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Sammanfattning:  

Frågor om tillgänglighet ligger arbetsterapeuten varmt om hjärtat, att forma miljön runt en 

individ så att den inte ska sätta begränsningar för individen. Att kunna vistas i alla miljöer är 

en rättighet för alla människor. En miljö som är tillgänglig för alla borde också kunna erbjuda 

säkerhet för alla, ett tryggt sätt att ta sig ifrån miljön vid eventuell fara som t.ex. vid brand. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga brandutrymningsmöjligheter för personer i rullstol 

som besöker shoppingcenter.  

Metod: Detta är en kvantitativ studie där datainsamlingen gjorts genom strukturerad 

observation med checklista. Bearbetningsmetoden som använts är deskriptiv statistisk. 

Resultatet presenteras i form av tabeller, text och diagram. 

Resultatet: Resultatet visade att sju av åtta plan i de tre shoppingcentren hade tillfredställande 

utrymningsmöjligheter för personer i rullstol. Det planet som inte var tillgängligt hade endast 

trappor som utrymningsväg och var därför inte tillgängligt för rullstolsburna eftersom hissar 

och rulltrappor stängs av vid eventuell brand. Tre av planen var tillgängliga i högre grad än de 

övriga planen då de förutom de punkter de andra planen var tillgängliga i hade en 

utrymningsplats med kommunikationsutrymme (tvåvägskommunikation) på varje plan. På ett 

plan var utrymningsvägarna/platserna utrustade med egna ventilationssystem som gjorde det 

möjligt att vistas under en längre tid på utrymningsplatser i väntan på hjälp. Utrymningshissar 

var något som ingen av shoppingcentren hade. Gemensamt för alla shoppingcentren var att 

alla markplan hade störst tillgänglighet i mätvariabel A (utrymning till säker plats) på grund 

av att alla entréer fanns där. Det betydde att från markplanen kunde man utrymma på helt 

egen hand eftersom entréerna ledde ut på parkeringar eller gågator. 

Diskussionen: I resultatet framgår att ett plan i ett shoppingcenter inte var tillgängligt alls för 

rullstolsburna men lagligt sett så var det fullt tillgängligt eftersom det är byggt före BBR19 

(Boverkets nya byggregler). Detta kan rent ut innebära fara för rullstolsburna som vistas där 

om eventuell brand skulle uppstå. Det enda alternativet där för den rullstolsburne är att förlita 

sig på att det finns andra människor runt om som är villiga att bära ner denne för trapporna 

och vem kan lita på det i panikartade situationer? Arbetsterapeuter arbetar med människan i 

sin helhet, de finns med i hemmet, på arbetsplatsen och i fritiden, man är även med vid 

nybyggande av till exempel vårdboenden för rörelsehindrade. Så steget till ett samarbete ute i 

offentliga lokaler som till exempel shoppingcenter, biosalonger och restauranger är inte så 

långt. Att vid nybyggande och ombyggande av offentliga lokaler ta med professioner som är 

experter på området tillgänglighet borde kunna bidra till att man kan ta fram bättre, enklare 

och billigare åtgärder för att öka säkerheten. Detta är en studie i kvantitativ design och med 

det kan vi bara säga vad lagarna säger och hur de stämde överens med verkligheten genom 

observationen, det kommer att behövas mer omfattande kvalitativa studier för att se hur 

utrymningen fungerar i praktiken och om lagarna utgår ifrån en rullstolsburen person. 

 

Sökord: Tillgänglighet, rullstolsburna, shoppingcenter, brandutrymning, arbetsterapi 



2 

 

INNEHÅLL 

 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 3 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................... 3 

2.1 Miljöns betydelse för aktivitetsutförande .................................................................... 3 

2.2Tidigare forskning ........................................................................................................... 4 

2.3Samhällets ansvar: Lagar, förordningar och allmänna råd ....................................... 5 

2.4 Problemområde .............................................................................................................. 7 

3.SYFTE .................................................................................................................................... 7 

4.METOD .................................................................................................................................. 7 

4.1Studiedesign och datainsamlingsmetod ......................................................................... 7 

4.2Urval ................................................................................................................................. 8 

4.3Bedömningsinstrument ................................................................................................... 8 

4.4Datainsamling .................................................................................................................. 8 

4.5Analys av data .................................................................................................................. 9 

4.6Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 9 

5.RESULTAT ........................................................................................................................... 9 

6.DISKUSSION ...................................................................................................................... 14 

6.1Resultatdiskussion ......................................................................................................... 14 

6.2Metoddiskussion ............................................................................................................ 16 

6.3Förslag till fortsatta studier .......................................................................................... 18 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. INLEDNING 

 

En kväll i maj gick brandlarmet inne på en biograf i Västerås. Från högtalarna uppmanade en 

röst att alla skulle ta sig ut via nödutgångarna. En medelålders man som sitter i permobil och 

hans personliga assistent följde strömmen av människor mot nödutgångarna. De kom till 

källaren men där tog det stopp. Det fanns bara trappor till alla nödutgångar och den personliga 

assistenten hade ingen möjlighet att bära upp mannen för trappan. Som tur var så brann det 

inte och de kunde senare ta sig ut via foajén, samma väg de kom in. När räddningstjänsten 

kom till platsen hade en brandman sagt att de hade kunnat stanna kvar i biosalongen eftersom 

det är en egen brandcell, men hur skulle de veta det? Både mannen och den personliga 

assistenten beskriver situationen som mycket skrämmande, speciellt då biografen är nybyggd 

och inte utformad för att rullstolsburna ska kunna ta sig ut vid brand. Biografchefen hänvisar 

till fastighetsägaren och räddningstjänstens godkända besiktning av lokalen när man ställde 

frågan om rullstolsburna ska undvika att gå på bio (1). 

2. BAKGRUND 

2.1 Miljöns betydelse för aktivitetsutförande 

 

Aktivitet som är en av kärnorna i arbetsterapi sker alltid i en komplex kontext. De 

möjligheter, krav och hinder som finns i den fysiska och sociala miljön förstärker eller 

begränsar individens handlingsmöjligheter att utföra en aktivitet (2). Vi pratar om tillgänghet 

som kan ha ett flertal definitioner men i denna studie definieras enligt boverkets definition: 

 
”En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och 

kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Att förbättra 

tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderpolitiken. I Boverkets 

arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågor en viktig roll” (3). 

 

Personer med funktionsnedsättning kan i många fall se till att miljön anpassas efter dennes 

funktionsnedsättning och skapar tillgänglighet i den fysiska kontext som personen tillbringar 

mycket tid i som t.ex. i hemmet. Trots detta är det ändå miljön som sätter de största hindren 

för funktionsnedsatta då miljön ofta är formgiven utan hänsyn till människors eventuella 

funktionsnedsättningar. Vilket problem som uppstår i den naturliga miljön beror på vilken 

slags funktionsnedsättning man har, om det är motoriskt, sensoriskt, emotionellt eller 

kognitivt, men i många fall kan miljön och föremålen som används i miljön komma att bli 

både omöjliga och farliga för vissa individer (2).         

 

Både Modell of Human Occupation (MOHO) (2) och den kanadensiska modellen Canadian 

Model of Occupational Performance (CMOP) (4) har en helhetssyn på människan där man 

integrerar både det mentala och det fysiska, vilket är viktigt eftersom att stora begränsningar i 

miljön leder till att individens självständighet minskar radikalt och därmed blir ett hot mot 

självkänslan (2,4). Att ha en dålig självkänsla kan i många fall leda till psykiska besvär som 

t.ex. djupa depressioner.  När en förlorad funktionsförmåga leder till många misslyckanden i 

aktivitetsutförandet kan personen börja ifrågasätta sig själv och sin förmåga som människa 

(2). 

 

Viktigt i MOHO:s modell är att ett nedsatt aktivitetsutförande inträffar på grund av bristande 

anpassning i miljön. Miljön både möjliggör och hindrar aktivitet, ett samhälle ska vara 

tillgängligt för alla, då behöver inte en person med funktionsnedsättning stöta på hinder i sina 
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dagliga aktiviteter (2). Miljön kan delas in i flera delar som är av lika stor betydelse, den 

fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska miljön. Allt räknas in, de platser man 

besöker, de föremål man använder, de personer man träffar eller samspelar med, vilka 

kulturella gener och politiska beslut som genomsyrar miljön och allt är begränsat till den 

ekonomi som är satt.  Här räknar man också in alla de dagliga uppgifterna en människa har 

som kräver tillgång till offentliga lokaler (2). 

 

Det mest centrala begreppet i CMOP är Enabling Occupation där enabling betyder att 

möjliggöra. Begreppet ska framhäva arbetsterapeutens uppgift i arbetsterapiprocessen där 

enabling betyder att ge stöd och vägleda klienten att välja, organisera och utföra meningsfulla 

aktiviteter i dennes miljö, arbetsterapeuten möjliggör aktivitet (4). Arbetsterapeuten måste ta 

hänsyn till personens resurser och visa respekt för dennes integritet. Man jobbar hela tiden 

utifrån klientens perspektiv och dennes behov i sin aktiviteter i dagliga livet (ADL). CMOP:s 

förklarar miljön utifrån kulturella, fysiska, sociala och den instrumentella omgivningar. Den 

instrumentella omgivningen kan beskrivas som den ”osynliga organisationen” som har stor 

makt över vad som är möjligt att genomföra. Det gäller lagar, policys och ekonomi. Det är av 

stor betydelse vad som händer inom det politiska väsendet, det kan handla om nedskärningar 

inom vården och liknande som kan både underlätta och försvåra situationer. Att som individ 

kunna känna sig självständig och säker i olika miljöer ökar självkänslan och man vågar 

besöka, utforska och utföra aktiviteter i fler forum (2). Så för att komma fram till ett 

aktivitetsutförande gäller det att lyfta alla delar för att få ett bra resultat. Det räcker alltså inte 

att koncentrera sig på en del.  

2.2Tidigare forskning 

   

I en litteraturstudie där man studerat vad litteraturen säger om tillgänglighet för rullstolsburna 

i publika lokaler (5) beskriver man hur viktigt det är att publika lokaler är tillgängliga för 

rullstolsburna. Det gör att de kan bidra ekonomisk och socialt till samhället samt ökar deras 

aktiva deltagande i samhällslivet. De beskriver även att tillgänglighet för rullstolsburna ofta är 

lagstiftad av regeringar men att det fortfarande finns problem när det gäller användning av 

publika byggnader runt om världen. Detta gör att rullstolsburna hindras att delta i olika 

verksamheter i samhället och här blir det viktigt att de professionella i detta område 

förespråkar klienternas totala deltagande i samhällslivet och därmed tillgängligheten i publika 

byggnader (5). 

   

I en fallstudie om tillgänglighet för alla (6) påvisar man vikten av teoretisk kunskap vid 

praktisk tillämpning av spatial tillgänglighet, där den fysiska miljön kan användas av alla 

människor i rörelse på lika villkor. Spatial tillgänglighet handlar inte bara om att kunna 

komma in i en lokal, det är även nödvändigt att miljön talar om sin funktion, sin organisation 

och tillåter människor att delta i aktiviteter som sker där med trygghet, enkelhet och 

självständigt. I studien beskrivs spatial tillgänglighet som bestående av olika komponenter 

som kan delas in i fyra kategorier: Spatial orientering som handlar om lokalens utseende och 

möjlighet till stöd i form av lättillgänglig skyltning och vägledning. Kommunikation handlar 

om möjligheten till kontakt med andra människor, tekniska hjälpmedel för information, 

tillgängliggöra så att alla kan förstå och delta i aktiviteter. Rörelse handlar om möjlighet till 

att kunna förflytta sig i hela lokalen självständigt, tryggt och enkelt. Användning, möjligheten 

att kunna delta i alla aktiviteter och kunna utnyttja hela miljön och dess utrustning. För att 

skapa spatial tillgänglighet är det nödvändig att förstå alla fyra kategorierna. Brister i en 

kategori kan påverka andra kategorier (6).   
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Verkställandet av tillgänglighet idag har mött flera svårigheter, till exempel insatser i äldre 

byggnader. I en studie om hur man kan göra äldre byggnader som driver offentliga tjänster 

som t.ex. stadshus, museer och teatrar mer tillgängliga (7) har man identifierat de problem 

som finns med tillgänglighet i de publika lokalerna. Här talar man också om den spatiala 

tillgängligheten som inte bara handlar om att kunna besöka en önskad plats utan att platsen 

tillåter användaren att förstå dess funktion, deras organisation och rumsliga relationer, liksom 

delta i aktiviteter som sker där. I denna studie har man använt sig av de fyra kategorierna som 

spatial tillgänglighet bygger på (6) för att observera och intervjua människor med olika 

funktionsnedsättningar i publika lokaler. Testpersonerna fick utföra vardagliga aktiviteter som 

utförs av allmänheten som t.ex. besöka toaletten, studera konstutställningar, be om 

information. Efter observationen ställdes frågor till personerna om vilka svårigheter de stött 

på. Resultatet från studien visar att alla respondenterna hade svårigheter med rumslig 

orientering, förflyttning och användning. Den största förekomsten av problem uppstod i den 

rumsliga orienteringen. Problem med förflyttningen var vanligast, främst genom vissa 

individer med begränsad rörlighet som rullstol och personer som använder kryckor. Alla, 

oavsett sin förmåga och funktionsnedsättning, presenterade svårigheter i förhållande till 

kategorin användning. De mest drabbade var de som sitter i rullstol och personer som 

använder kryckor. Man kan se att de enskilt mest påverkade när de fyra kategorierna inte 

beaktas i olika utrymmen är blinda, följt av personer i rullstol och personer som använder 

kryckor. Studien visade att trots de stora framsteg som har skett i samband med samhällets 

medvetenhet om tillgänglighet så är funktionshindrade fortfarande begränsade och många 

gånger uteslutna från gemensamma aktiviteter såsom tillgång till offentliga och kulturella 

byggnader. Att kunna införliva tillgänglighet i miljön kräver en djup förståelse av de 

begränsningar som kommer från olika funktionsnedsättningar som kan drabba människor (7).   

2.3Samhällets ansvar: Lagar, förordningar och allmänna råd  

 

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning är 

ett grundläggande dokument för den svenska handikappolitiken (8). Artikel 9 i Förenta 

Nationernas internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

som antogs av FN:s generalförsamling i december 2006 och som undertecknades av bland 

annat Sverige säger att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer 

med funktionsnedsättningar ska ha samma tillgång till den fysiska miljön som alla andra (9). 

Åtgärderna ska handla om identifiering och undanröjning av olika hinder som minskar 

tillgängligheten i byggnader, på vägar, transportmedel, skolor, bostäder, vårdinrättningar och 

arbetsplatser. Det ska även innefatta information, kommunikation och annan service som till 

exempel elektronisk service i nödsituationer. Efter detta propagerar man för att vidta 

ytterligare åtgärder gällande miniminormer och riktlinjer för att öka tillgängligheten till andra 

anläggningar och service som är öppna för allmänheten. Här trycker man på att öka servicen i 

form av att utrusta byggnader och anläggningar med lättlästa, lättbegripliga anvisningsskyltar 

och andra relevanta former av hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning för att 

öka deras tillgänglighet till information (9). 

 

Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet för alla. Att efter personliga behov kunna ta 

sig in i publika lokaler som t.ex. affärer, caféer, banker, vårdcentraler och så vidare ska vara 

en självklarhet för alla då alla människor har samma värde oavsett förmåga (10).  I Sverige 

finns lagstiftning, riktlinjer och handlingsplaner på både kort och lång sikt i enligt FN:s artikel 

9 (9). Exempel på lagstiftning är plan- och bygglagen PBL(11). Lagen innehåller 

bestämmelser om att man ska utforma bebyggelsemiljön med hänsyn till behovet av 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och att avhjälpa hinder (11). En del 
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byggregler som gäller i frågan om tillgänglighet för rullstolsburna vid brandutrymning 

beskrivs i plan- och bygglag (2010:900) Boverkets byggregler BBR18 (12) och Boverkets 

föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) BBR 19(13). Bestämmelserna i BBR18 

syftar till att främja en samhällsutveckling där sociala levnadsförhållanden är goda och 

jämlika samt att livsmiljön är långsiktigt hållbar för människor och dess kommande 

generationer (12).  

 

En annan lag som främjar delaktighet och jämlikhet i Sverige för personer med en 

funktionsnedsättning är lagen om skydd mot olyckor (14). Syfte med bestämmelserna i lagen 

är att skydda människors liv, egendom och dess miljö mot olyckor på ett likvärdigt sätt.  

Enligt denna lag, vad gäller utrymning vid brand i olika publika byggnader så är det 

byggnadens fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till byggnaden som har ansvaret att 

ordna utrustning för släckning och livräddning samt vidta förebyggande åtgärder för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand genom utbildning och information (14). För att 

genomföra dessa åtgärder bör ett systematiskt brandskyddsarbete planeras, utföras och under 

tiden som byggnaden eller anläggningen används (14). 

 

Kapitel tre och fem i BBR19 handlar bland annat om tillgänglighet och brandskydd för 

personer som har en funktionsnedsättning. De regler och allmänna råd om tillgänglighet och 

brandskydd enligt BBR 19 som tillämpas i den här studien beskrivs här. Det handlar om 

entré- och kommunikationsutrymmen, orienterande skyltar i byggnader, dörrar och portar, 

hissar, brandcell, utrymningsväg, säkra platser, utrymningsplats och brandtekniska klasser. I 

publika lokaler ska kommunikationsutrymmen vara tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning och om nivåskillnader inte kan undvikas ska ramp, hiss eller annan 

lyftanordning och trappa användas (13). Det finns även nationella riktlinjer att följa angående 

placeringar och bredd mm (15). I en studie har man undersökt förmågan att förflytta sig i 

vågrätt plan eller plan med lutning hos personer med funktionsnedsättning. Studien utgår ifrån 

om personen har någon rörelseförmåga eller inte samt behovet av assistans och användning av 

hjälpmedel. Resultatet visar att medelhastigheten för att passera de planerade vägarna är högre 

för personer med funktionsnedsättning än dem utan. Resultatet kan användas av de som 

planerar byggnadskonstruktion genom att ta hänsyn till medelhastigheten att passera 

utrymningsvägar för personer med funktionsnedsättning(16).  

 

Orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och placeras på lämpligt höjd så att de kan läsas 

av personer som sitter i rullstol. Dörrar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer i 

rullstol, och det ska finnas utrymme för att passera, öppna och stänga dörrar från rullstolen. 

Placering och utformning av dörranordningar ska ordnas så att de ska kunna användas av 

personer i rullstol. Om det finns roterdörrar måste det finnas en annan dörr som personer i 

rullstol kan använda (13). I en studie (17) har man undersökt möjligheten att passera en dörr 

med dörrstängare och med olika motstånd från 20 till 70 newton hos personer med olika 

funktionsnedsättning. Resultatet visar att det är omöjligt för många personer med 

funktionsnedsättning att kunna öppna och passera genom dörrarna vilket i sin tur leder till att 

miljön begränsas för de personerna.  Även den beräknade tiden för att öppna och passera 

genom dörrar är märkbart högre för personer i rullstol. Resultatet visar att medeltiden för att 

öppna och passera dörren är tre till fyra gånger större för rullstolsburna än personer med andra 

funktionsnedsättningar. Resultatet av den här studien ligger bland annat till grund för 

bestämning av verksamhetsklasser inom brandteknisk klassificering med hänsyn till 

utrymningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning (17, 3). 
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När det gäller hissar ska minst en av de hissar som används i publika lokaler rymma en person 

som använder rullstol och en medhjälpare till denne. Hissen ska utformas så att personer i 

rullstol kan använda den självständigt (13). 

 

Brandceller är en avskild del av en byggnad som hindrar branden att sprida sig till andra delar 

av byggnaden eller andra byggnader. Utrymningsväg är en väg som leder till en säker plats 

och med säker plats menas en plats där man kan vara trygg från branden, antingen i det fria 

eller i ett skyddat rum i väntan på hjälp. I byggnader med flera våningar ska det finnas minst 

en utrymningsväg från varje våning. Utrymningsplats definieras som ett utrymme där 

personer med nedsatt rörelseförmåga kan vänta på hjälp att utrymma. I utrymningsplatsen ska 

det finnas möjlighet till tvåvägskommunikation så att man kan förmedla sin närvaro och även 

få bekräftat att hjälp är på väg. Om byggnaden har flera våningar ska det finnas minst en 

utrymningsplats på varje plan och det ska finnas plats för minst en rullstol. Publika lokaler 

som har automatiska släcksystem behöver inte ha utrymningsplats (13). 

 

Enligt Boverkets byggregler BBR 19 om brandtekniska klasser ska utrymmen i byggnader 

delas in i verksamhetsklasser utifrån olika verksamheter. Indelningen är baserad på personens 

kännedom om byggnaden och byggnadens utrymningsmöjligheter samt om personen kan 

utrymma på egen hand eller förväntas vara vaken och om risken är stor att branden kan få ett 

snabbt förlopp (13). 

2.4 Problemområde 

 

Med BBR19:s kapitel om brandskydd har boverket räknat personer med 

funktionsnedsättningar i högre grad än i BBR18 där de knappt nämns. I BBR19 har man tagit 

fram ett nytt begrepp för att kunna definiera tanken bakom en högre säkerhet för 

rörelsehindrade vid brand och detta benämns som frångänglighet (3). I denna studie använder 

vi begreppet inte tillgänglig. BBR19 började gälla från januari 2012 men ett beslut om 

övergångstid gör att under hela 2012 så gäller både BBR18 och BBR19, byggherrarna får 

alltså under 2012 välja vilka byggregler de vill följa. Från 2013 gäller bara BBR19 men enligt 

PBL kap 8, 2 § gäller inte BBR19 retroaktivt vilket betyder att alla som byggt efter BBR18 

fortfarande är godkända och kommer vara för all framtid, dock ska allt nytt som byggs till 

eller renoveras göras efter den nya lagen (11). Eftersom BBR18 nästintill utesluter 

rörelsehindrade och framför allt rullstolsburna ur brandskyddssynpunkt betyder det att de 

flesta byggnader idag inte har en tillfredställande brandutrymningsmöjlighet för 

rörelsehindrade. I vissa undantagsfall har byggherrarna själva försökt ta hänsyn till 

rörelsehindrade men det har aldrig varit ett krav. Så hur ser det ut i publika lokaler i nuläget? 

3.SYFTE 

 

Syftet med studien är att kartlägga brandutrymningsmöjligheter för personer i rullstol som 

besöker shoppingcenter.  

4.METOD 

4.1Studiedesign och datainsamlingsmetod  

 

Detta är en deskriptiv observationsstudie. Datainsamlingsmetod är observation med checklista 

som instrument (Bilaga 1) samt dokumentgranskning. Vid shoppingcenter med flera våningar 



8 

 

fylldes en ny checklista i för varje plan. Bearbetningsmetoden som användes var deskriptiv 

statistisk (18). 

4.2Urval 

 

Urvalet har skett i flera steg, först valdes en kommun i mellan-Sverige ut i ett 

bekvämlighetsurval (18) och sedan valdes shoppingcenter för undersökningen. Urvalet i 

populationen shoppingcenter var ett strategiskt urval där shoppingcenter som hade flest 

besökare valdes. Shoppingcenter som var under ombyggnad valdes bort.  

4.3Bedömningsinstrument 

 

Undersökningsinstrumentet är en egen utformad checklista. Punkterna i checklistan är 

utformade efter Boverkets byggregler, BBR 19, BFS 2011:6, Konsekvensutredning – 

Revidering av Boverkets Ändringsregler, samt Statens räddningsverks allmänna råd och 

kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete; SRVFS 2004:3och Svensk Standard, SS 

2875 om Brand och räddning, Utrymningsplaner och Symboler (3, 11, 12, 13, 14, 15)(Bilaga 

1). 

 

Checklistan utgår ifrån en rullstolburen persons (inomhusrullstol/mindre utomhusrullstol) 

behov av tillgänglighet vid brandutrymning. Den rullstolburne i den här studien kan köra 

rullstolen själv.  

 

Checklistan prövades i verklig miljö och reviderades sedan. Pilottesten utfördes på två 

vårdboenden. Vi visades runt av en person som kände lokalerna väl och vi prövade att göra en 

riktig observation. Här hittades ett flertal problem med mätvariablerna, många punkter var 

inte observerbara och skulle behöva en mer kvalitativ undersökning som t.ex. hur lång tid det 

skulle ta för en rullstolsburen att ta sig ut ur byggnaden. Checklistan reviderades, flera 

mätvariabler togs bort och man titta på det som är observerbart om hur en rullstolsburen 

person skulle ta sig ut ur byggnaden på egen hand.  

        

Checklistan innehåller 14 mätvariabler som är påståenden. Som bedömningsskala används 

begreppen tillgänglig, delvis tillgänglig, inte tillgänglig samt inte aktuellt. Inte aktuellt lades 

till efter den första riktiga observationen då vi insåg att man fick inte tillgänglig för saker som 

inte var relevanta, t.ex. om man inte hade en brandsäker hiss så var det ej aktuellt att titta på 

om brandsäkra hissar fanns med i utrymningsplanen. Delvis tillgänglig betyder att det finns 

enkla åtgärder som kan göras så att den permanenta tillgängligheten blir bra. I checklistan 

finns plats för kommentarer till respektive mätvariabel, den används om något speciellt 

observeras på en specifik variabel. Vissa mätvariabler förklaras mer ingående på ett separat 

blad i checklistan. 

4.4Datainsamling 

 

När shoppingcenter hade valts ut skickades ett informationsbrev ut till 

fastighetsägarna/förvaltarna om deltagande i studien. Efter det ringde vi upp fastighetägarna 

för att få svar om deltagande i studien. Samtliga tackade ja. Datainsamlingen gjordes genom 

en strukturerad observation där checklistan användes som instrument. Innan observationen 

granskade vi räddningsverkets brandskyddsdokumentation av shoppingcentren. Vid 

observationstillfällena mötte en person som känner lokalen väl upp vid entrén för 

rundvandring. Först gick vi utan checklistan och skaffade oss en överblick av hur lokalen var 
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uppbyggd och efter det gjordes en mer noggrann observation med checklistan. För att få reda 

på vad som var brandceller när det inte fanns angivet i utrymningsplanerna så talade guiden 

om vad som var brandsäkrade dörrar, brandceller och utrymningsvägarvägar. När alla 

mätvariabeler bedömts satte vi oss och diskuterade igenom hela checklistan och vid 

eventuella frågetecken så gick vi tillbaka till de områdena och försäkrade oss om att 

bedömningen var korrekt. När checklistan var fullständig avslutades observationen. 

4.5Analys av data 

 

All insamlad data från checklistorna fördes in i tabeller där varje plan fick en egen tabell, 

därefter analyserades varje tabell för sig och det räknades ut hur många av punkterna som var 

tillgänglig, delvis tillgänglig och inte tillgänglig, t.ex. 10/14 punkter visade tillgänglig, 3/14 

visade delvis tillgänglig och 1/14 visade inte tillgänglig. Inte aktuellt plockades bort ur detta 

moment och därmed den mätvariabeln och därmed sänks siffran 14 till det antal mätvariabeler 

som fick tillgänglig, delvis tillgänglig och inte tillgänglig. Analysen fortsattes med en 

jämförelse mellan tabellerna för att hitta likheter och skillnader. För att sedan kunna 

presentera resultatet av insamlad data utan att röja identiteten på shoppingcentren valdes att 

inte presentera dem shoppingcenter för shoppingcenter utan plan för plan. För ett mer 

överskådligt perspektiv presenteras markplanen för sig och sedan övriga plan, det kan 

tilläggas att det kan finnas flera markplan på samma shoppingcenter. Sammanlagt bestod de 

tre shoppingcentren av åtta plan varav fyra plan kan benämnas markplan 1-4 eftersom 

dörrarna leder ut på gånggator och parkeringar. De fyra övriga planen benämns övriga plan 1-

4. I resultatet visas tillgängligheten i procentenheter 100% för tillgänglig, 50% för delvis 

tillgänglig och 0% för inte tillgänglig, för en mer lättöverskådlig bild visas detta i diagram. 

Kommentarsfälten i checklistan analyserades för sig och presenteras i resultatet som 

information av kommentarer. 

4.6Forskningsetiska överväganden 

 

Vid insamling av data användes de fyra generella grundprinciperna inom forskningsetik: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (19). Utifrån 

informationskravet så skickades ett informationsbrev ut till fastighetsägarna för 

shoppingcentren som förklarade studiens syfte, vad ett deltagande skulle innebära och 

användningsområde för studien. Det förklarades också att deltagande i undersökningen var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta samarbetet utan närmare motivering.  

Efter det andra kravet beskrevs det i brevet att materialet skulle behandlas konfidentiellt så att 

identifiering av enskild lokal försvåras. Det stod även att allt material som samlats in enbart 

skulle användas av författarna till studien samt författarnas handledare efter nyttjandekravet.   

Fastighetsförvaltarna blev efter att de mottagit brevet uppringda av författarna och där de fick 

ge sitt muntliga samtycke om deltagande i studien efter samtyckeskravet (19). 

5.RESULTAT 

 

Resultatet visade en variation gällande tillgänglighet för alla undersökta mätvariabler, både 

mellan varandra och mellan planen på det enskilda shoppingcentret. Utifrån kommentarerna 

från checklistan framkom det att gemensamt för alla shoppingcentren var att alla markplan 

hade störst tillgänglighet i mätvariabel A (utrymning till säker plats) på grund av att alla 

entréer fanns där. Det betydde att från markplanen kunde man utrymma helt på egen hand 

eftersom entréerna ledde ut på parkeringar eller gågator. Detta framkommer ej av tabellerna. 
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Diagrammen visar tillgängligheten på respektive plan. Tillgängligheten för markplanen var 

65% (se figur 1-4, markplan 1-4)(se förklaringar till varje mätvariabel i Bilaga 1).  

Tillgängligheten för övriga plan var 54% (se figur 5-8, övriga plan 1-4).  

 
(Figur 1, Markplan 1) 

 

 

(Figur 2, Markplan 2) 
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(Figur 3, Markplan 3) 

 

 

 

 

 
(Figur 4, Markplan 4) 
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(Figur 5, Övriga plan 1) 

 

 

 

 

 
(Figur 6, Övriga plan 2) 
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(Figur 7, Övriga plan 3) 

 

 

 

 

 
(Figur 8, Övriga plan 4) 
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Resultatet visade att sju av åtta plan i de tre shoppingcentren hade tillfredställande 

utrymningsmöjligheter för personer i rullstol. Det plan (övriga plan 4, figur 8) som inte var 

tillgängligt hade endast trappor som utrymningsväg och var därför inte tillgängligt för 

rullstolsburna eftersom hissar och rulltrappor stängs av vid eventuell brand.  

 

Tre av planen (markplan 2 och övriga plan 2-3, figur 2, 6 och 7) var tillgängliga i högre grad 

än de övriga planen då de förutom de punkter de andra planen var tillgängliga i hade en 

utrymningsplats med kommunikationsutrymme (tvåvägskommunikation) på varje plan. Dessa 

utrymningsplatser fanns utmärkta i alla utrymningsplaner samt att det fanns utrymningsskyltar 

som visade en bild på en rullstolsburen som vägledande markeringar på ett flertalställen.  

 

I kommentarsfälten på checklistorna framkommer också att på ett plan (övriga plan 1, figur 5) 

var utrymningsvägarna/platserna utrustade med egna ventilationssystem som gjorde det 

möjligt att vistas under en längre tid på utrymningsplatser i väntan på hjälp.  

 

Utrymningshissar var något som ingen av shoppingcentren hade och det finns inga som helst 

krav på att man ska ha de heller eftersom nya BBR19 säger att det gäller byggnader som 

överstiger 11 våningar (12). 

 

6.DISKUSSION 

6.1Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna observationsstudie var att kartlägga brandutrymningsmöjligheter för 

personer i rullstol som besöker shoppingcenter. Resultatet visade att alla tre shoppingcenter i 

stort sätt var väl förberedda ur brandsynpunkt enligt de lagar och föreskrifter som finns. De är 

samtliga byggda enligt BBR18 (12) och eftersom det knappt finns något skrivet om utrymning 

för rullstolsburna i BBR18 så är alla shoppingcenter godkända. Trots att de är byggda efter 

BBR18 så antydde personerna som visade oss runt att diskussionerna om säkrare utrymning 

för rullstolsburna eller personer med funktionsnedsättningar över lag är något som förs 

kontinuerligt med målet att vara ett tillgängligt shoppingcenter. De var mycket öppna och 

positiva för nya förslag och till denna studie.  

 

Mätvariablerna vi gick efter var både regler från BBR19 (13) och de riktlinjer som finns för 

brandutrymning (11). I resultatet framgår att ett plan i ett shoppingcenter inte var tillgängligt 

alls för rullstolsburna men lagligt sett så var det fullt tillgängligt eftersom det är byggt före 

BBR19. Detta kan alltså rent ut innebära fara för rullstolsburna som vistas där om eventuell 

brand skulle uppstå. Det enda alternativet där för den rullstolsburne är att förlita sig på att det 

finns andra människor runt om som är villiga att bära ner denne för trapporna. Vid brand ska 

man följa utmärkta markeringar till nödutgångar. I detta fall skulle det innebära stor fara då 

utrymningsvägarna på det planet inte utgörs av egna brandceller och i utrymningskorridorerna 

finns endast trappor som utrymningsväg. När trappor är den enda utrymningsvägen finns 

rekommendationer om tillgång till utrymningsstolar, stolar som man alltså kan dras i trappor 

och som förenklar hela utrymningsprocessen för de som ska hjälpa den rullstolsburne ut. 

Dessa fanns inte heller på det planet (övriga plan 4, figur 8). Utrymningsstolar är en 

kostnadsfråga eftersom de bara är rekommendationer, dock kan man tycka att de borde vara 

lag på att ha dessa om ingen annan utrymningsväg än trappor finns. 
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Bristen på markeringar om egna brandceller och utrymningsplatser i utrymningsplanerna 

borde inte ha lika stor betydelse som utrymningsskyltar och andra vägledande markeringar 

eftersom när väl olyckan är framme och brandlarmet går är det ingen som har tid att leta upp 

en utrymningsplan för att läsa utan här borde de underlätta med lättbegripliga och 

lättorienterade vägbeskrivningar till nödutgångarna. Här hade tre av planen (markplan 2 och 

övriga plan 2-3, figur 2, 6 och 7) en stor fördel i att ha med en bild/markering som föreställer 

en person i rullstol på utrymningsskyltarna, vilket kan ge en stor trygghet att man i alla fall är 

på rätt väg och att det visar att man verkligen har inkluderat rullstolsburna i 

utrymningsplanen. Om detta funnits sådana skyltar i biosalongen som vi tar upp i 

introduktionen, så hade man kanske kunnat förhindra att de fastnade i källaren med bara 

trappor som utrymningsväg?  

 

Mer och tydlig information genom vägledande markeringar skulle höja tillgängligheten 

radikalt på många ställen. På ett plan (övriga plan 1, figur 5) fanns inga specifika vägledande 

markeringar för rullstolsburna men det fanns heller ingen fara i att följa de vanliga 

markeringarna eftersom alla utrymningsvägar på det övre planet utgjordes av egna brandceller 

med egna ventilationssystem dock hade det inte skadat om det någonstans funnits information 

om dem, då skulle man veta att man är trygg i utrymningsvägarna. Vet man inte om att det är 

en egen brandcell med eget ventilationssystem och att någon snart kommer att genomsöka 

gångarna för att hjälpa till att utrymma t.ex. rullstolsburna så är det nog svårt att känna sig 

lugn och trygg, vilket i sin tur skulle kunna innebära att man fortsätter att söka en annan väg 

och tar sig tillbaka in i shoppingcentret och till faran. 

 

Trots att det är en mycket avgränsad och liten studie tror vi att resultatet är generaliserbart 

bland Sveriges shoppingcenter eftersom alla befintliga är byggda enligt BBR18 (12) där 

regler om en tillfredställande utrymning för rullstolsburna saknas. Det som inte är skrivet i lag 

väljs ofta bort av ekonomiska skäl och därför tror vi att de flesta shoppingcenter ser ut på 

liknande sätt som de tre som ingår i denna studie. Vi tycker inte att det går att generalisera 

resultatet till andra offentliga lokaler. Vi tror att shoppingcenter är uppbyggda så de ska klara 

en stor del av utrymningen själva eftersom det oftast vistas ett stort antal människor där och 

därmed tror vi att shoppingcenter generellt har bättre utrymningsmöjligheter än andra 

offentliga lokaler av mindre storlek. Det kan även förklara varför denna studie visar på bättre 

tillgänglighet än i äldre studier som tagits upp i bakgrunden. Detta är en studie av kvantitativ 

art där allt utgår från de lagar och regler som finns. I de tidigare studier vi tagit upp som är 

kvalitativa studier där verkliga människor deltagit i sina observationer och vidare genomfört 

intervjuer för att få med deras upplevelse om tillgängligheten. Utifrån detta ligger nog den 

största skillnaden i resultatet studierna i mellan.   

 

Eftersom arbetsterapeuter arbetar med tillgänglighet betyder det att arenan är mycket stor då 

alla människor har olika behov. Arbetsterapeuter kan ge råd om tillgänglighet när en byggnad 

ska konstrueras eller en äldre byggnad ska renoveras (4). 

 

Allt eftersom tillgängligheten för rörelsehindrade ökar och de nu kan vistas på betydligt fler 

ställen öppnas en annan dörr för debatt: säkerhet vid utrymning (18). Att kunna ta sig ur en 

brinnande lokal på ett säkert sätt borde vara minst lika viktigt som att kunna ta sig in i en 

lokal. Att en lokal är tillgänglig för rörelsehindrade borde automatiskt betyda att det också 

finns en säker utrymningsplan för dem?  

 

Vårt arbete med denna studie har väckt intresse hos flera organisationer som arbetar med 

rörelsehindrade människor, bland annat förbundet Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
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(DHR).  De arbetar för rättvisa för personer med funktionsnedsättningar, att de ska ha samma 

rättigheter som alla andra. De driver frågor som att brist på tillgänglighet ska klassas som 

diskriminering och tillgänglighet för alla (20). 

 

När vi presenterade vår pågående studie för dem kom de på sig själva att de aldrig tänkt 

tanken på hur de faktiskt ska ta sig ut om de brinner och som man säger finns det ingen som 

köper morötterna så finns det heller ingen som vill sälja dem. När detta ämne väl kom på tal 

var det givetvis något som de såg som mycket allvarligt och en stor del av processen till ett 

samhälle utan hinder och vill ta vidare som en fråga om diskriminering.  

 

En annan aspekt är om samhället verkligen kan ha både livrem och skyddsnät runt allt? Nej då 

skulle ingen varken våga eller ha råd att bygga nytt. De nya BBR19 (13) är en liten bit på 

vägen, det är en klar förbättring att det till exempel ska finnas en utrymningsplats med 

kommunikationsutrymme på varje plan i offentliga lokaler. Men det är långt ifrån hela 

lösningen eftersom att allt handlar om kostnader. Det går det inte att säga att dessa 

utrymningsplatser ska kunna rymma alla som vistas i lokalen. De som står i lagen är att den 

ska kunna ta 1% av de maxantal personer som får vistas i lokalen. Alltså detta skulle de 

betyda 1,5 rullstol för en lokal där de vistas 150 personer samtidigt (13). Innebär det då att 

man ska sätta upp skyltar med texter som t.ex. I denna lokal får det vistas max 150 personer 

varav max 1,5person med rullstol, nej det vore diskriminering. Tänk då om de faktiskt vistas 

3 rullstolsburna i den lokalen, då överlever bara den som kommer dit först och vad är 

diskriminering om inte det?  

 

Det finns alltså trots mycket bra uppstyrda regler genom BBR19 (13) och dess 

konsekvensbeskrivning (3) en lång väg kvar att vandra. Det kommer handla om en avvägning 

av människors säkerhet kontra vilken nivå av säkerhet som är rimlig. Om vi kopplar tillbaka 

till litteraturstudien i bakgrunden (7) så bidrar en ökad tillgänglighet till att rullstolsburna i 

högre grad kan bidra till samhällsekonomin, men det kanske försvinner i andra änden om det 

betyder att säkerheten för utrymning måste förbättras. Men vilket är viktigast, och vem 

bestämmer vad som är viktigast?   

 

Arbetsterapeuter arbetar med människan i sin helhet, de finns med i hemmet, på arbetsplatsen 

och i fritiden, de är även med vid nybyggande av till exempel vårdboenden för 

rörelsehindrade. Så steget till ett samarbete ute i offentliga lokaler som till exempel 

shoppingcenter, biosalonger och restauranger är inte så långt. Att vid nybyggande och 

ombyggnation av offentliga lokaler ta med professioner som är experter på området 

tillgänglighet borde kunna bidra till att man kan ta fram bättre, enklare och billigare åtgärder 

för att öka säkerheten. 

6.2Metoddiskussion  

 

För det första vill vi klargöra varför just shoppingcenter valdes för studien. Shoppingcenter 

valdes för att den miljön används av en stor population människor och är en viktig del i 

näringslivet.  För det andra spelar shoppingcenter en viktig roll i många människors fritid då 

de innefattar en stor mängd butiker av olika karaktär så som livsmedel, kläder, smycken, 

hemelektronik med mera. Dessutom brukar det finnas andra tjänster så som frisörsalonger, 

manikyrsalonger och spelbutiker. På flertalet shoppingcenter brukar det även finnas olika 

slags evenemang med musikkonserter, utställningar och andra kulturinspirerade aktiviteter. 

Ett tillgängligt shoppingcenter betyder ökad delaktighet i samhällslivet. 
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Vid utformning av checklistan stod valet mellan att använda enbart observation eller att ha en 

checklista till för kvalitativ datainsamling som handlar om systematiskt brandskyddsarbete. I 

så fall skulle vi behöva intervjua verksamhetsansvariga. Vi tänkte att arbetet med uppsatsen 

skulle bli för stort om vi skulle göra kvalitativa intervjuer och en strukturerad observation, 

därför valde vi enbart observation som datainsamlingsmetod. Istället kompletterade vi 

checklistan med ett kommentarsfält i checklistan där vi skulle kunna skriva kommentarer till 

punkterna som kan ge vissa särskilda förklaringar av den som visade oss runt under 

observationen. Det kan framstå som att studien då innehåller en ostrukturerad intervjudel 

eftersom personen som visade oss runt talade om vart brandcellerna fanns och förklarade 

vissa saker, men vi har tagit del av räddningstjänstens brandskyddsdokumentation där 

brandceller var utmarkerade och efter noga genomgång av dataanalysen finns allt som 

personerna berättade för oss även med i räddningstjänstens brandskyddsdokumentation och 

påverkar alltså inte resultatet. Att personen som visade oss runt visade oss brandcellerna 

underlättade bara observationen eftersom det är svårt att läsa ritningarna. 

 

Ett problem som uppstod i metoden var att välja punkter till checklistan som var observerbara 

och var enligt lagar och riktlinjer, därför testades checklistan i verklig miljö innan studiens 

observationer påbörjade, där identifierades flertalet problem. De var många punkter som inte 

var observerbara utan skulle behöva kompletteras med intervjuer. Vi bestämde oss för att ta 

bort dessa punkter helt och koncentrera oss på det som var observerbart. Men efter den första 

riktiga observationen fann vi att ej aktuella punkter som t.ex. när shoppingcentret inte hade 

någon brandsäker hiss så fick den även bedömningen ”inte tillgänglig” på mätvariabeln om 

brandsäkrade hissar fanns med i utrymningsplanen, därför valde vi att lägga till en till 

bedömningsskala IA=inte aktuellt.     

 

En sak som lyfter studiens tillförlitlighet är att vi tillförde en kolumn för kommentarer i 

checklistan vilket gav oss chansen att förklara varför vissa punkter var mer tillgängliga än 

andra även fast de fått samma resultatsiffra. Som till exempel punkt A i shoppingcenter 1 har 

fått en 2:a på både plan 1 och plan 2 men det är ändå mer tillgängligt på plan 1 eftersom de är 

ett entreplan och den rullstolsburne kan ta sig ut ur byggnaden helt på egen hand medan den 

på plan 2 kan ta sig till säker plats på egen hand men sedan får vänta på hjälp. 

 

Diagrammen som presenterar resultatet var ett bra val då vi tycker att de ger en god och 

lättöverskådlig bild av hur det faktiskt såg ut på varje plan, samt visar en tydlig bild på 

jämförelsen mellan shoppingcentren. 

 

Det påverkar givetvis resultatet i den här studien att vi inte haft en rullstolsburen person som 

testat alla vägar, dock försvarar vi oss med att vi enbart utgår från de lagar och 

rekommendationer som finns skrivet idag och undersöker hur det stämmer överens med 

verkligheten. Att det sen skulle behövas mer kvalitativa studier för att se om de lagar som 

finns verkligen räcker till är en fråga för sig.     

 

I denna studie har vi använt oss av begreppet tillgänglighet. Hur tillgängliga är 

utrymningsvägarna och så vidare. Man kan ifrågasätta om begreppet tillgänglighet ska 

innefatta det som egentligen handlar om att ta sig ut ifrån en byggnad istället för in, om ett 

nytt begrepp skulle kunna göra att frågan i sig skulle få större uppmärksamhet i de politiska 

diskussionerna. Boverket har valt att kalla tillgänglighet till utrymningsvägar för 

Frångänglighet och de definierar begreppet såhär:  
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 ”Tillgänglighetskraven ökar och det ställer större krav på byggnaden att möjliggöra 

utrymning då den vägen som gav tillträde till en byggnad kanske inte kan användas i 

händelse av brand, exempelvis en hiss. För att möta den ökade tillgängligheten införs 

krav på lösningar i BBR som ska underlätta utrymning i händelse av brand även för de 

med funktionsnedsättning. Det är detta som benämns frångänglighet”. (3) 

 

Vi tror att det kan vara bra att använda sig av detta begrepp frångänglighet då man lättare kan 

särskilja frågorna om just tillträde till byggnader som man benämner tillgänglighet och sen 

utträde ur byggnader som då benämns frångänglighet. De flesta politiska diskussionerna i 

handikappolitiken handlar om ett tillgängligt samhälle för alla, alla ska kunna ta sig in överallt 

och kunna använda alla saker runt omkring, då kan det vara bra att hitta ett eget begrepp som 

belyser och bryter ut den viktiga frågan om utrymning så inte den försvinner in i begreppet 

tillgänglighet. 

6.3Förslag till fortsatta studier 

 

Att begränsa sig till enbart rullstolsburna och shoppingcenter är en stor avgränsning om man 

ser problemet i sin helhet med utrymning i publika lokaler, de ska givetvis inkludera alla 

människor och den miljö som de vistas i. Resultatet från studien om hur man kan göra äldre 

byggnader som driver offentliga tjänster som t.ex. stadshus, museer och teatrar mer 

tillgängliga (5) påvisade att rullstolsburna var bland de mest drabbade men den visade också 

att alla respondenterna oavsett förmåga och begränsningar hade svårigheter med rumslig 

orientering, förflyttning och användning. Det finns en uppsjö av olika funktionshinder som 

försvårar en tillfredställande utrymning och självklart behövs det mer forskning och mer 

efterfrågan på tillfredställande utrymning för alla. Efter samhällets allt högre tryck på ökad 

tillgänglighet behövs också ett ökat tryck på det som Boverket kallar ”frångänglighet” hur tar 

man sig ut ur en lokal som av någon anledning behöver snabb utrymning och de vägar som 

man tog sig in genom är blockerade? Vi vill ge förslag på större om mer omfattande forskning 

runt utrymningsvägar för alla människor med funktionshinder för att identifiera problem och 

hitta enkla lösningar för att göra utrymningsvägar mer tillgängliga på ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt. 
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BILAGA 

 

Checklista   Våning:        

Nedslående checklista har utvecklats för att kartlägga brandutrymningsmöjligheter för personer i rullstol som besöker shoppingcenter.  

Checklistan utgår ifrån en rullstolburen persons (inomhusrullstol/mindre utomhusrullstol) behov av tillgänglighet vid brandutrymning. I den här 

studien förutsätts den rullstolsburne kunna köra rullstolen själv. 

Med delvis tillgänglighet menas att det finns enkla alternativa årgärder.  Tillgänglighet med hjälp av en annan person noteras i kommentarer.  

Punkterna i checklistan är i enighet med boverkets byggregler, BBR 19, BFS 2011:6, Konsekvensutredning – Revidering av Boverkets Ändringsregler, 

samt med tanke på Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete; SRVFS 2004:3och Svensk 

Standard, SS 2875 om Brand och räddning, Utrymningsplaner och Symboler. 

Observationspunkter Ja=Tillgänglig, Delvis=Delvis tillgänglig, Nej=Inte tillgänglig IA=Inte aktuellt (fylls i på 

kommentarsutrymmet vid nej) 

A) Utrymningsväg till en säker plats. 

 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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B) Utrymningsplats på som kan rymma minst 

en mindre utomhusrullstol som upptar ytan 

1,30 m x 0,70 m samt åtkomlig utan nyckel 

eller motsvarande och möjlighet till 

tvåvägskommunikation från 

utrymningsplatsen. 

(Utrustning för att kommunikation från 

utrymningsplatsen bör vara placerad med 

centrum 0,8 m från golvet) 

 

 

 

C) /Nåbar öppningsanordning till dörrar 

som är tillgängliga för rullstolsburna 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 



23 

 

D) Lättupptäckt öppningsanordning till 

dörrar som är tillgängliga för 

rullstolsburna 

 

 

 

 

E) Lätt öppningsbara dörrar som är 

tillgängliga för rullstolsburna 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 



24 

 

F) Tillräckligt utrymme för att öppna, 

stänga och passera dörren eller porten 

från/med rullstolen 

 

 

G) Lättorienterande skyltar för 

rullstolsburna vid utrymning 

 

 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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H) Ramper vid nivåskillnad i entréer till 

flerbostadshus, arbetslokaler och lokaler 

dit allmänheten har tillträde 

 

I) Brandsäkrade hissar 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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J) Brandceller 

 

K) Utrymningsstolar 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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L) Nåbar brandlarmsknapp för 

rullstolburna 

 

M) Information om brandceller i 

utrymningsplaner 

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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N) Information om brandsäkrade hissar i 

utrymningsplaner  

 

• Kommentar: Ja 

• Alternativ åtgärd: Delvis 

• Kommentar: Nej 
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Förklaringar: 

A:” Med säker plats avses plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka utrymmande personer. Säker plats kan exempelvis vara en 

gata i det fria eller terrass, gårdsplan eller liknande under förutsättning att man kan nå gata i det fria därifrån”(13, sid41). 

”Utrymningsvägar bör ha en fri bredd på minst 0,90 m. Räcken och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per sida i utrymningsvägen. 

Utrymningsvägar bör ha en fri höjd på minst 2,00 m. Dörröppningar bör ha en fri bredd på minst 0,80 m”(13, sid53). 

B:” Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning”(13,sid41). ”Kommunikationssystemets funktion ska kunna upprätthållas vid 

strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand”(13, sid 41). 

C - F: ”Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas 

av personer med nedsatt rörelseförmåga, medger passage med rullstol och så 

att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. 

Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger 

passage med rullstol. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så 

att de kan användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer 

med nedsatt orienteringsförmåga. 

Roterdörrar ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”(13, sid 18). ”Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 

90°, vid 

– entrédörrar, 

– hissdörrar, 

– korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens 

längdriktning, 

– öppningar i förflyttningsvägar, 

– dörrar till hygienrum i publika lokaler som ska vara användbara för 

personer med nedsatt rörelseförmåga, 

– dörrar till samlingslokaler, och 

– dörrar till bostadskomplement”(13, sid18). 

 



30 

 

G:     

Utrymningsväg för funktionshindrade Utrymningsväg via säker hiss 

H: ”Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och där det är möjligt, utformas 

utan nivåskillnader”(13, sid16). ”Där nivåskillnader i kommunikationsutrymmen inte kan undvikas ska skillnaderna 

utjämnas med ramp, hiss eller annan lyftanordning och trappa”(13, sid 16). 

I: ”Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler och 

publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst en av dem rymma 

en person som använder rullstol och en medhjälpare. En sådan hiss eller annan 

lyftanordning ska också utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga självständigt kan använda den. 

Hissar och andra lyftanordningar ska utformas så att personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för 

av- och påstigning”(13,sid19). 

J: ”Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att 

sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader”(13, sid39). 

K:” En utrymningsstol är en specialkonstruerad stol med hjul och medar som smidigt kan manövreras både nedför trappor och på plant golv. En 

person som inte själv kan gå i trappor kan föras i säkerhet med stolens 

hjälp”(http://media.archileaks.se/files/148/F%C3%B6rdjupning%20utrymning.pdf).  

 

L: ”Utrustning för att kommunikation från utrymningsplatsen bör vara 

placerad med centrum 0,8 m från golvet”(13, sid 41). 


