
CHECKLISTA - INVENTERING
- enkelt avhjälpta hinder och fel 
till och i lokaler
Datum

Bilagenummer Diarienummer

Kontraktsnummer

1(1)

Avser
Lokal

AvInventering utförd

Hinder/Fel

Fysiska hinder

Mindre nivåskillnader, t.ex. 2-3 trappsteg Ramp

Lämplig åtgärd
Förslag på hur man kan göra för att uppfylla 
gällande föreskrifter.

Klart/Vem 
ansvarar

Antal
Placering

Prioritet

Trösklar Ta bort dessa eller jämna av

Tunga dörrar, dörrar med dörrstängare Förses med automatisk dörröppnare

Dörrmattor och skrapgaller som är tunga att 
passera eller innebär snubbelrisk

Byts eller åtgärdas

Olämpligt placerad porttelefon, ringklocka, knapp 
för dörröppnare etc.

Placera dessa så att person med rullstol eller rollator 
kan nå dessa.

Olämpligt placerade knappar i och utanför hiss Flyttas till lämpligare placering

Olämpligt utformade handtag och lås Byts ut till den typ av handtag och lås som kan 
hanteras av personer med begränsad styrka eller 
gripförmåga.

Bristande kontrastmarkering

Svåridentifierad ytterdörr, hissdörr, porttelefon, 
ringklocka, knapp för dörröppnare etc.

Kontrastmarkeras så att synsvaga och 
utvecklingsstörda lättare kan orientera sig

Trappor Kontrastmarkeras på översta och nedersta trappsteg
Bristande varningsmarkering

Glasytor Varningsmarkeras i ögonhöjd

Utstickande byggnadsdelar t.ex. trappor och 
kapphyllor

Varningsmarkeras eller byggs in

Bristande skyltning

Svårbegriplig eller svårläst skyltning Ändras

Felplacerad skyltning Flyttas till lämpligare placering
Brister i ljudmiljön

Dålig hörbarhet Ljudabsorbenter
Brister i belysning

Bländande solljus Avskärma med gardiner, markiser eller persienner

Bländande belysning Byt eller ändra

Otillräcklig belysning Byt eller komplettera

Ojämn belysning Byt, ändra eller komplettera
Brister i balansstöd

Avsaknad Ledstång bör finnas på båda sidor om trappa och ramp.

Olämpligt utförande Ledstång bör löpa oavbruten och gå 30 cm förbi 
trapp-/rampslut.
Ledstång bör vara greppvänlig och synas tydligt.

Brister i fast inredning

Olämplig utformning Förse utrustning med anordning som hjälper hörsel- 
och synskadade, t.ex. förse telefon med förstärkare.
Byt ut knappsatser till sådana med tydlig kontrast och 
känsel på knapparna, 5:an med punkt.
Byt ut dåligt fungerande utrustning i hygienrum för 
rörelsehindrade.
Komplettera brandlarm så att de uppmärksammas 
även av döva. 

Olämplig placering Placera aktuell utrustning så att dessa kan nås och 
användas av t.ex. rörelsehindrade.
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