
 

Dagordning medlemsmöte 2021-05-27 
Medlemsmöte - Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening, TILRF 
Fred. 2021-05-27 kl. 15.00-17.00, Via Teams 
A Mötets öppnande Mötets öppnande   

A1 Välkommen 
Elisabeth - leder mötet genom diskussionspunkterna 
Edita - håller koll på chatten och att ge ordet 

A2 Val av protokollförare  

B Diskussionsfrågor    

B1 Möte med Föreningen för Brandteknisk Ingenjörsvetenskap (BIV) 2021-05-20 om den 
Nya Arbetsplatsens utformning 
Reflektioner 

C Medlemsfrågor    

C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2 

Från Ann-Sofi Krook 
En frågeställning ang den nya AFS:en. 
Gäller denna paragraf alla trappor i en byggnad, även sekundära trappor till 
teknikutrymmen och fläktrum? 
  
Trappor och stegar 
I den nya AFS 2020:1 som gäller från och med 1 januari 2021 är tydlig när det gäller 
steghöjden. 
Trappor och stegar 
44 § Antalet trappor och deras utformning ska anpassas efter antal användare 
och arbetets art. Trappor ska vara säkra att använda. De ska normalt ha ledstänger 
och vara utförda så att halkrisken minimeras. 
Allmänna råd: För att en trappa ska vara säker att använda 
• bör minsta stegdjup normalt vara 0,25 meter och största steghöjd normalt vara 0,18 
meter, 
• bör den ha kontrastmarkeringar, och 
• bör den ha ledstänger på en höjd av 0,9 meter, mätt vid stegnosen. 
 
Från Rebecca Ekenberg 

• Diskussionsforumet – sökbarhet 
Går det att göra fältet "etiketter" obligatoriskt? Dvs. när jag postar en fråga 
måste jag även fylla i minst 1 st lämpligt sökord. Det skulle underlätta när man 
försöker hitta bland ämnen. Tillbringade härom veckan lång tid med att försöka 
hitta en fråga jag VET fanns där, men som saknade etikett... Gällde "norska 
sovrum" som var postade under rubriken "Sängplats i bostäder under 55 kvm". 
Ingen etikett. Men jag hittade det till slut! 

• Rättsfall/prejudikat 
Jag efterfrågar en samlad lista, hemsida, forum el. liknande med rättsfall som 
berör tillgänglighet, samt info om de "vunnit laga kraft" och därmed är 
prejudicerande. Som TIL behöver vi vara uppdaterade på vad som gäller! Nu 
känns det som att jag lite av en slump råkar få reda på om det finns. För några 
år sedan råkade jag på tex. en dom om att det ej kan ställas krav på att bredda 
balkongdörrar vid ombyggnad, samt nu senast i ett mail från beställare, 
ursprungligen saxat från en handläggare på en kommun, om att det ej kan 
ställas krav på tillgängliga elcentraler i bostäder. 

• Egen TIL arbetsmiljö 
Är det fler TIL:are som drabbats av stressrelaterad sjukskrivning? Jag har fått 
höra av många arkitekter i branschen att "TIL:are verkar ju bränna ut sig 
allihop". Finns det tankar/erfarenheter om hur TIL-arbetet kan läggas upp på 



bästa sätt, för att minska risken för utbrändhet? Många pågående projekt 
splittrar, kort framförhållning stressar... 

 
D Frågor från vår hemsida/ diskussionsforum  

D1 Från Arash Mehrnia 
Kontrastmarkering trappor 
 
BBR anger att en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på 
trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha ljushetskontrast… 
Många beställare och arkitekter vill att trappan i sin helhet ska kontrastera mot anslutande 
golv vid varje vilplan. BBR anger dock bara kontrast på första och sista trappsteget. 
Hur bedömer ni denna fråga i era projekt? Jag ser flertal nyproducerade projekt som har 
hela trappan i samma avvikande kulör dvs inte helt i enlighet med BBR 

D2 Från Gabrielle Kallmén 
LSS boende – funktionsyta framför 
 
Vilka mått gäller i ett LSS-boende framför hiss och utanför lägenhetsdörren? 
Passagemått framför hissen: 
Beställaren funderar över att installera en hiss med korgmått 1100x1400mm 
(bårtransport i bred trappan) eller 1100x2100mm. 
Hur djupt ska passagen utanför/framför hissen vara? Det känns underligt om passagens 
utformning beror på vilken hiss det blir? Passagemått minst 1500 eller 2000 mm? 

Passagemått framför den enskilda lägenhetsdörr: 
Utökad tillgänglighet enligt SIS gäller inne i lägenheten. 
Framför lägenhetsdörr, passagen som förbinder allt, ska man tolka SIS att passager ska 
vara minst 1500 mm bred men 2000 mm där man har en entrédörr=lägenhetsdörr till 
den enskilda bostaden? Eller menas med entrédörren inte dörren till de enskilda 
lägenheterna i ett gruppboende? 

D3 Från Johan Hansen 
Hisskrav vid en till våning i flerbostadshus 
 
Krävs det en ny hiss – vid en till våning? 
I en grönklassad flerbostadshus så finns det en befintlig hiss. En till våning (vindsvåning) 
är tänkt att byggas till, kan man då ställa krav på att ändra storlek på hiss och bredd på 
hissens dörr samt inredning od? 
Det är våning 5 som tillkommer. 
Eller är det “oskäligt”.. att ställa sådana krav som gör att en ny hiss behöver utföras? 
Om avsteg ska ges, vilken motivering ska då användas i utlåtandet till BN? 
 

D4 Placering av EL-skåp i lägenheter. Dombeslut - Samhällsplaneringsnämnden i Nässjö 
kommun. Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas. 
 
”Byggnadsnämndens särkrav underkänns – inget lagstöd för krav om var invändigt 
elskåp ska placeras” 
 

E Övriga frågor Om det finns tid 

F Mötets avslutande Kommande möten ??   

 


