
 

 

Avdelning social hållbarhet 

Västra Götalandsregionen 

2019-10-15 

Tillgänglighet i regionens hus, 
Göteborg 
Den 19 september 2019 hölls samråd funktionshinder tillsammans 
med beredningen för mänskliga rättigheter i regionens hus, 
Göteborg. Tillgängligheten i huset diskuterades på mötet och vi 
lovade att återkomma med svar. Regionens hus började användas 
strax före sommaren. Flera funktioner är beställda och kommer att 
installeras och monteras allt eftersom. Vi vill tacka för alla värdefulla 
synpunkter som hjälper oss i arbetet med tillgänglighet. 

Svar på frågorna: 

1.1 Varför kan inte både de som inte kan gå i 
trappor och de som kan gå i trappor komma 
in genom samma ingång?  

Bergslagsbanans stationshus är sedan 2008 ett byggnadsminne. Det är det 
starkaste kulturskydd en byggnad kan få. 

Entrétrappan var tidigt uppe för diskussion, men blev godkänt på grund av husets 
kulturminnesskydd. Exteriören är särskilt utpekad av länsstyrelsen med 

bevarandekrav och lösningen med en hissentré har funnits med sedan de första 
skisserna 2012. Att i stället bygga en ramp var inte möjligt eftersom den hade 

blivit för brant, alternativt väldigt lång och därför otillgänglig. Vid sidan av 
trappentrén som är över 1,5 meter hög, finns därför en hissentré. Nivåskillnaden 

mellan trottoar och entréplan är större än 1,5 meter. Våra riktlinjer och standarder 
för fysisk tillgänglighet säger att vid nivåskillnader på mer än en meter ska vi 
använda hiss. 

Vi har för kallt, regnigt och snöigt klimat för att det skulle kunna funka med en 
utomhushiss.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0e8fcd0f-5819-41bd-9ac1-ed42431059e7/Tillg%c3%a4ngliga%20och%20anv%c3%a4ndbara%20milj%c3%b6er%20Riktlinjer%20och%20standarderf%c3%b6r%20fysisk%20tillg%c3%a4nglighet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0e8fcd0f-5819-41bd-9ac1-ed42431059e7/Tillg%c3%a4ngliga%20och%20anv%c3%a4ndbara%20milj%c3%b6er%20Riktlinjer%20och%20standarderf%c3%b6r%20fysisk%20tillg%c3%a4nglighet.pdf?a=false&guest=true
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Eftersom trappan skulle vara kvar och att varken ramp eller hiss i anslutning då 

fungerade, valde vi en hiss bredvid trappan. Både gäster och personal använder 
den. 

Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML 

Historik om Bergslagsbanans stationshus 

 

1.2 Varför saknas gatuskyltning med adress till 
regionens hus? 

Trafikkontoret i Göteborg ansvarar för gatuskyltning. Vi har kontaktat 

trafikkontoret Göteborg för att påskynda ärendet. Adressen finns på kartan i 
mobilen, så färdtjänsten bör kunna hitta hit.  

1.3 Varför finns det inte en bra skylt vid hissen 
till vänster om trappan? 

Västfastigheter jobbar just nu tillsammans med en tillgänglighetssakkunnig 

konsult för att ta fram en tydlig skylt som ska placeras på en bra plats. Just nu 
finns bara en hissymbol och det är tråkigt att det dröjt. 

1.4 Det finns ingen information på 
informationstavlorna i hissen. Varför?  

Det är på gång. Det ska självklart finnas information på informationstavlorna. 

1.5 Informationsdisken är för hög, varför? 
I både den första och den andra receptionen är disken indelad i en hög del och en 
låg del. Den låga delen är åttio centimeter hög.  

1.6 Stolar och bord är antingen för höga eller 
för låga för personer med rullstol, ska ni 
göra något åt det? 

Vi är igång med att hitta andra stolar och bord och vi hoppas på att det går snabbt.  

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaLagskydd.raa?anlaggningId=21300000027694&page=lagskydd
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaLagskydd.raa?anlaggningId=21300000027694&page=lagskydd
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa?anlaggningId=21300000027694&historikId=21000001975467
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa?anlaggningId=21300000027694&historikId=21000001975467
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1.7 Om man inte jobbar i huset, hur kommer 
man in i restaurangen då? 

Alla som inte jobbar i huset måste gå in i restaurangen från utsidan. Det är en 
säkerhetsåtgärd. När vi bjuder in personer till möte i huset brukar den som ordnar 
mötet se till så att man kan ta sig inomhusvägen till restaurangen. 

1.8 En mikrofon till hörslingan och en annan till 
högtalaren, ska det vara så? Det är inte bra. 

I hörsalen som heter Bergslagsbanan behövs en mikrofon för att ljudet ska gå ut i 
både hörslinga och mikrofon. Hörslingan i Bergslagsbanan är alltid igång. Det 

finns också en hörslinga för sexton personer som man kan ta med sig och använda 
i en annan lokal om det behövs. 

Tyvärr blev det fel när nämndrummen, Kronan 1 och 2, på plan 00 byggdes, men 
vi jobbar på att lösa det så fort som möjligt. 

1.9 Gör ni något åt den starka belysningen på 
toaletterna?  

Ja, vi tittar på det, den ska inte vara så stark. Det ska ändras. 

1.10  Varför sitter punktskriften vid toaletterna 
så högt? 

Västra Götalandsregionen har ett skyltprogram och i det programmet står det att 
toalettskyltar med punktskrift alltid ska placeras på en höjd så att en gående 
person lätt kan läsa skylten utan att böja handleden på ett för krångligt sätt. 

1.11  När kommer det finnas ledstråk i huset? 
Ledstråk kommer att finnas från hissens dörr och från en av trappans dörrar till 
den yttre receptionen. Det arbetet kommer att påbörjas nu i oktober. 

Sedan kommer ledstråk från yttre receptionen till inre receptionen, men det dröjer 
för man behöver titta på till exempel automatiken i dörrarna. 

Utvändigt finns ledstråk från angöringsplats till hus. På angöringsplatsen kan 
färdtjänstbilar och privatbilar stanna till för att släppa av och ta upp passagerare. 
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1.12  Varför vibrerar konstverket, det är väldigt 
jobbigt? 

Vi har stängt av det nu, det blev fel när man satte upp det. Vi tittar på en ny 
lösning, så att konstverket inte stör. 
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