd och annan vegetation doftar minimalt och att de inte placeras 
för nära inpå byggnaden eller avger pollen, medan det å andra sidan ofta ger en lugnande och 
trivsam miljö med mycket grönska och behagliga lukter.  
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BYGGNADEN 

Utformning 
Några av de olika formerna som skissats upp för byggnaden är: L-format, H-format, T-format 
samt raka längor. Det som måste fungera med formen är att det skall finnas en tydlig entré gärna 
i god anslutning till parkering och framfart, tillgång till uteplatser i mestadels sydligt läge men inte 
minst en god och logisk orienterbarhet i byggnaden. Eftersom boendet måste fungera bra för alla 
olika sorters behov, inte minst de med kognitiv nedsättning, känns det viktigt att ha ett 
”centrum” i vandrarhemmet där de allmänna utrymmena är belägna. Sovrummen bör placeras så 
att det är lätt att orientera sig mellan dem och ”centrumet”. 
Nedan visas en figur över hur rumssambanden kan skissas ihop. 
 

 
 

Figur 15. Eventuellt rumssamband. 
 
Frågorna som ställs är:  
Hur många våningar skall vandrarhemmet ha och skall samtliga våningarna vara tillgängliga för 
alla? Skall det i sådana fall finnas hiss och hur planeras eventuella utrymningsvägar? 
 
Konflikter 
Ett dilemma är när behoven hos människor som är allergiska och människor med behov av 
ledarhund kolliderar. Exempel på detta är när en person med ledarhund och en hundallergiker 
möts. Denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt 
för den andres situation, se Förslag och resultat på sidan 39. 
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RUMMEN 

Utformning 
Skall alla rum vara anpassade för alla eller skall det finnas olika rum utifrån olika behov och 
funktionsnedsättningar? Hur skall rummen vara placerade i förhållande till varandra och hur 
många bäddar bör det planeras för?  

 
Konflikter
För doftallergiker är det viktigt att personer som bor i rummen innan inte använder parfym eller 
andra starkt doftande produkter. Detta kan skapa en konflikt då det kan anses som en kvalitet 
för andra.  

Balkong/uteplats 
Skall alla rum ha tillgång till uteplats?  
Att skapa uteplatser och balkonger till alla rum bör vara möjligt men det som däremot kan vara 
svårt är att få alla i söderläge.  

Möblering och förvaring 
Hur mycket förvaringsplats och avlastningsytor krävs per person? Skall möblerna och 
förvaringen vara fasta eller flyttbara? Vad skall det vara för sängar, kan det vara våningssängar i 
sovrummen? 
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6. GESTALTNINGSPROGRAM 
 

UTEMILJÖN 

Placeringen av vandrarhemmet 
Tanken är att vandrarhemmet främst skall vara placerat i nära anslutning till parkering och 
skidbackar för att skapa så god tillgänglighet och komfort som möjligt. 

 

Förråd 
Vid ett boende där ca 20 bäddar är anpassade för alla, bör det åtminstone planeras för ca 5 
skicarts och 8 sitskis samt skidor och annan utrustning i förrådet, enligt uppgifter från Thomas 
Börjesson.  

 

Vägar och parkering 
Vägar bör vara försedda med belysning och strategiskt utsatta viloplatser. Parkering bör finnas i 
nära anslutning till vandrarhemmet och det bör även finnas avlastningszoner utmärkt. Känslan 
av att inte kunna ta sig fram överallt får inte förekomma. 

 

BYGGNADEN 

Utformning 
Byggnaden bör utformas så att utrymningsvägar finns på flera ställen, det skall vara ett logiskt 
rumssamband med ett tydligt ”centrum”. Ingen skall behöva känna att de inte kan ta sig 
någonstans.  
 

Balkong/uteplats  
I söderläge bör det finnas tillgång till en större uteplats för alla men även privata uteplatser som 
hör till rummen. Att få känslan av ro och avkoppling anses som en god kvalitet i en miljö som 
Valfjället och kan skapas med hjälp av uteplatser och balkonger.   
 

Dörröppningar 
För att en dörr skall vara tillgänglig krävs att det fria passagemåttet är minst 0,80 m, se figur 16 
och 17. Ytterdörrar och andra dörrar som ofta är tyngre bör förses med automatisk dörröppnare. 
De bör då ha en golvmarkering som visar dörrens svepyta och skall kunna öppnas manuellt om 
dörröppnaren slutar fungera. Alla manuellt öppnade dörrar skall glida lätt och ha bra handtag. 
Skyltar skall förekomma på eller bredvid dörren och skall vara lättförståeliga, taktila och försedda 
med piktogram. Minsta mått för dörröppning i Normal nivå, se figur 18. 
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Figur 16. Entrédörr, Höjd nivå (utökad tillgänglighet) (mm) [5]. 

 
 

 

 
 

Figur 17. Innerdörr, Höjd nivå (utökad tillgänglighet) (mm) [5]. 
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Figur 18. Innerdörr, Normal nivå (grundläggande tillgänglighet) (mm) [5]. 
 
Ur tillgänglighetssynpunkt bör dörrar in till sovrum, allmänna rum och lokaler ha en dörrslagning 
in mot rummet för att inte inkräkta på korridoren. För toalett- och hygienrum bör slagningen gå 
utåt för att inte inkräkta på ytan [4].  

 

Trösklar  
Trösklar eller upphöjda kanter bör i största utsträckning undvikas, såvida de inte är fullt 
nödvändiga, som t.ex. in till våtrummen, till rum där ljudisolering behövs och till dörrar med 
brandklasskrav. I de fallen bör tröskelns maximala höjd inte överstiga 15 mm. Där det 
förekommer nivåskillnad mellan golv på båda sidor om dörren måste tröskeln placeras på den 
sida där den lägre golvnivån finns [4]. 
 
Entrédörr och andra ytterdörrar måste tätas för drag så att eventuell väta eller fukt inte kan ta sig 
in. Tröskeln kan utformas på olika sätt så att: 
 

 Det framför dörren görs en ränna som sedan täcks med skrapgaller. 

 Dörren är försedd med en så kallad borstlist på dörrbladet för att undvika vinddrag. 

 En plåt placeras under dörren med en maximal avfasningslutning på 1:12. (Nackdelen 
med denna är att den blir hal vid kontakt med väta). 

 Fönsterdörrar till balkong bör förses med rampkil med en lutning på max 1:12 [4].  
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Dörrhandtag och lås 
Toalettdörrar bör ha draghandtag placerade på dörrens insida som kan sitta antingen horisontellt 
eller snett, där det horisontella förslaget är att föredra. Dörrhandtag och låsvred till alla rum bör 
vara lättmanövrerade så att det går att öppna med en hand eller eventuellt en armbåge. De bör 
vara kontrastmarkerade mot dörren och materialet bör inte innehålla nickel. Handtaget bör vara 
utformat med en inåtvänd ändavslutning som minskar risken för att handen skall glida av eller att 
kläder och liknande riskerar att fastna [4]. 
 

Glasytor 
En genomskinlig glasyta på dörr kan vara en fördel, i och med att det går att se om det kommer 
någon på andra sidan. Den bör dock markeras av säkerhetsskäl för de med nedsatt syn och 
glaspartiet bör inte sitta lägre ner än 30 cm ovanför marken, då rullstolsburna ofta använder 
fotplattorna till att skjuta upp dörren. Det bästa är att ha kontrastmarkeringar på två olika höjder 
av dörren för att underlätta både för rullstolsburna och för personer som går mot ytan. 
Kontrastmarkering runt dörren är även ett måste, om inte dörren redan skiljer sig i färg från 
omkringliggande vägg [4].  

 

Skyltning 
Informationsskyltar, vägvisare och övriga förklarande symboler bör vara strategiskt utplacerade 
och uppsatta i en ögonhöjd som passar både stående och sittande personer. De bör även vara 
belysta med ett bländfritt ljus och inneha både taktil och symbolförklarande figur och text. 
 

RUMMEN 

Nedanstående krav är hämtade från inventeringslistor, Bygg ikapp, intervjuer samt egna idéer. 
 

Entré 
En tillgänglighetsanpassad entré bör utformas med: 
 

 Automatisk dörröppnare vid entrédörren. 

 Ramp till dörren med max 5 graders lutning om inte ingången ligger i markplan. 

 Ledstråk längs entrén. 

 Bra belysning vid ingången som inte bländar. 

 Tydliga skyltar så som utrymningsskyltar och rumsbeskrivnade skyltar. 

 Tak vid entrén. 

 Jämn markbeläggning med tydliga markerade kanter. 

 Inga trösklar. 
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Reception 
En tillgänglighetsanpassad reception bör utformas med: 
 

 Receptionsdisk som är väl synlig direkt när man kommer in. 

 Receptionsdisk med en del som är 0,80 m hög, ev. höj - och sänkbar. 

 Fri yta över receptionen, inga glasytor. 

 Bra underlag, ev. en matta som lätt visar vägen. 

 Hiss, om fler än en våning förekommer, som har punktskrift på knappar, 
högtalarfunktion och visuella funktioner. 

 Trappa med ledstråk med 0,30 m överhäng både före och efter trappans slut. 

 Trappsteg som är kontrastmarkerade på översta och nedersta trappsteget. 

 Markering på varje trappsteg, liten markering på trappstegets sida. 

 Eventuell belysning längs trappans sidor för varje trappsteg. 
 

Korridor 
En tillgänglighetsanpassad korridor bör utformas med: 
 

 Ledstråk längs korridoren och ända fram till rummen. 

 Skyltar till toalett, utgång m.m. som är tydliga, och lättlästa. 

 Punktskrift på ledstråk och dörrar som beskriver rumsnummer. 

 Orienteringsplan/informationsskylt över byggnaden och var de olika rummen är belägna. 

 God belysning inomhus som inte bländar eller förvirrar. 

 Matta färger på golv och väggar. 

 Breda dörrar som är kontrastmarkerade med färg och/eller materialdifferens. 

 Belysning vid dörrar och över rumsnummer. 
 

Kök och matsal 
Ett tillgänglighetsanpassat kök bör utformas enligt figur 19 och 20 samt med: 
 

 Avställningsytor intill ugn och kyl. 

 Fritt utrymme under diskho och arbetsbänkar för rullstol. 

 Arbetsbänkar max 0,80 m höga, 0,60 m djupa och 0,80 m breda. 

 Ett mellanrum mellan spis och diskbänk på minst 0,80 m. 

 Underskåp eller ev. både under- och överskåp. 

 Ljus som är justerbart och som inte riskerar att blända. 

 Underskåp/lådor som är lätta att öppna/dra ut och handtag med god greppförmåga. 

 Punktskrift på lådor och dörrar. 

 Symboler och skyltar på lådor som förklarar vad och var saker finns. 

 Frys - och kylskåp med greppvänliga handtag och ett frysskåp med lätt utdragbara lådor. 

 Ett minimiavstånd från diskbänk till matsalsbord på 1,20 m. 

 Mikro och diskmaskin i bänkhöjd, 0,80 m. 

 Spisplattor som stänger av sig automatisk. 

 Styrknappar på ugn, spis, mikro och diskmaskin med punktskrift. 

 Sidhängd lucka på ugn. 

 Blandare vid diskhon med långt handtag som underlättar för de med svaga eller 
rörelsenedsättning i händer. 



29 
 

 

 
 

Figur 19. Exempel på mått för god tillgänglighet för personer i rullstol vid kortsidan av 

matbordet [4]. 

 

 

 

 

 
 

Figur 20. Exempel på mått för god tillgänglighet för personer i rullstol vid långsidan av 

matbord [4]. 
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Toalett 
En tillgänglighetsanpassad toalett bör utformas enligt figur 21 samt med: 
 

 Bred dörr, minst 0,80 m, med slagning utåt och utan tröskel, eventuellt med rundad 
gummitröskel.   

 Draghandtag på dörrens insida, helst 0,60 m långt och placerat 0,80 m över golv. 

 Greppvänligt handtag med lås som kan låsas med en hand alt. armbåge. 

 Krokar uppsatta på två olika höjder, 0,80 - 1,2 m höga. 

 Tvättställ som är stabilt för eventuellt stöd, ca 0,60 m djupt och max 0,80 m högt. 
Placerat minst 0,45 m från hörn.  

 Blandare med långt handtag som är enkelt att manövrera med en hand. 

 Spegel över tvättställ från midjehöjd och uppåt, 0,80 - 1,80 m. 

 Parfymfri tvål och som skall kunna nås med t.ex. en armbåge. 

 Papperskorg på en lagom höjd, ca 0,40 m över golv. 

 Pappershållare som är lätt att nå, ev. automatisk, ca 0,90 m högt. 

 Toalettrullehållare som skall kunna användas med en hand och placerad på ena eller båda 
armstöden. 

 Armstöd på toalettens sidor med total bredd på 0,60 m och höjd på 0,80 m. 

 Enkel spolknapp som är väl synlig, ev. automatisk. 

 Larmknapp både 0,50 och 0,20 m från golvet. 

 Rörelsekänsligt ljus som inte bländar. 

 Halkfritt golv med god rullförmåga och eventuell värmeslinga. 

 Kontrastmarkeringar vid tvättställ, toalett m.m. och med färger och material som inte 
utger reflektioner. 

 Punktskrift på handtag och knappar. 

 Skyltning på dörr samt visuell upptaget/ledigt - signal. 

 En avlastningshylla på minst 0,30 x 0,40 m och med en höjd på ca 0,75 - 80 m över 
golvet, eventuellt fällbar. 

 Avfallsbehållare tillräckligt stor för personer med inkontinens. 

 En utformning så att städning kan underlättas. 
 

 

Figur 21. Tillgänglig toalett [4]. 
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Duschrum 
Ett tillgänglighetsanpassat duschrum bör utformas enligt figur 22 samt med: 
 

 Bred dörr, minst 0,80 m, med slagning utåt och så att den inte inkräktar på ytan. 

 Draghandtag på dörrens insida, helst 0,60 m långt och placerat 0,80 m över golv. 

 En utformning utan trösklar eller eventuellt med rundad gummitröskel. 

 Material och färger som inte skapar reflexer. 

 Ett halkfritt underlag med eventuell värmeslinga. 

 Kontrastmarkeringar vid dusch, spegel, dörr m.m. 

 En avlastningshylla på minst 0,30 x 0,40 m och med en höjd på ca 0,75 - 80 m över 
golvet. 

 Både fast och löst munstycke på dusch. 

 Duschpall med en höjd på 0,50 m eventuell uppfällbar och fäst i väggen. 

 Fast tvålkopp vid duschreglaget. 

 Duschreglage ca 0,80 – 0,90 m över golv. Handduschen bör kunna fixeras på olika höjder 
mellan 0,90 – 2,1 m över golvet. 

 Ledstång 0,80 m över golv och med rundat greppvänligt handtag. 

 Handdukshållare med 0,80 – 1,0 m höjd.  

 Rörelsesensor. 
 

 

 
 

Figur 22. Duschrum med utrymme för omklädning [4]. 
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Samlingsrum 
Ett tillgänglighetsanpassat samlingsrum/allrum bör ha: 
 

 Ett rymlighetsmått på 1,2 m från bord till intilliggande vägg/inredning. 

 Ett avstånd på 0,70 – 1,0 m från ljusknappar och dörröppnare till närmsta hörn.  

 En bordshöjd på ca 0,75 m över golv.  

 En fåtölj- och stolshöjd på 0,50 m.  

 Reglage på dörrar, skåp m.m. på 0,8 -1,0 m över golv. 
 

Sovrum 
I ett tillgänglighetsanpassat sovrum bör det finnas: 
 

 Utrymmen goda nog för vändning av rullstol, se figur 23. 

 Plats för resväska/packning på höjden 0,45 - 0,65 m. 

 Fåtölj/stol eller annan avlastningsmöbel med en höjd på 50 cm.  

 Kapphylla/garderob med klädstång placerat på en höjd på ca 1,2 m över golv.  

 Ljusreglage som sitter 0,80 – 1,0 m över golv och med ett avstånd på 0,70 – 1,0 m från 
hörn. 

 Punktskrift på samtliga kontroller och reglage.  

 Lampor som kan styras från sängen, eventuellt med hjälp av fjärrkontroll. 

 Optiskt brandlarm med ljus som är kopplat till väckarklockan och kompletterat med 
vibrator. 

 
 

 
Figur 23. Exempel på mått i sovrum med god tillgänglighet för personer i rullstol [4]. 
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Bastu 
Lavarna6 i bastun bör vara 0,60 m djupa och 2 m långa. Den nedersta laven bör även vara 0,50 m 
hög. För att underlätta förflyttning mellan stol och lave bör en ledstång placeras på väggen 
mellan laven och den plats där stolen skall placeras. Den bör vara av trä och sitta 0,90 m över 
golvet. Golvtrallar får inte ha bredare springor än 5 mm och andra säkerhetsåtgärder är 
fönsterförsedd dörr och att bastuaggregatet avskärmas så att synskadade inte riskerar att gå emot 
det. Avskärmningen bör gå såpass långt ner att personer i rullstol inte riskerar att komma för 
nära med sina fötter [4]. 
 
Framför lavarna behövs ett utrymme på 1,5 x 1,5 m för stol och för överflyttning till lave. 
Eventuellt kan en del av laven göras uppfällbar [4]. Eftersom duschstolar har delar av metall och 
plast kan man inte sitta kvar i en sådan inne i bastun. Om personen inte har någon medhjälpare 
som kan ta ut stolen efter att man har förflyttat sig från stol till lave, bör det finnas en rullstol i 
plast att låna på vandrarhemmet. 

                                                 
6 Sittbänkar i bastu. 
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7. FÖRSLAG OCH RESULTAT 
 

UTEMILJÖN 

Placeringen av vandrarhemmet 
Platsen som valdes för byggnaden är alternativ två, se figur 24.  Detta eftersom majoriteten av 
besökarna är barnfamiljer och ungdomar och barnbackarna ligger närmast. Samtidigt som de som 
åker sitski m.m. främst håller till i de backarna. Parkeringsmöjligheterna finns också nära i 
samband med boendet vilket känns som en viktig kvalitet. Byggnadsarean vid alternativ två är 
även större vilket underlättar för ett större boende och någon rivning av redan befintliga 
byggnader undviks. Den lilla backen som tidigare nämns i Några övergripande utmaningar och vägval 
på sidan 17, undviks om man tar ponnyliften från skidförrådet upp för att sedan åka ner till den 
stora liften. 
 

 
 

Figur 24.  Förslag på situationsplan.  
 

Rökrutor 
För att göra miljön så behaglig som möjligt råder rökförbud på hela området därför hänvisas 
rökare till speciella rökrutor som finns utplacerade på området.

Parkering 

Camping 

Lek- 
plats 

Lekplats 

Vandrarhemmet 

Skidförråd 

Ankarlift 

Ponnylift 

0 50 m 
Värmestuga 

Värmestuga 



35 
 

Förråd 

Skidförrådet som planeras är friliggande med nära anslutning till vandrarhemmet och backarna, 
se figur 25. Lösningen är en enkel byggnad som står emot snö, regn och blåst och som har ett 
avskärmande tak över ingångarna. 
 

 
 

Figur 25. Förslag på skidbod. 
 

Skidbodens utseende är utformat för att passa in i den befintliga bebyggelsen. Den är tydligt 
märkt med både text och bild för att det klart ska framgå vad den är till för. Det finns en mindre 
skylt bredvid dörrarna med text och punktskrift, som även de talar om att det är en skidbod.  
 
Planlösningen är enkel och försedd med olika ställ för respektive färdmedel och skall gå att låsa 
nattetid, se figur 26. Ledbelysning finns uppsatt utanför förrådet vid dörrarna och inuti är 
belysningen bländfri. Små ramper vid dörrarna är uppsatta för personer med rullstol och bänkar 
att sitta på finns längs väggen. Bänkarna som står utanför bör ha armstöd vilket inte framgår i 
bilden. Förrådet är försett med tydliga och förklarande texter och figurer så att de ger en lätt 
överskådlig sikt och utanför finns ställ om man önskar ställa av skidorna eller liknande för en 
kortare tid. Vägarna mellan boendet och förrådet skall ständigt vara fria från snö, detta skall ske 
genom skottning, sandning och eventuellt värmeslinga i marken.  
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Figur 26. Skidbodens planlösning med mått. 
 
Med fakta som angivits på sidan 13, behöver förrådet ha ett innermått på ca 9x4 meter. Då får 
det plats med fem skicart, åtta sitski samt ett antal skidor och pulkor. 
 
För personer med rullstol eller andra hjälpmedel som önskar att ha dessa i nära anslutning till 
backen, har däremot inget utrymme planerats för detta i förrådet. Däremot kan det tänkas att det 
går att utnyttja ytan där sitski och skicarts skall förvaras, till att förvara rullstolen medan 
sitkin/skicarten används. Om så önskas göra kan förrådet byggas ut eller eventuellt planeras 
större från början.  
 

Dammen 
Den redan befintliga dammen bör rustas upp, då tanken är att skapa ett litet gångstråk runt den. 
Ett förslag är att plantera in fisk i dammen. Detta är dock något som måste utredas om det skall 
kunna bli aktuellt. Vintertid skall dammen kunna spolas till is så att den kan användas till 
skridskoåkning.  
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Grillplatser 
Idag finns det flera grillplatser i Valfjället 
som borde förbättras för att öka 
tillgängligheten. Ett exempel på en anpassad 
och lättillgänglig grillplats se figur 27. 
Grillplatserna som finns idag borde bland 
annat få ett nytt underlag som är slätt och 
plant, samt under vintertid fritt från snö. 

 
 

 
 

Figur 27. Exempel på en 
tillgänglighetsanpassad grill  
(bild lånad från Gunn Axelsson).  

Befintliga byggnader 
I dagsläget skall ingen utav de befintliga byggnaderna tas bort eller renoveras. Då 
vandrarhemmet är tänkt att placeras enligt figur 24, kan den lilla värmestugan fortfarande stå 
kvar. Vandrarhemmet är designat för att smälta in i den redan befintliga miljön och ihop med 
resterande byggnader, genom likadan fasad och takmaterial. Alla befintliga byggnader och 
offentliga toaletter behöver däremot inventeras så att de också kan bli tillgängliga för alla, 
däremot är det ett stort och tidskrävande projekt.  
 

Vägar och parkering 
Gångvägar som går till och från byggnaden, parkeringen, värmestugorna, liftarna och 
lekplatserna är belysta med bländfri armatur. Gångbredden ska vara minst 2 m och ytan skall 
vara jämn och försedd med ledstråk. Intill väg och gångbana skall inga allergiframkallande växter 
förekomma och alla fasta hinder skall kontrastmarkeras. Sittplatser/viloplatser finns uppsatta på 
sträckor längre än 25 m. Vägar och gångar skall vara skottade under vintertid. Tillgängliga P-
platser är tydligt markerade och är placerade närmast byggnaden för kortaste avlastningsträcka. 
 

Lekplatser 
Lekplatserna som finns i dagsläget ska rustas upp och göras tillgängliga. Staket runt lekplatserna 
samt grind med enkelt lås bör sättas upp då det underlättar uppsikt och säkerhet.  
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BYGGNADEN 

Utformningen 
Den slutliga formen på byggnaden är en rak länga på två våningar med en utskjutande del 
mittemot entrén. Tanken är att kunna få en känsla av ett ”centrum” direkt vid entrén och att 
sovrummen ligger lite mer avskiljt ut mot sidorna. I förslaget ligger kök, matsal, allrum och andra 
gemensamma rum i anslutning till detta centrum, vilket skapar ett logiskt samband mellan 
rummen samtidigt som det ger en känsla av gemenskap. För att utnyttja området maximalt, 
smälta in i den befintliga miljön och för att inte hindra vyn över skidbacken blir det en 
tvåvåningsbyggnad. 
 

Våning 1. 
Hela våning ett är fullt ut tillgänglighetsanpassad, med avseende till alla de 
funktionsnedsättningar som tagits hänsyn till och det känns därmed välkomnande och tryggt för 
alla besökare.  
 
I direkt anslutning till entrén finns en trappa och en hiss som leder upp till andra våningen. 
Receptionen är väl synlig och lätt att komma intill och en tillgänglighetsanpassad toalett är 
placerad nära ingången. 
 
Intill trappan och hissen finns en bar-/loungedel där gästerna kan sitta och vänta, umgås eller 
bara avnjuta en öl eller en varm kopp te efter en lång dag i backen, se figur 28. Detta är ett 
förslag och det skulle även gå att ta bort den delen för att få in fler sovrum eller något annat 
önskvärt. Det skulle exempelvis vara möjligt att få plats med ett 4 - bäddsrum inklusive toalett 
istället.  

 
 

Figur 28. Bar/-loungedel som kan bytas ut mot 4-bäddsrum är markerad med rött. 
 



39 
 

Tanken är att alla offentliga rum skall ligga i centrum av byggnaden så att det skapar en logisk 
utformning samtidigt som det är sammanhängande och praktiskt ur orienteringsförmåge- och 
tillgänglighetssynvinkel. 
 
Personalrummet är placerat i ena änden av ”centrat” för att det skall ligga avskilt och lite privat. 
Det innehåller ett kök samt ett matsalsbord med plats för ca sex personer. 
 
Tvättstuga, förråd och maskinrum är beläget intill personalrummet vid den östra delen. 
Tvättstugan innehåller en tvättmaskin, en torktumlare, diskho med tillhörande arbetsbänk, ett 
torkskåp samt två städskåp. För att personer i rullstol lättare skall få svängrum med fötterna är 
tvättmaskinen och torktumlaren upphöjda med ben, vilket även underlättar för övriga personer 
då de slipper böja sig. För att enklare komma intill och under arbetsbänken finns inga underskåp. 
   
Bastu och relaxavdelningen ligger även de vid ”centrat” och innehåller en dam- och en herrdusch 
med två duschar i vardera, samt skåp och avlastningsyta. Utanför finns möjlighet att sitta och 
koppla av i de sköna fåtöljerna. Bastun har två sittplan och för de med rullstol finns det gott om 
svängutrymme. 
 
Matsalen inklusive köket är i anslutning till vardagsrummet så att det går lätt att ta sig emellan. 
Det finns även ett mindre kök där det är ett mer privat område där man även kan äta i lugn och 
ro för de som kanske inte klarar av en något mer befolkad miljö. Från matsalen finns möjlighet 
att ta sig ut på den stora och luftiga uteplatsen där de boende kan njuta av solen, äta lunch eller 
bara titta ut över backen. Det finns stora glaspartier och pardörrar som gör att rummet upplevs 
ljust och öppet och gör det möjligt att även ha en god översikt över skidbackarna från insidan. 
 
Det lugnare köket är, förutom att det är ett mindre kök där man kan laga mat och äta om man 
vill ha det lite lugnare, ett pälsdjurs- och doftfritt kök för personer med sådana allergier.  
 
I samlingsrummet finns TV och soffor med gott utrymme för tillgänglighet och trivsamhet. Det 
finns även möjlighet att ha konferens för ca 30 personer då det enkelt kan möbleras om genom 
att ställa fram mer bord och stolar. Det finns även en öppen spis med tillhörande sittplats för en 
extra mysig känsla. Rummet är även försett med hörslinga.  
 
Sovrummen är fördelade på fyra 4-bäddsrum och två 2-bäddsrum, alla med anslutning till toalett 
inklusive dusch direkt från rummen för att skapa en så god komfort som möjligt. Det finns 
garderober med avhängningsmöjlighet i två olika höjder, avlastningsyta och sängar i god höjd för 
personer med rullstol. Möjlighet till uteplats finns för respektive rum, vilket anses bra ur 
brandsäkerhetssynpunkt men inte minst för trivsamheten och trevligheten. 
 
God ventilation förekommer i hela byggnaden för att förhindra allergireaktioner. Byggnaden är 
lättstädad och har inga allergiframkallande material eller möbler. 
De rum som tillåter pälsdjur är t.ex. avsedda för personer med ledarhund och markerade med 
rött enligt figur 29. På våning två finns det tre rum avsedda för pälsdjur. 
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Figur 29. Rum som är markerade med rött tillåter pälsdjur.. 
 
Längs hela sydsidan av byggnaden sträcker sig en lång sammanhängande uteplats, både från 
sovrummen och från matsal/vardagsrum, där de från sovrummen är avgränsade med eget räcke. 
Att ha tillgång till en egen uteplats kan anses som en god kvalitet både under sommar- och 
vinterhalvåret.  
 
Utrymningsvägar finns vid kortsidorna av byggnaden, vid varje sovrum, vid personalrummet 
samt vid varje gemensamt rum se figur 30. 

 
 

Figur 30. Utvändiga utrymningsvägar och siktlinjer på våning 1, 
markerade med gröna prickar respektive lila linjer. 
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Våning 2. 
Våning två är fullt ut anpassad förutom sovrummen, duscharna och en del av toaletterna. Alla 
skall fortfarande känna sig välkomna upp dit men det har utformats enligt normalnivå7 istället för 
höjd nivå8, detta för att få plats med fler rum och på så vis utnyttja boytan på bästa sätt. Detta 
kan medföra att det kan vara svårare att ta sig in med rullstol men i övrigt har hänsyn tagits till 
alla återstående funktionsnedsättningar. 
 
På våning två har alla sovrum i söderläge tillgång till en egen privat balkong samt 
samlingsrummet till en gemensam stor balkong. Minsta storlek på en tillgänglig balkong för 3-4 
personer är 2,8 x 1,7 m [2]. De planerade balkongerna har en storlek på ca 2,0 x 4,0 m och klarar 
alltså minimikravet. Matsalen är försedd med flera fönster och är i anslutning till det stora 
samlingsrummet, vilket gör matsalen till en ljusare och lugnare miljö samtidigt som den inte 
känns alltför instängd.  
 
Den öppning som finns mellan de två våningarna i den östra delen av byggnaden kan eventuellt 
uteslutas för att skapa plats för fler sovrum. Där skulle då finnas utrymme för två dubbelrum 
enligt normalnivå. 
 
Utrymningsvägar finns på byggnadens kortsidor samt vid terrassen från samlingsrummet, som är 
försedd med repstege se figur 31.  
 

 
 

Figur 31. Utrymningsvägar och siktlinjer på våning 2, 
markerade med gröna prickar respektive lila linjer. 

 

                                                 
7 Grundläggande tillgänglighet. Anger mått som behövs för tillgänglighet och användbarhet i bostäder, när manuell 
eller eldriven rullstol skall kunna användas [5].  
8 Utökad tillgänglighet. Anger mått som förbättrar tillgängligheten för stora grupper funktionshindrade [5].  
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Dörröppningar 
Alla dörröppningar har minst 80 cm fri passage för att göra det möjligt för rullstolar att komma 
genom. Dörrarna är kontrastmarkerade och svepytor utmärkta. 

 

Trösklar 
 I vandrarhemmet finns inga trösklar utom i våtrummen där det finns en rundad gummitröskel. 

 

Dörrhandtag/lås 
Draghandtag finns placerade på insidan av alla dörrar till toalett, dusch, bastu och tvätt/städ. 
Handtagen är lättmanövrerade och kan användas med en hand eller armbåge. 

 
Fasader 
För att byggnaden skall smälta in i omgivningen och ihop med redan befintliga byggnader har 
den en faluröd, stående träpanel på fasaden, se figur 32 och 33. Taket är av svart plåt och dörrar 
och fönster är designade att passa bra ihop med de befintliga byggnadernas design. Vid entrén 
finns två ramper från varsitt håll med tillhörande räcken och sittbänkar. Över entrén finns tydliga 
skyltar med vandrarhemmets logga. 
 

 
 

Figur 32. Vy över entrén och framsidan av vandrarhemmet. 
 
 

 
 

Figur 33. Vy över baksidan av vandrarhemmet. 
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Balkong/Uteplats  
På plan 1 har alla rum tillgång till uteplats. 
På plan 2 har alla sovrum i sydläge egen balkong och från samlingsrummet finns en stor terrass.  

 

Glasytor 
Stora fönster och glasdörrar är försedda med spröjs för att avmarkera de stora öppna ytorna som 
annars lätt kan förvirra.  
 

Skyltning 
Vandrarhemmet och omgivningarna har tydliga skyltar som är strategiskt placerade och lättläsliga 
med en placeringshöjd på 140-160 cm. Skyltarna är kombinerade med text, punktskrift och 
piktogram och har ljushetskontrast mot bakgrunden, se figur 34. Rummen har både 
rumsnummer och en bild för att skilja dem åt och på ledstråken längs korridorerna finns 
punktskrift så att det går att känna vid vilket rum man står. Möjlighet till ledsagning skall också 
finnas vid boendet. 
 

         

       
 

Figur 34. Rumsskyltning med bild och text [18]. 
 

Ljus och ljud 
I alla rum i vandrarhemmet finns möjlighet att skärma av dagsljuset i form av persienner eller 
markiser. Samtliga rum är försedda med dimmers då detta skapar en god ljusmiljö för dem med 
nedsatt syn och hörsel samtidigt som de kan bestämma ljusstyrkan själva. 
 
I samlingsrummet på plan ett finns hörslinga uppsatt för att underlätta för dem med nedsatt 
hörsel, i och med att det är ett kombinerat samlingsrum och konferensrum. Även mikrofon finns 
tillgängligt. För att undvika skrap- och stegljud är tassar fästa på flyttbara stolar och bord.  
 

RUMMEN  

Alla allmänna rum skall vara tillgänglighetsanpassade för alla, både på plan ett och på plan två. 
Sovrummen på plan ett är anpassade för alla. På plan två kommer dock inte sovrummen vara 
anpassade för de som har behov av rullstol. Detta på grund av att rummen då kan göras mindre 
och på så sätt få plats med fler bäddar på samma yta. Vid utrymning kommer det att finnas 
dörrar från alla sovrum och samlingsrum ut på markplan, för att vara säker på att alla har en 
möjlighet att ta sig ut själva. På plan två finns det utrymningsvägar på kortsidorna där en trappa 
leder ned till markplan. Antal bäddar blir 52 stycken då tanken är att byggnaden skall rymma en 
fullsatt buss som t.ex. en skolklass, idrottsförening eller liknande. 

102 
Punktskrift 

101 
Punktskrift 
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Entré/reception 
 
De mindre planlösningsfigurerna som finns vid respektive rumsbild visar vart i byggnaden 
rummet är placerat.  
 

 
 

 

Figur 35. Bild från entré och reception. 
 
Receptionsdisken är i två olika höjder och lätt att komma intill. Den är väl utmärkt med 
beskrivande text ovanför den. Toaletter finns nära och är skyltade. Informationstavla över 
byggnaden finns uppsatt på stativet intill disken för att skapa en lätt översikt över byggnaden och 
eventuella utrymningsvägar. Bakom receptionen är en tegelvägg uppsatt och i korridoren och 
entrén ligger en mörkblå matta utlagd för att skapa en god orienterbarhet. Som ledstråk från 
entrén till receptionsdisken går ett ljust färgstråk som är taktilt och synligt. I taket är det 
genomgående spotlights och för att förhindra bländning är det inbyggda. För att markera 
glasytorna på dörren skall ytterligare dekaler klistras fast i två olika höjder. 
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Bar/lounge  
 
 

 
 
 

 

Figur 36. Bar/lounge. 

Precis intill receptionen, bakom trappan, finns denna bar/loungedel där baren i sig är svartmålad 
med en stor tegelvägg bakom samt en beskrivande text. Baren har en högre del och en lägre del, 
där personer med rullstol lätt kan komma intill. De små borden med fåtöljer lämnar plats för 
eventuellt rullstolsutrymme, samtidigt som de är flyttbara. Här kan gästerna sitta och invänta sina 
familjemedlemmar, ta det lugnt efter en dag i backen eller bara sitta och umgås.  

Rummet har stora glasytor som sträcker sig ända upp till plan två, dels för att få in mycket ljus 
och dels för att få känslan av att rummet är större. Fönstren är upphöjda och markerade med 
spröjs för att inte skapa förvirring och dörren ut på kortsidan är kontrastmarkerad och har ett 
litet fönster bredvid för att man lättare skall kunna orientera sig. Belysningen i taket är i form av 
spotlights för att skapa en behaglig belysning samtidigt som de inte skapar någon bländningsrisk. 
Golvet är av en mörkare parkett för att personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga 
enkelt skall kunna urskilja bardelen från korridoren.  
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Korridor, våning 2 
 
 

 
 

 
 

Figur 37. Andra våningen direkt från trappan. 

 
När man kommer upp på plan två är tanken att det skall vara lätt att med en gång kunna 
orientera sig. Därför finns beskrivande skyltar/texter och den mörkblå mattan till hjälp. Det 
finns även en liten viloplats bredvid trappan i form av ett bord med fåtöljer där man kan blicka 
ner över baren samt en bänk att sitta på vid hissen. Två toaletter finns även väl synliga när man 
kommer uppför trappan. Dörrar till hissen och toaletterna är kontrastmarkerade och vid hissen 
finns även en lampa uppsatt på väggen för att lättare kunna urskilja hissknappen.  
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Lugnt kök, våning 1 

 

         
 
 
 
              

 

 

 

Figur 38. Vy ovanifrån det lugna köket. 
 

Ingång/utgång 
till korridoren 

Ingång/utgång 
till matsalen och 
köket 

(mm) 
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Tanken med det lugna köket är att personer som vill ha en mer ostörd plats att äta vid eller helt 
enkelt inte klarar av en högre ljudnivå skall kunna vistas här. Detta kök är placerat i anslutning till 
den större matsalen så möjlighet att äta vid den finns också. Dörrarna är kontrastmarkerade med 
en mörkare karm och den gröna färgen kring köksdelen är tänk att markera köksdelen från 
matsalsdelen. Golvet är av ljus parkett och är slätt och hårt för att underlätta för personer med 
rullstol och rollatorer. 
 

 

Figur 39. Vy över matplatsen. 
 

Matsalsbordet är 80 cm högt och har ben i hörnen vilket förhindrar att personer med ledkäpp 
stöter emot bordskanten. Stolarna är lätta att förflytta och kontrastmarkerade mot golv, vägg och 
bord. De är även försedda med ”tassar” för att motverka skrapljud som kan uppstå mot golvet. 
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Figur 40. Vy över köksdelen. 
 

Arbetshöjden på bänkarna är 80 cm och utrymme för att komma under med rullstol finns under 
diskho och bredvid spisen. Arbetsbänkarna är även höj - och sänkbara för att kunna anpassas 
efter allas behov. Spisens knappar bör dock sitta framför plattorna och ugnens lucka bör vara 
sidhängd, vilket inte framgår av bilden. Timer finns monterat till respektive elutrustning och 
lådorna är lätta att dra ut och är försedda med inbromsande fjädrar. Lådorna är djupa för att få 
plats med kastruller, matvaror och djupare skålar och för att utnyttja förvaringen på bästa sätt. 
Handtagen är greppvänliga och lätta att manövrera med en hand. I kyl och frys finns hyllor i 
olika höjd så att de skall passa alla. Punktskrift och bildsymboler skall finnas på handtag 
respektive lådor. Ett fönster är uppsatt i höjd med diskhon för att ge en trevlig utsikt över 
skidbacken och för att få in ljus i rummet. 
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Stora köket/matsalen, våning 1  
 
 

 
 
 

 
 

Figur 41. Vy ovanifrån matsal. 
 
Utformningen av köket i matsalen är i princip likadant som det i det lugnare köket, med 
skillnaden att det finns lite mer arbetsyta. Färger och tapet är likadana som i det lugna köket och 
även stolarna har samma material och färg. Borden är runda för att få in fler sittplatser och 
golvet är av ljus parkett.  

Ingång/utgång 
till entrén och 
korridoren 

Ingång/utgång till 
samlingsrummet 

Ingång/utgång 
till uteplatsen 

Ingång/utgång till 
det lugna köket 
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Figur 42. Vy över köksdelen. 
 
De stora glasytorna är främst till för att få in mycket ljus och för att skapa en trevlig utsikt ut mot 
skidbackarna. Däremot kan det uppstå reflektioner som kan vara bländande och därför finns 
markiser uppsatta på utsidan. De är även försedda med spröjs för att inte skapa förvirring 
samtidigt som de är uppsatta en bit ovanför golv.  En dörr vetter ut från matsalen till den stora 
uteplatsen som sträcker sig runt hela långsidan av byggnaden, där de boende kan blicka ut över 
skidbacken.  
 

 
 

Figur 43. Vy över matsalsdelen. 
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RWC (rullstolstoalett) 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Figur 44. Vy ovanifrån toalett. 
 
Toaletten som är placerad vid entrén på våning ett är tillgänglighetsanpassad för alla samt 
utformad på samma sätt som de i sovrummen, bortsett från att de saknar duschhörna. På våning 
två finns det två toaletter som är fullt ut anpassade medan de andra är lite mindre men 
tillgänglighetsanpassade i övrigt. 

Två krokar i olika 
höjder 

Avlastningshylla 
som är uppfällbar 

Duschpall som är 
flyttbar 

Tvålkopp och 
duschmunstycke som är höj - 
och sänkbart 

Ingång/utgång med 
draghandtag på dörren 

Vattenkranen, tvålen och 
pappers- handukar kan 
användas med en hand 

Uppfällbara 
handtag 

(mm) 
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        Figur 45. Vy över tvättdelen. 

  
 Figur 46. Vy över duschhörnan. 

 
Turkost kakel är uppsatt bakom toalettstol, dusch och handfat för att kontrastera mot den annars 
vita väggen och för att motverka reflektioner.  
 
Golvet är av mörktgrått klinker för att urskilja golvet mot väggen och övrig inredning. Det finns 
även golvvärme för att förhindra halka och för att öka komforten. En flyttbar halkmatta skall 
även finnas i duschen samt ett draperi som avskiljer duschen, vilket inte framkommer på bilden. 
Kaklet på väggarna och klinkern på golvet är matta för att undvika reflektioner. Klinker är ett bra 
underlag för att använda rollator/rullstol samtidigt som det är lättstädat. 
 
För att skapa bra ljusmiljö i badrummet finns en lampa uppsatt med rörelsesensor samt fönster 
för de toaletterna som ligger mot yttervägg. För att förhindra insyn är fönstret av frostat glas. 
Det skall även finnas larm uppsatta i två olika höjder, vilket inte framgår av bilden. 
 
Dörren är färgad med en ljusare blå färg på dörrbladet för att passa ihop med övriga väggar, 
samtidigt som det ger ett intryck av kontrast. För ännu tydligare markering har karmen runt 
dörren svartmålats. En avlastningshylla och två krokar i olika höjder finns uppsatta för att 
underlätta avlastningen. 
 
För personer som är i behov av skötbord skall detta finnas att låna på vandrarhemmet. 
Anledningen till att det inte finns skötbord monterade på badrummen är att de tar för stor plats. 
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Gemensam dusch 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 

 
 
 
 
 

Figur 47. Vy ovanifrån duschen vid bastun. 

Dörr mot  
relaxavdelningen 

Höj - och sänkbara 
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tillhörande tvålkopp 
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tillhörande krokar 

4 skåp i två olika höjder för 
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Krokar i två 
olika höjder 

Ledstång längs hela 
duschen 
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Figur 48. Vy över duschdelen. 
 
I herr- respektive damduschen finns två duschar placerade, för att utnyttja utrymmet maximalt. 
För att markera duscharna har ett färgat kakel satts på de omkringliggande väggarna. Denna färg 
är ett förslag för att påvisa hur stor färgskillnad det bör vara för att det tydligt skall upplevas 
någon färgskillnad. Golvet är av likadant material som i RWC:n, där en värmeslinga är monterad 
för skön komfort och för att motverka halkrisken. 
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Tvätt och städ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 49. Vy ovanifrån tvättstugan.  
 
För att göra rummet lättöverskådlig har symboler och förklarande text satts upp på diverse 
dörrar. Det finns två städskåp och ett torkskåp, där ett av städskåpen är utan botten så att 
dammsugare eller liknande enkelt kan tas ut utan lyft [4]. Det finns gott om utrymme under 
tvättho för personer i rullstol. Golvet är av samma klinker som i dusch och toalett och väggarna 
är målade i en blå nyans. Utrymmet är tillräckligt stort för att en rullstol skall kunna svänga runt. 
Tvättmaskinen och torktumlaren står på ben för att göra det möjligt för personer som använder 
rullstol att komma under med fötterna. Detta gör att användningen av maskinerna även blir mer 
ergonomisk för alla. 

Avhängningskrokar i två olika höjder 

Tvättmaskin och torktumlare som är uppställda på ben 
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(mm) 
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Bastu  
 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

Figur 50. Vy ovanifrån bastun. 
 
Golvet i bastun är av mörkgrått klinker, väggarna av ljust trä och lavarna är av en mörkare träsort 
för att skapa kontrast. Ledstänger/handtag vid lavarna är uppsatta för att underlätta förflyttning 
från och till rullstol och de är av mörkare träslag för att kunna urskiljas från väggarna. 
Draghandtag på dörren är uppsatt med en höjd på 80 cm och av säkerhetsskäl är det en glasruta 
som går att slå ut om dörren skulle fastna. För att inte riskera att gå intill det varma aggregatet 
har en skyddsram satts upp runt det.  
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Skyddsräcke 
runt aggregatet 

Ledstång 

Ledstång 
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Sovrum 4-bäddsrum, plan 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figur 51. Vy ovanifrån sovrummet 
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Anledningen till att nattduksborden är avtagbara är för att kunna flytta ihop sängarna eller bara 
byta sida på nattduksbordet om så önskas. Golvet är av ljus parkett för att rummet skall kännas 
ljusare samtidigt som det är ett bra golvunderlag som varken ger reflexer eller försvårar 
framkomligheten för personer med rollator/rullstol.  
 

 
 

Figur 52. Vy från sovrummet mot badrummet 
 

Dörrarna in till rummen har en mörkare markering som gör att de tydligt skall synas. Dörren ut 
till uteplatsen är av helt annat material och avskiljer sig därmed mot väggen. Den ljushetskontrast 
som är mellan färgerna är minst 0,40 enheter i NCS, Natural Color System. Dessa färger är 
exempel på hur tydliga kontraster det bör vara mellan dem och där matta till halvmatta färger har 
använts för att undvika reflexer.  
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Figur 53. Vy från sovrummet mot balkongdörren 
 

Fönster skall gå att skärma av med hjälp av persienner och garderoberna och 
avlastningsmöblerna är kontrasterande mot väggar och golv. Avlastningsmöbelns höjd är 50 cm 
då det är en bra höjd för att lasta av på samtidigt som det är en bra höjd att sitta på, för den som 
vill använda den som sittbänk. 
 
Den översta sängen i våningssängen, samt stegen, är löstagbar så att det går att möblera om vid 
behov och nattduksbord finns till varje säng. De är även de försedda med sänglampa, vilket inte 
framgår av bilden. 
 
En dosa som kan styra belysning och larm finns placerade vid sängarna.  
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Sovrum dubbelrum, våning 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 54. Vy ovanifrån dubbelrummet. 
 

Dubbelrummet är rymligt utformat enligt samma princip som 4-bäddsrummet, bortsett från att 
det istället för separata avlastningshyllor har en längre gemensam och två garderober. Rummet 
har även en dörr ut mot en privat uteplats mot norr. 

Avtagbara 
nattduksbord 

Dörr till uteplats 

Dörr till 
badrum 

Ingång/utgång från korridoren 

Avlastningshylla 

(mm) 

Garderober 
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Sovrum 4-bäddsrum, våning 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 55.  Vy ovanifrån 4-bäddsrummet på våning 2. 

Avlastningshylla 

Ingång/utgång till korridor 

(mm) 

Garderober 

Våningssängar 
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Sovrummet på plan två är försedd med två våningssängar, tre garderober och en avlastningsbänk 
för övrig packning. Färgen på väggen består av ljus tapet och golvet av ljus parkett för att 
rummet skall upplevas större. Små nattduksbord är placerade vid sidan om sängarna och till 
fönstret finns persienner för avskärmning. Detta rum är inte fullt ut anpassat, utan personer med 
rullstol kan ha svårare att uppleva rummet som tillgängligt.  
 
 

 

Figur 56.  Vy i 4-bäddsrummet på våning 2. 
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Samlingsrum/konferens, våning 1 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Figur 57. Vy ovanifrån samlingsrummet. 

 

Ingång/utgång till korridor 
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uteplats 

Ingång/utgång till 
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Ingång/utgång till 
uteplats 

Öppen eldstad 

TV 
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Samlingsrummet på plan ett är ett stort rum med möjligheter att möblera om. I figur 57 ovan är 
det möblerat med ett långbord för konferens samt med en TV-hörna och en mysig del med 
öppen eldstad. Om så önskas kan det möbleras om till två soffgrupper istället för långbordet, då 
kan stolar och bord förvaras i förråden ute i korridoren, vilket gör det möjligt att skapa ett 
mysigare samlingsrum.       
 

 
 

Figur 58. Vy över samlingsrummet. 

Från rummet vetter många dörrar ut mot den stora uteplatsen, vilket skapar en genuin närhet till 
naturen. Alla dörrar är försedda med kontrastmarkeringar. Rummet har en röd heltäckningsmatta 
och väggarna är klädda med en ljus tapet.  
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9. UTVÄRDERING OCH DISKUSSION 

 
Det slutliga förslaget kan anses vara ett något påkostat projekt, men då ingen hänsyn till ekonomi 
har tagits har det därför inte satts någon spärr på det området. Tanken med att ta med bastu, 
relax, bar och konferens m.m. är att kunna visa ett helhetskoncept som sedan kan anpassas för 
olika behov och situationer. T.ex. har ett personalrum planerats i förslaget, vilket redan finns i de 
befintliga byggnaderna på Valfjället. Skulle Eda kommun vilja bygga ett liknande vandrarhem 
som detta skulle det förmodligen bli alltför kostnadskrävande. Förhoppningarna är därför att 
man skall kunna använda sig av olika rum efter behov och plocka ut de delar som är mest 
lämpliga för respektive byggnad. Om tillbyggnad, alternativt ett mindre vandrarhem önskas, kan 
detta ske genom förlängning eller förkortning av byggnaden i gavlarna.  
  
Det förslaget som har tagits fram som ett tillgänglighetsanpassat boende är ett förslag som i så 
stor utsträckning som möjligt skall vara anpassat, i den mån som är möjlig utifrån fakta och 
kunskaper som berörts. Att till hundra procent veta om förslaget blir godkänt och välfungerande 
för alla funktionsnedsättningar går däremot inte att svara på förrän det blivit byggt och personer 
kan testa det i verkligheten. Men utifrån bilder, ritningar och lösningar skall förslaget vara väl 
planerat och logiskt.  
 
Det som har varit svårare att lösa är definitivt utformningen av planlösningen och att lyckas få in 
alla funktionsnedsättningars behov på samma plats. Tanken att dela upp rummen efter olika 
personers behov och funktionsnedsättningar var inte aktuellt för oss men det har diskuteras 
under arbetets gång. Det har dock visat sig vara nödvändigt att göra vissa undantag och 
uppdelningar. Exempelvis har det varit svårt att kombinera personer med pälsdjur och allergi och 
därför har ett par rum avsatts speciellt för att tillåta gäster med pälsdjur. 
 
Valet att göra våning två mindre anpassad var för att kunna få plats med fler bäddar och för att 
inte byggnaden skulle bli för stor. Detta kan anses vara ett minus ur tillgänglighetssynpunkt då 
rullstolsburna kan känna sig åsidosatta. Varför det inte är anpassat även om de skulle kunna 
känna sig åsidosatta är att utrymningen blir enklare och säkrare för dem om de bor på plan ett 
eftersom hissar inte får användas vid brand. Övriga utrymningsregler måste undersökas och 
kontrolleras då valet att kolla på tillgängligheten prioriterades.  
 
Att sovrummen i norrläge på våning två inte har några balkonger har också diskuterats. Det 
ansågs inte som någon större kvalitet då man oftast inte värdesätter balkonger i norr. Det är 
däremot inte något större problem att lösa om det önskas bygga till.  
 
Något som har diskuterats under arbetets gång är huruvida draghandtag skall placeras på 
sovrumsdörren eller inte. I och med att det inte anses som något krav valdes de draghandtagen 
bort. Detta på grund av estetiska skäl. Handtaget skulle dock kunna utvecklas till en mer estetiskt 
tilltalande design. 

Det finns vissa begränsningar i dataprogrammet (Revit Architecture) som gjorde att vissa 
illustrationer inte stämmer eller uteblev. Illustrationerna som inte stämmer  har fått kompletteras 
med text som beskriver hur de egenligen ska se ut. Detta är ingen optimal lösnig eftersom det 
blir lite missvisande och inte så tydligt.  
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Situationsplanen hade kunnat vara bättre utförd men då Eda kommun inte hade något bra 
underlag att arbeta med fick det bli en förenklad version. Utemiljön i sig blev också mindre 
prioriterad och måste utvecklas för att få fram ett så bra anpassat förslag som möjligt. Tid 
prioriterades istället till andra delar av rapporten som ansågs vara viktigare. 
 
Enligt riksdagen skall alla enkelt avhjälpta hinder vara borta 21 december 2010. Detta anses inte 
vara särskilt realistiskt, då det är mycket kvar att åtgärda. Ett av problemen är att fastighetsägaren 
är den som ansvarar och därmed måste betala för att avhjälpa hindren. En del anser helt enkelt 
inte att det är värt att prioritera.  
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10. SLUTSATSER 

 
Resultatet av arbetet överrensstämmer med de uppsatta målen och kriterierna men för att 
utveckla och kunna ta reda på hur väl byggnaden och miljön fungerar ihop krävs att olika 
personer får uppleva det på riktigt.  Hur väl målen överrensstämmer med resultatet kan ses 
nedan: 

Skapa ett boende och en utemiljö som är tillgänglig för alla. 
Det går inte säkert att veta om resultatet uppfyller ett tillgängligt boende för alla innan man har 
kunnat uppleva byggnaden och området på riktigt. Men med den bakgrund som rapporten haft 
och de uppställda målen tycker vi att målen och resultaten stämmer. 
 
Skapa trivsel och bekvämlighet för alla. 
Vi har haft enkelhet och renhet i tankarna när vi utformat vandrarhemmet. Detta gör att 
vandrarhemmet upplevs som stilrent och välkomnande. Vårdmiljö känslan har undvikits genom 
färgkontraster, olika material och trevlig inredning. För att vandrarhemmet skall smälta in har det 
fått svart plåttak och röd träpanel som de befintliga byggnaderna samt att formen har hållits 
enkel. 
 
Locka besökare  
Omgivningen har rustats upp och blivit trevligare. Detta genom förbättringar av dammen, 
lekplatser, gångstråk, parkeringar och grillplatser. Boendet kommer att locka besökare eftersom 
det passar flera målgrupper och valmöjligheterna är större.  
 
Rapporten är ett resultat av hur det i dagsläget ser ut för tillgänglighetsanpassning. Det kommer 
hela tiden nya krav och idéer om hur tillgänglighetsanpassning ska utföras och därför kan det 
kontinuerligt fortsätta att utvecklas ett boende för alla. 
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11. TACKORD 
 
Vi vill rikta våra tack till Gunn Axelsson på företaget Villmera Utveckling AB, Thomas 
Börjesson skidlärare vid Valfjället, examinator Malin Olin samt vår handledare vid universitetet 
Mikael Götlind. 
 
Vi vill även tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och som på annat sätt bidragit till att 
detta examensarbete blivit genomfört. 
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