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Förord

Efter tre års studier på byggnadsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle, är denna 

rapport avslutande för utbildningen. Arbetet har utförts på uppdrag från Arkitektgruppen i 

Gävle AB och är en utredning för hur man kan effektivisera tillgänglighetsarbete i 

hygienutrymmen.  Resultatet är ett examensarbete på 15hp (C- nivå) som utförts under våren 

och sommaren 2009.

Det finns ett antal personer som jag vill tacka efter utfört arbete. Först och främst vill jag 

tacka min handledare Åsa Karlsson och även examinator Mia Björk, båda vid Högskolan i 

Gävle, för att de tagit sig tid och bistått med värdefulla åsikter och erfarenheter för både 

tillgänglighetsarbete och rapportskrivande. 

Ett extra stort tack riktar jag åt alla på Arkitektgruppen i Gävle AB, som varit med och 

utvecklat arbetet och låtit mig arbete i deras lokaler och svarat på och diskuterat mängder av 

frågor som dykt upp längs vägen.

Jag riktar även tack till Sören Norman, tillgänglighetsrådgivare vid Gävle kommun och 

Elisabet Svensson, författare och utredare vid Handisam för deras experthjälp inom området 

samt Anne- Marie Tärnström, bibliotekarie vid Hjälpmedelsinstitutet för hjälp med 

beställning av svåråtkomligt material.

Gävle 2009

Gustaf Simonsson
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Sammanfattning

Idag finns ett flertal checklistor och handböcker om hur man kan tillgänglighetsanpassa 

hygienutrymmen. Arkitektgruppen i Gävle AB tycker dock att det inte finns något bra 

alternativ som kan fungera som en användbar lathund för arkitektkonsulter. Ett hjälpmedel 

som kan spara tid och kraft i deras tillgänglighetsarbete. De anser också att de råd och 

anvisningar för dimensionering av hygienutrymmen som finns idag är för låsta vid 

dimensionerna 2,20x2,20m och skulle behöva utredas.

Syftet med detta arbete är att förenkla arbetet för konsulter vid planering för bättre 

tillgänglighet och användarvänlighet i hygienrum och på så vis spara tid vid varje tillfälle. 

Målet är att skapa ett hjälpmedel som dels ska kunna fungera som ett förfrågningsunderlag för 

totalentreprenad och dels utreda dimensionsbehoven i hygienutrymmen.

Arbetet utgjordes till stor del av litteraturstudier i form av faktaböcker, forskningsstudier och 

standarder för att skapa ett underlag för uppgiften. Resultatet är en kombination av planer och 

elevationer med förklarande texter framställda i Autodesk AutoCAD Architecture 2009 och 

med ytterligare och mer utförliga beskrivningar i rapporten.

Resultatet består av två delar. Del ett är ett förfrågningsunderlag (AutoCAD) som med hjälp 

av specifika produktförslag visar hur man genom att följa detta kan åstadkomma ett komplett 

tillgängligt hygienutrymme för rörelsehindrade. Del två är en utredning av dimensionsbehovet 

i hygienutrymmen (AutoCAD) som ska öppna för nya tankesätt vid ombyggnationer. 

Arbetets huvudsakliga slutsats är att det är svårt men, med noggrannhet och lite nytänkande, 

går att lösa fler situationer än man tror. Bättre att få enligt anvisningarna nästan godkänt 

utrymme som ändå fungerar än att inte göra något alls.
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Abstract

Today there are numerous checklists and handbooks on how to adjust the availability in toilet 

and bathroom facilities. Arkitektgruppen i Gävle AB do not think there is any usable 

alternative that can serve as a crib sheet for architectural consultants. One tool that can save 

time and effort into their work availability. They also believe that the advice and guidance for 

design of sanitary facilities that exist today are locked in dimensions of 2.20x2.20m and 

would need to be investigated. 

The purpose of these efforts is to simplify the work of consultants in planning for better 

accessibility and ease of use in toilet and bathroom facilities and thus save time at every 

occasion. The goal is to create a tool capable of both to function as total contract tender 

request documentation and also to assess the needs of dimension in washrooms. 

The work was carried out using fiction books, research studies and standards in order to 

provide a basis for the task. The result was a combination of plans and elevations with 

explanatory texts produced in Autodesk AutoCAD Architecture 2009 and further detailed 

descriptions in the report. 

The result consists of two parts. Part one is a tender request document (AutoCAD), which by 

using specific product suggestions to demonstrate how to comply with this may bring a 

complete accessible toilet and bathroom facilities for disabled people. Part two is a study of 

dimensional requirements in toilet and bathroom facilities (AutoCAD) useful to open up for 

some new ways of thinking on rebuilding. 

My labor's main conclusion is that it is difficult to, but that with accuracy and some 

innovative thinking can solve more situations than you think. Better to get the by instructions 

almost approved facility, that still works in reality, than to do nothing.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Idag skrivs mer än någonsin inom tillgänglighet och användarvänlighet för funktionshindrade. 

Kunskapen inom området växer sig hela tiden större och fler aspekter tas hänsyn till än 

tidigare vid tillgänglighetsåtgärder. Lättåtkomliga böcker som ”Bygg ikapp” (Svensson 2008) 

och ”Bygg för alla” (Månsson 2004) tar upp det mesta som finns inom lagstiftning, råd och 

anvisningar om vad som bör tänkas på. Dessa böcker behandlar alla tänkbara områden, delar i 

och runt byggnader och för alla typer av funktionshinder. Med andra ord täcks det mesta inom 

det mesta.

Något som dock verkar saknas är utförliga uppgifter som är tydligt inriktat mot 

dimensionering av hygienrum och som täcker allt vad gäller både funktionshinder och 

aspekter därefter. Checklistor och handböcker finns det ett flertal, men ingen som kan fungera 

som en användbar lathund för arkitektkonsulter.

1.2 Problem 

Arkitektgruppen i Gävle AB har sedan en tid tillbaka funderat över hur deras arbete med 

tillgänglighetsanpassning i allmänna hygienutrymmen kan förenklas och tidsoptimeras. De 

anser i dagsläget att de stöter på problem när de vid ombyggnadsprojektering ska 

tillgänglighetsanpassa hygienutrymmen. Den hjälplitteratur de har tillgång till verkar inte vara 

tillräckligt användbar för deras arbete alla gånger. De anser också att de råd och anvisningar 

för dimensionering av hygienutrymmen som finns idag är för låsta vid dimensionerna 

2,20x2,20m och skulle behöva utredas.

Tanken är att undersöka hur man kan tillgänglighetsanpassa hygienutrymmen efter olika 

problematiska situationer och som ändå kan tillgodose alla funktionshindren. Exempelvis kan 

en väggs mått vara låst på grund av kulturmärkning, vilket kan leda till att de allmänna 

reglerna i Boverkets Byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS) 



inte kan följas fullt ut. Således bör övriga aspekter anpassas efter detta så att både behoven 

hos funktionshindrade samt regelverken tillfredsställs i så stor utsträckning som möjligt. Går 

det att göra ett fungerande hjälpmedel som en konsult kan följa utan att behöva dubbelkolla 

med lagstiftning och andra handböcker och som samtidigt kan fungera som ett 

förfrågningsunderlag för totalentreprenad?

1.3 Syfte

Syftet med detta arbete är att förenkla arbetet för konsulter vid planering för bättre 

tillgänglighet och användarvänlighet i allmänna offentliga hygienutrymmen och på så vis 

spara tid vid varje tillfälle. 

1.4 Mål

Arbetets mål är att skapa ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för ett komplett 

hygienrum anpassat för offentlig miljö och som samtidigt är en lättföljd ”lathund” gällande 

dimensionering av detsamma. Underlaget ska vara en utredning av dimensioneringsaspekter 

vid ombyggnad, men även behandla övriga aspekter som bör beaktas vid 

tillgänglighetsplanering i nämnda hygienrum. Tillsammans ska detta utgöra ett hjälpmedel 

som innebär att konsulter inte behöver slå i lagböcker, standarder och checklistor utan allt 

finns tydligt samlat på ett fåtal sidor.

1.5 Omfattning/målgrupp

Som tidigare nämnts behandlar arbetet endast tillgänglighetsanpassning i allmänna offentliga 

hygienutrymmen, inga andra områden. Eftersom arbetet främst riktar sig till en målgrupp av 

konsulter med kunskap inom området kommer inledande teoristycken inte att innehålla allt 

för mycket grundläggande information om olika funktionshinder och andra delar i byggnader.



2 Metod, material och genomförande

En stor del av arbetet till denna rapport har gått ut på att hitta användbar litteratur. Omfattande 

litteraturstudier har utförts genom sökning i flera biblioteks databaser. Lättåtkomlig litteratur 

hittades på Gävle stadsbibliotek och via Arkitektgruppen, medan de mer svåråtkomliga 

tryckta källorna hittades genom Hjälmedelsinstitutets bibliotek, varifrån bland annat äldre 

forskningsrapporter från Handikappforskningen i Göteborg skickades. Dessa rapporter 

innehåller grundliga beskrivningar av hur mått och bestämmelser har utvecklats och 

fastslagits. Beskrivningar som inte längre visas i de nyaste standarderna och böckerna om 

tillgänglighet, men som kan vara till nytta för just arkitektkonsulter och därför väldigt 

användbara i denna rapport.

Genom Internet hittades information från de olika förbundens egna hemsidor och även 

digitala upplagor av lagstiftningar och regelverk som BBR och AFS.

Förutom den skriftliga information som hittades genom nämnda källor användes två muntliga 

källor.  Dessa var Sören Norman, tillgänglighetsrådgivare vid Gävle kommun, samt Elisabet 

Svensson, utredare på myndigheten Handisam och författare till både ”Bygg ikapp (2008)” 

och ett fördjupningsblad för hygienutrymmen från Handisam. Norman och Svensson är 

väldigt kunniga inom området och bidrog med nyttiga praktiska erfarenheter och svarade på 

frågor som dykt upp på vägen.

Utifrån informationen som samlats gjordes en sammanställning av allt som är av vikt ur 

tillgänglighetsanpassningssynpunkt vid utformning av allmänna hygienutrymmen, dock med 

tyngdpunkt på dimensioneringsfrågan. Denna sammanställning och utredning utfördes i 

ritprogrammet Autodesk AutoCAD architectural 2009, med kompletterande förklaringar i 

rapporten.



3 Funktionshinder

Här följer en genomgång av de funktionshinder som behöver beaktas vid utformning av 

tillgängliga och användbara utrymmen i och runt offentliga hygienutrymmen.

Fakta i följande stycken om funktionshinder är refererad från boken ”Bygg ikapp” (Svensson 

2008) och har omarbetats för rapportens område hygienutrymmen.

3.1 Allmänt

Definitionen av funktionshinder är den begränsning en människa har att utföra en aktivitet på 

ett sätt som anses vara normalt. Handikapp däremot är den begränsning eller svårighet att 

utföra något som ett funktionshinder kan innebära i personens vardag. Handikapp, ett begrepp 

som numera helst bör undvikas, är således inte en personlig egenskap utan uppstår då en 

person möter svårigheter i vissa situationer, exempelvis till följd av en funktionsnedsättning. 

En person är inte handikappad, personen blir det om miljön inte är riktigt anpassad. Dessa två 

termer är det vanligt att folk blandar ihop och misstolkar. Det är viktigt att förstå att ett visst 

funktionshinder innebär ett handikapp i vissa miljöer och situationer, men fungerar fullt 

normalt i andra.

3.2 Nedsatt rörelseförmåga

Att ha nedsatt rörelseförmåga kan innebära flera saker förutom att vara rullstolsburen. Även 

personer med balanssvårigheter, nedsatt koordinationsförmåga, smärta vid rörelse, nedsatt ork 

och uthållighet, grepp- och precisionssvårigheter är viktiga att ta hänsyn till i 

tillgänglighetsarbetet.

För rullstolsburna är utrymmesbehovet en viktig faktor som behöver tas hänsyn till. Vändmått 

och passagemått är viktigt att de är tillräckliga, även för personer med eldrivna rullstolar för 

utomhusanvändning, vilka kan kräva stora utrymmen.



Dimensioneringsfrågan i hygienrum för personer med nedsatt rörelseförmåga och som 

innebär att vara rullstolsburen behandlas utförligare i separat avsnitt.

För övriga med nedsatt rörelseförmåga i hygienutrymmen är det viktigt att undvika höga 

trösklar, tunga dörrar och vred som kräver god nypförmåga.  

Utrymmesbehov finns även för personer som använd sig av rollator, men om kraven uppnås 

för större rullstolar innebär det även att de även klarar rollatorer.

3.3 Nedsatt syn

Att vara synskadad behöver inte innebära att den drabbade är helt blind. Det finns ett flertal 

synskador som kan innebära nedsatt synskärpa, att endast ha ledsyn, begränsat synfält eller 

annan inskränkning på synförmågan.

För helt blinda personer är det viktigast att det finns ledstråk med taktilt underlag, dvs. 

underlag med avvikande struktur som gör det lätt att upptäcka nivåskillnader och som leder 

personen rätt. 

För övriga synnedsättningar med någon form av synrest är ljushetskontraster extra viktiga. 

Markeringar mellan golv och vägg, runt dörrar, nivåskillnader och viktiga föremål underlättar. 

Ett jämnt och bländfritt ljus är viktigt för att skapa en tydlig miljö. Bra belysning gör att 

kontraster lättare uppfattas. Viktigt att tänka på gällande kontrastmarkeringar är att det inte är 

färgsättningen som är viktig, utan skillnaden mellan ytornas ljushet. Enligt BBR bör 

kontrasterna vara minst 0,40 enheter enligt Natural Color System (NCS) och matta till 

halvmatta färger bör användas.

Även akustiken är viktig, då många med nedsatt syn använder sin hörsel för att orientera sig i 

rummet.

3.4 Nedsatt hörsel

För personer med nedsatt hörsel har akustiken en stor betydelse. En lugn och harmonisk, 

bullerfri ljudmiljö bör eftersträvas utan långa efterklangstider och ekoeffekter.



Även här är ljuset en viktig faktor för att utan svårigheter kunna läsa av information, dels på 

skyltar och dylikt och dels genom läppläsning eller teckenspråk från andra personer. 

Brandlarm bör vara visuellt uppfattningsbara.

3.5 Kognitiva funktionshinder

Kognition betyder förmåga att minnas och orientera sig i tid och rum. Kognitiva 

funktionshinder beror på skador i hjärnan som kan vara medfödda eller som kan vara 

orsakade av olyckshändelser eller sjukdomar, exempelvis stroke, autism eller demens. 

Personer med kognitiva funktionshinder kan få svårt att lösa problem och nedsatt numerisk 

och språklig förmåga. De vanligaste kognitiva nedsättningarna är minnesproblem, 

koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och afasi. 

Lättbegriplighet och tydlighet är A och O för att tillmötesgå behoven hos personer med någon 

form av kognitivt funktionshinder. Skyltar med logiska symboler, så kallade piktogram, är 

effektiva för beskrivning av en plats funktion för personer med kognitiva funktionshinder. 

Även logiskt och konsekvent utformad inredning med harmonisk färgsättning är viktigt.

3.6 Epilepsi

Epilepsi medför extra utsatthet för skador då anfall kan komma plötsligt, med medvetslöshet, 

handlöst fall och kramper som följd. Det är därför viktigt att undvika skarpa kanter och alltför 

hårda underlag, som marmor- eller stengolv. Rundade former på inredning, golvvärme istället 

för radiatorer och lättåtkomlig larmanordning är bra förebyggande åtgärder i händelse av 

epilepsianfall.

För att minska risken för anfall bör en bra ljusmiljö eftersträvas, utan blinkande och flimrande 

ljuskällor. Inga oroliga mönster bör finnas på tapeter, kakel och inredning, utan enkla, lugna 

färgsättningar.

3.7 Stomi



Stomi är en följd av en nedsatt funktion i mag- och tarmkanalen. Problem kan uppstå efter en 

sjukdom, skada eller missbildning. Besvären kan variera beroende på sjukdomens allvarlighet 

och var i tarmsystemet problemen sitter. Ett vanligt hjälpmedel är en öppning på magen till 

vilken man kopplar en påse dit avföringen leds ut.

Personer som är stomiopererade, eller andra mag- och tarmsjukdomar eller inkontinens, är 

beroende av att det finns gott om toaletter nära till hands. I dessa behövs bra hjälpmedel för 

att kunna byta stomibandage på ett bekvämt och hygieniskt sätt samt ha god ventilation.

3.8 Allergi

Allergi eller överkänslighet innebär ett förändrat reaktionssätt och beror på att kroppens 

försvarsmekanismer mot främmande ämnen inte fungerar som de ska. Allergisymptom kan yttra 

sig genom allt från små, obetydliga reaktioner till livshotande chocker eller kroniska besvär.

Det är framförallt vissa ämnen som är viktiga att undvika när man bygger för att hålla en god 

miljö för allergiker. Dessa är framförallt formaldehyd (textil, plywood, lack...), nickel och krom 

(hudkontakt), flyktiga kemiska ämnen som ger emissioner (lim, färg, fogmassa, flytspackel, kitt, 

mineralull, plaster m.m.) samt terpener och oljor i trä. Utöver detta gäller det att hålla lokalerna 

fria från damm, kvalster, mögel, starka dofter, tobaksrök och andra luftföroreningar. 

Genom att hålla lokalerna rena och välstädade utan höga fukthalter och med bra ventilation kan de 

flesta problemen undvikas i hög grad.

Till besvär som hänger samman med elöverkänslighet räknas magnetisk strålning från t.ex. 

mobiltelefoner, bildskärmar, lysrör och andra elektriska apparater. Problem som uppstår är 

trötthet, hjärtklappning, hud- och ögonbesvär m.m.

För att undvika att dessa problem uppstår bör nya bostäder inte byggas nära 

högspänningsledningar eller transformatorstationer samt att 5- ledarsystem används. Det är bra 

om lägenheter är lättstädade och vara fria från fukt och mögel. Inga känsliga kemikalier i 

byggmaterialen ska heller få förekomma. 



4 Historik och styrande dokument

4.1 Historik

År 1965 dök frågan om anpassning av hygienutrymmen upp på allvar, då krav började ställas 

på att anpassa normalbostäder till handikappade. Redan i början på 1950- talet utfördes dock 

vissa studier i ”planlösning och inredning i hygienutrymme med särskild hänsyn till olika 

kategorier handikappades behov”. Studien gjordes av Svenska Vanförevårdens 

Centralkommitté och fortsatte i början på 1960- talet. 1966 infördes krav på hygienutrymmen 

dimensionerade för att tillgodose rörelsehindrade i och med byggstadgans paragraf 42a, 

vilken senare även kom att innefatta personer med nedsatt hörsel eller orienteringsförmåga. 

(Andrén, Pettersson 1974)

Det var emellertid på 1970- talet den djupaste och mest omfattande utredningen genomfördes. 

Genom avdelningen för handikappforskning vid Göteborgs universitet gavs studien 

”Hygienutrymmen – Planering med hänsyn till rörelsehindrade” ut 1974 (uppdaterad 1975), 

författare var Eva Andrén och Barbro Pettersson. Studien omfattade såväl privata som 

allmänna lokaler. Ett flertal experiment utfördes med hjälp av sammanlagt 42 försökspersoner 

med varierande grad av rörelsehinder, varefter tester utfördes för alla enskilda enheter i ett 

hygienutrymme. Testerna gjordes för att få klarhet i dels hur tvättställ och WC-stol m.m. bör 

vara utformade för att fungerade tillfredsställande och även vilka dimensioner som behövs i 

stort för olika grader av rörelsehinder. Stor vikt lades vid behov vid förflyttningar till och från 

enheterna. Man kom genom detta arbetssätt fram till i princip den måttstandard som gäller 

även idag. Studien sammanfattades sedan år 1977 i informationsblad BI:1977 ”Hygienrum 

även för rörelsehindrade”.

För allmänna offentliga hygienutrymmen kom man fram till att alltid dimensionera för 

”personer i rullstol med särskilt stora krav och behov beträffande hjälpmedel och assistans.” I 

offentliga lokaler skulle alltid finnas ett hygienutrymme utrustat för personer med allra störst 

utrymmesbehov. Detta innebar dimensioner på 2,2x2,2m med en vändradie på 1,5m för 

rullstol inom utrymmet. Måtten var dimensionerande för att klara manöverutrymme för 

”elektriskt driven rullstol för inom- eller utomhusbruk”. 



Måtten för allmänna offentliga hygienutrymmen som framtogs vid handikappforskningen i 

Göteborg användes sedan i dåvarande byggnadsregler, Svensk byggnorm. Byggreglerna för 

hygienrum förenklades sedan och i Boverkets nybyggnadsregler från 1989 fanns inga 

exempel på hygienrum kvar. Dock ställdes fortfarande samma krav att om det fanns 

hygienrum så skulle åtminstone något kunna användas av person i rullstol.  Måtten från 

Svensk Byggnorm gällde alltså i princip fortfarande. Inte heller i de senare Boverkets 

byggregler från 1994 fanns några konkreta exempel. (Svensson 2009 pers. kontakt) 

Det dröjde fram till år 2008 innan direkt angivna råd att hygienrum för rörelsehindrade i 

allmänna lokaler bör ha måttet 2,2x2,2m togs tillbaka och finns både i senaste upplagan av 

Boverkets byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Även i Svensk Standard (SS 91 42 21: 2006) finns måttangivelser för de olika enheterna, dock 

utan förklaringar eller bakgrund. Standarden gäller bostäder, men enhetsmåtten för toalett och 

tvättställ som gäller i allmänna offentliga hygienutrymmen finns också med. 

4.2 Styrande dokument

Idag gäller BBR som ”regelverk” för tillgänglighetsarbete. Följande citerade stycken ur BBR 

(2008) och visar vad som gäller för hygienrum. Observera att det fortfarande mest handlar om 

är råd och anvisningar.

3:112 Dimensionerande mått för rullstol

”Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader

ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad

utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för 

manövrering med rullstol ska finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för 

inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock vara dimensionerande i enskilda 

bostadslägenheter. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och 

användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för 

en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter. (BFS 2008:6)” (BBR 2008  s.71)



3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader

”Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska 

vara lätta att upptäcka och hitta fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. 

(BFS 2008:6).

Allmänt råd

Exempel på viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar och hissdörrar, samt, i publika 

lokaler, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och 

informationsställen.

I publika lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. På 

öppna ytor i t.ex. stationsbyggnader (terminaler), receptioner och foajéer bör 

sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas. Ledytor i golvet kan ordnas med 

avvikande material och med ljushetskontrast. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas 

med avvikande material och ljushet. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural 

Color System) mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan ökar avsevärt 

möjligheten för synsvaga att uppfatta markeringen.

Logiska färgsystem underlättar orienteringen för personer med utvecklingsstörning eller 

andra orienteringssvårigheter.

Regler om kontrastmarkering av trappor finns i avsnitt 8:232.

Regler om skydd mot sammanstötning och klämning finns i avsnitt 8:3.

(BFS 2008:6)” (BBR 2008 s.77-78)

3:143 Dörrar och portar

”Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas, 

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. (BFS 2008:6).

Allmänt råd

Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90o, vid

– entrédörrar,



– hissdörrar,

– korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning,

– öppningar i förflyttningsvägar,

– dörrar till hygienrum som ska vara användbara för personer med

nedsatt rörelseförmåga… (BFS 2008:6)” (BBR 2008 s.79)

3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler

”Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar. 

(BFS 2008:6).

Allmänt råd

I publika lokaler som har fler än ett våningsplan med toaletter för allmänheten bör minst en 

toalett på varje sådant våningsplan vara tillgänglig och användbar.

Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha

– minsta måtten 2,2 x 2,2 meter,

– lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning,

– kontrastmarkeringar, samt

– säkerhetslarm. (BFS 2008:6).” (BBR 2008 s.81)

Och här följer även Arbetsmiljöverkets (AFS 2000:42, s.87) råd:

”Till 105 § För toalett där ombyte skall kunna ske (se även kommentaren till 98 §) är det i 

regel lämpligare att själva toaletten är rymlig än att den är försedd med litet förrum. Exempel 

på lämplig storlek hos sådana toaletter är 1,3x1,4 m eller 1,0x1,7 m. I skolor och på större 

arbetsplatser är lämpliga mått för handikapptoalett 2,2x2,2 m.

I toalettrum behövs normalt toalettpapper, handduk – lämpligen av papper,

papperskorg, bägare för dricksvatten, klädkrok, spegel och uppsamlingskärl för 

sanitetsbindor m.m. …”

”



5 Resultat

5.1 Genomgång av behov i hygienrum för rörelsehindrade

Här följer en genomgång av vad man behöver tänka på vid utformning av ett allmänt 

offentligt hygienutrymme. Denna del kompletteras med ett förfrågningsunderlag utfört i 

Autodesk AutoCAD architectural 2009 (Se bilaga 1).

Figur 1. Översikt bilaga 1.

5.1.1 Allmänt

Denna rapport inriktar sig enbart på allmänna offentliga hygienutrymmen som endast 

innefattar enheterna toalettstol och tvättställ, andra varianter av hygienrum kan hittas i 

Handisams ”Tillgängliga toaletter (Svensson 2007)” och ”Bygg ikapp (Svensson 2008)”. Det 

kan dock vara lämpligt att nämna allmänna enskilda utrymmen. Dessa är aktuella bl.a. på 

arbetsplatser där rörelsehindrade kan vara anställda, exempelvis i kontorslokaler. Kraven på 

dessa utrymmen är något mindre, framförallt på grund av att man räknar med att 



rullstolsburna personer här kan använda sig av inomhusrullstolar som tar mindre plats. 

(Andrén, Pettersson 1977)

En större skillnad som gör att enskilda utrymmens måttkrav är mindre är att om två 

spegelvända utrymmen finns tillgängliga, räcker det om toalettstolens ena sida är fri till 

skillnad från offentliga utrymmen där det krävs 900mm fritt utrymme på ömse sidor om 

toalettstolen. Kravet på vändradie för rullstol är även mindre, 1,3m radie istället för de 1,5m 

som gäller för offentliga utrymmen. Dessa aspekter gör att omslutande väggar kan vara något 

mindre. Det är viktigt att komma ihåg att det i en omedelbar närhet bör finnas en offentlig 

variant (finns i byggnaden) för att de minskade kraven på enskilda utrymmen ska gälla. 

(Andrén, Pettersson 1977)

Hur har då de dimensionerande måtten fastslagits? Jo, genom forskningsstudierna i Göteborg 

på 1970- talet kom man fram till följande:

 900mm fritt utrymme krävs på ömse sidor om toalettstolen för överflyttning med 

hjälpare. 900+900+400mm toalettstol ger sammanlagt 2,20m längd. (Dusch kan få 

plats på ena sidan av toalettstolen, men helst behövs ca 300mm extra utrymme för 

detta.)

 Längden av motstående sida beror på toalettstolens rekommenderade djup in mot 

bakomvarande vägg, 700mm från framkant plus rullstols vändcirkels diameter framför 

toalettstol 1,5m, vilket ger 2,20m sammanlagt. Behoven för tvättställ ryms då också 

inom dessa mått.



Figur 2. Ett hygienutrymme med dimensionerna 2,20x2,20m. (Källa: Tillgängliga toaletter)

Detta är alltså grunden till den standard som gäller fortfarande idag. Nedan följer en djupare 

genomgång för varje enhet med förklaringar och därefter en undersökning kring om rummets 

dimensioner verkligen är låsta.  

5.1.2 Dörr

Själva dörröppningen har kravet 0,80m från BBR, men bör vara åtminstone några centimeter 

bredare. Ett karmyttermått K10 innebär minst 0,84m fritt passagemått med (slag)dörr öppen 

90° (öppnas utåt), vilket är godtagbart. Även utanför själva hygienutrymmet behövs vissa 

mått. Måtten varierar beroende av varandra enligt följande:



Figur 3. Bild och tabell över platsbehov utanför dörr till hygienrum. Mått i millimeter. 

(Källa: Bilaga 1)

I samtliga fall krävs minst 100mm till närmaste vinkelräta vägg mot dörrens hängningssida.

Måtten krävs för att en person i rullstol på egen hand ska kunna öppna, passera, stänga och 

låsa dörren. (Svensson 2007)

Hygienrum bör inte ha någon tröskel som kan innebära svårigheter för både rörelsehindrade 

och synsvaga. Ur fuktsäkerhetssynpunkt kan en rundad gummilist (högst 10mm) användas. 

Ett draghandtag på dörrbladets insida gör det betydligt lättare att stänga efter sig. 

Draghandtaget kan placeras horisontellt ca 800mm över golv eller något vinklat med översta 

delen högst 1000mm från golv. Dörrens lås ska vara hanterbart med en hand utan krav på 

nypgrepp, tydligt visa om det är ledigt eller upptaget och ur säkerhetssynpunkt kunna låsas 

upp från utsidan (BBR 8:6). För tydlighetens skull bör även utanför hygienrummet finnas 

skyltning (piktogram) som visar om det är för herrar, damer och/eller rörelsehindrade. 

Skyltningen ska då kontrastera i ljushet mot väggen och ha en taktil markering och sitta på 

handtagssidan med underkant ca 1,4m från golv. Strömbrytare inne i hygienrummet placeras 

på handtagssidan 800-1000mm över golv. (Svensson 2007)



5.1.3 Tvättställ

För att hjälpare ska kunna få plats på båda sidor om rullstol krävs 450mm utrymme från 

handfats centrum till vägg. Med standardmått för anpassat, mindre tvättställ med bredd 

560mm innebär det ett avstånd på 170mm från vägg till handfatets kant. Det krävs också att 

den rörelsehindrade sitter något snett placerad framför tvättstället. (Andrén, Pettersson 1975)

Djupet (avstånd framkant till vägg) för handfatet bör vara ca 400mm plus att tvättstället är 

utskjutet från vägg 200mm, alltså sammanlagt ca 600mm. Detta gör det lättare för 

rullstolsburna att komma intill tvättstället. I utrymmet mellan tvättställ och vägg kan då 

lämpligen användas till att placera en avlastningshylla.  

Vad gäller höjd från golv till tvättställets överkant är enligt Andrén, Pettersson (1975) 800mm 

mest lämpligt för inomhusrullstolar och 850mm för utomhusrullstolar (och för stående 

personer), både för att komma in med knäna under tvättstället för rullstolsburna och för att 

samtidigt nå över detsamma. I offentliga utrymmen skulle det då vara mest lämpligt med 

850mm för de flesta. Bygg ikapp (Svensson 2008) visar dock endast tvättställ med höjden 

”ca800mm”. Idag finns möjligheter till höj - och sänkbara tvättställ som är praktiska då de 

kan anpassas efter besökarens behov.

Tvättstället kan inkräkta på vändcirkelns yta så långt knäna kommer under, dvs. fram till 

avloppsrören, ca 200mm vid smidig lösning där avloppsrör och vattenlås dras bakåt och in i 

väggen. Detta underlättar även för rullstolen att komma in helt under tvättstället vid 

inskjutning rakt framifrån. En grund bassäng med rak eller något insvängd framkant är 

ytterligare en sak som underlättar.

Figur 4. Varianter på smidig vattenlåsdragning. (Källa: Bygg ikapp)



Tvättstället bör även monteras så att det klarar påfrestningar för personer som använder 

tvättstället som stöd för en stor del av sin kroppstyngd.

Blandaren bör vara av typ engreppsblandare med förlängd spak. Detta för att underlätta både 

för personer med nedsatt rörelse- och gripförmåga i armar och händer samt för hjälpare som 

kan behöva manövrera med armbågar. Manuell termostat bör användas (inte fotocellstyrd), 

främst för personer med nedsatt känsel och inte själv kan uppfatta om vattnet är för hett. 

Kranen får gärna vara vridbar, likt ofta förekommande i kök. (Norman 2009 pers. kontakt)

5.1.4 Toalettstol

En toalettstol anpassad för rörelsehindrade är ca 400mm bred och har minst avståndet 700mm 

från framkant till vägg. Detta är för att underlätta förflyttning från rullstol till toalettstol med 

hjälpare. Sitthöjden är något förhöjd, 460mm till porslinets överkant och 480mm inklusive 

sittring, även detta för att underlätta överflyttning då en rullstol oftast har en motsvarande 

sitthöjd. Sittringen i sig bör inte ge med sig vid förflyttning. En mjukare ring av t.ex. 

polypropen som är vanligt förekommande är för mjuk. Sitsen bör istället vara gjord av ett 

hårdare material, t.ex. isopal. Toalettstolen bör vara golvmonterad. En vägghängd variant 

medför svårigheter vid förflyttning samt kan vara obehaglig för dem som spolar sittandes pga. 

en förhöjd vattenyta. (Andrén, Pettersson 1975) 

Figur 5. Dimensionsbehov runt toalettstol. (Källa: Tillgängliga toaletter)



En viktig del av en anpassad toalettstol är de armstöd som bör finnas på båda sidor. Överkant 

bör vara 800mm över golv och med ett centrumavstånd på 600mm. Armstöden bör vara 

uppfällbara med en arm, av typ som glider långsamt ner och klara av påfrestningar i både 

vertikal och horisontell riktning för personer som kan falla mot armstöden. Ytterligare bra 

funktioner för armstöden är om toalettpappershållare samt anordning för larmknapp kan 

placeras direkt på dem. Locket, alternativt vattencisternen, bör kunna ge ett bra stöd för 

ryggen, spolknappen bör vara av typ som kan tryckas ner med hel hand och bör således inte i 

nedtryckt läge ligga under omgivande yta. (Svensson 2007)

Utöver de enskilda måtten för enheterna krävs dessutom ett avstånd på 800mm mellan 

toalettstol och handfat för att kunna komma mellan med rullstol. Tvättställ och toalettstol ska 

finnas i samma utrymme. Inga ”toalettbås” får alltså förekomma. (Andrén, Pettersson 1975)

5.1.5 Väggar, golv och tak

”Väggar bör ha en sådan konstruktion att armstöd och handtag kan sättas upp utan extra 

förstärkningar. Lämplig ytbeklädnad är t.ex. svetsad plastmatta.” (Andrén, Pettersson 1977, 

s.18)

Idag är två varianter av ytskikt i hygienutrymmen vanligast, plastmatta eller klinker. 

Väggarna i hygienrum klara ljudkrav för ljud genom vägg och ifall utrymmet ska vara 

förberett för duschmöjligheter även vara vattentätt. (BBR 6:534) 

”Golvet i hygienrum ska vara så plant som möjligt och fallet mot eventuell golvbrunn litet. 

Golvmaterialet ska vara halkfritt, även i vått tillstånd. Lämplig beläggning är t.ex. grängad 

plastmatta och mosaik.” (Andrén, Pettersson 1977, s.18)

Grängad plastmatta innebär en struktur som ger ett halkfritt underlag. Lutningen bör max vara 

1:50. Golvet får gärna ha värmeslingor, istället för radiatorer på väggarna, för epileptikers 

säkerhet (Norman 2009 pers. kontakt) Liksom väggarna bör golvet vara vattentätt skikt om 

installation av dusch ska möjliggöras.

Takets främsta uppgift är att hålla en bra ljudbild i rummet, utan långa efterklangstider och

oönskade ekoeffekter. 



För både golv, väggar och tak gäller att materialet inte emitterar skadliga ämnen, inte är för 

hårda (vid fall), inte avger irriterande reflexer och har lugna mönster som minskar risk för 

epilepsifall. Kontrastmarkeringar bakom varje enhet, runt dörrar samt övergång från 

golv/vägg och vägg/tak underlättar för synsvaga. (Norman 2009 pers. kontakt) Ytskikt och 

fogar ska utformas så att väggarna är lätta att hålla rena, främst ur allergisynpunkt. (BBR 

6:511)

Figur 6. Exempel på kontrastmarkering bakom toalettstol. (Källa: Enklare utan hinder)

Det är positivt om ett hygienrum kan ha ett öppningsbart fönster för allergiker, 

stomiopererade och inkontinenta. I övrigt bör rummet vara slutet, alltså att alla väggar går 

hela vägen från golv till tak samt ha god ventilation. (Svensson 2007)

5.1.6 Stomi

”En torr avställningsyta – en hylla – på minst 30 x 40centimeter och nära toalettstolen. I 

trånga utrymmen och i toaletter för rörelsehindrade kan hyllan vara nedfällbar. Hyllan 

behövs för hjälpmedel, exempelvis för personer med stomi.” (Svensson 2007, s.3) 

Avställningshyllan som kan placeras bakom tvättstället räcker då hygienrummet inte avser 

rörelsehindrade, men kan inte nås från toalettstolen då utrymmesbehoven följs för 



rörelsehindrade. En nedfällbar hylla åtkomlig mellan toalettstolen och tvättstället är dock en 

relativt lätt åtgärd.

I rummet skall även en avfallsbehållare med slutbart lock finnas där sanitetshjälpmedel kan 

placeras. Denna placeras då med överkant ca 700mm över golv, lättåtkomlig från toalettstol. 

5.1.7 Övrigt

Följande faktastycken refereras till ”Tillgängliga toaletter” (Svensson 2007):

Belysningen i rummet ska vara jämn och bländfri, ca 300lux är lagom. Det är bra med två 

ljuskällor, en som lyser upp toalettstol på ett bra sätt och en ovanför tvättställ som ger bra ljus 

för spegling.

Larmsignal vid brand eller annat ska både höras och synas tydligt. Larmknapp vid olycksfall 

med återställningsknapp och signallampa som visar att larmet är utlöst ska finnas i rummet. 

Larmknapp och återställningsknapp ska vara nåbara från rullstol 700mm från både hörn och 

golv. En extra larmknapp 200mm över golv i händelse av fall samt en larmknapp på 

armstöden till toalettstolen ska finnas. Larmet ska vara kopplat till bemannad plats i huset. 

Klädkrokar ska finnas på varierande höjder någonstans i rummet. En krok för väskor och 

liknande har lämplig höjd 800mm, krok för längre jackor 1200mm och krok för långa kappor 

kan sättas på 1600mm höjd (dock svår att nå från rullstol). 

Spegel ovanför tvättstället ska sitta så man både som sittande och stående kan se sig själv från 

midjan och uppåt. Underkant ca 900mm över golv och överkant beroende på om spegeln går 

att vinkla eller inte. En icke vinklingsbar spegel bör vara ca 900mm hög.

Papperskorgen ska vara lättåtkomlig. 700mm från hörn och underkant minst 300mm är bra.

Hållare för pappershanddukar ska kunna nås för person i rullstol och vara lätt att ta handdukar 

även med nedsatt armstyrka och nypförmåga. 800-1000mm över golv är bra. Mugghållare

placeras lämpligt rakt bredvid handdukshållare.

Tvåldispenser placeras så person i rullstol slipper sträcka sig för långt över tvättställ. Förlängd 

spak för helhandsdosering underlättar.



Figur 7. Exempel på bra uppställning för tvättställ med detaljer. (Källa: Enklare utan hinder)



5.2 Undersökning av dimensionsbehov

Undersökningen av dimensionsbehoven är tänkt som ett uppslag för vad man kan göra vid 

ombyggnad som innebär komplikationer.

Som nämnt i inledningen kan exempelvis en väggs mått vara låst på pga. kulturmärkning eller att 

hygienrummet på något sätt inte uppfyller de råd och anvisningar som finns.  

Denna del av arbetet har gått ut på att jag har utgått ifrån de rekommenderade dimensionerna för 

allmänna offentliga hygienutrymmen, plockat ut de utrymmeskrav som varje enhet i rummet 

kräver och undersökt om det på något vis går att komma fram till några andra dimensioner än de 

2,20x2,20m som gäller som minimikrav.

Vidare resonemang visas i separat resultatdel (se bilaga 2).

Figur 8. Översikt bilaga 2.



6 Diskussion

Tidigare i rapporten har skrivna råd och anvisningar följts och samlats ihop i så stor 

utsträckning som möjligt, där diskussion kring de olika aspekterna har lämnats utanför i de 

flesta fall. Det finns dock vissa saker som är värda att ta upp och reflektera lite kring.

En viktig aspekt är problemen som uppstår mellan rörelsehindrades behov och 

stomiopererade. Medan hygienutrymmen för rörelsehindrade kräver redovisat utrymme 

mellan toalettstol och tvättställ behöver stomiopererade närhet till rinnande vatten för att 

utföra sina behov. Utrymmesbehovet mellan enheterna gör att man då inte på ett enkelt sätt når 

handfatet från toalettstolen. Det bästa alternativet här är förstås att ha både minst ett utrymme 

för rörelsehindrade och ett som är anpassat så det följer övriga råd och anvisningar bortsett 

från dimensionsaspekterna. Ett anpassat hygienutrymme utan krav på rymlighet kan även vara 

till fördel för personer med nedsatt syn:

”Det finns ingen anledning att hänvisa personer med funktionsnedsättning som inte har behov 

av särskilt rymliga toaletter till den toalett som är dimensionerad för personer som använder 

rullstol. För en person med nedsatt syn kan tvärtom en mindre toalett vara att föredra. 

Toaletter med skärmväggar (till exempel med öppning mellan golv och vägg) fungerar inte 

bra för exempelvis personer med stomi. Där sådana toaletter finns behövs därför som 

komplement toalett som är sluten.” (Handisam 2007, s.75-76)

Det finns dock en grupp som hamnar i kläm här och det är dem som har både rörelsehinder 

och stomi. Installation av en bidédusch i anslutning till toalettstolen kan vara en lösning. 

(Svensson 2008) Det finns även möjligheter till tvättställ som är justerbara i sidled, men dessa 

alternativ innebär troligtvis mer problem än de underlättar och kräver hjälpare och då fyller 

lösningen knappt någon funktion.

Stomihyllan är annars ett frågetecken. Enligt Svensson (2008) är den bästa placeringen i ett 

hygienrum för rörelsehindrade antingen ovanför toalettstolen eller på väggen i vinkel mot 

tvättstället. Dock innebär den senare placeringen att man inkräktar på rullstolens 

manöverutrymme mellan toalettstolen och tvättstället om rummets dimensioner ska vara 

2,20x2,20m. En uppfällbar hylla borde rimligtvis kunna placeras på väggen mellan toalettstol 

och tvättställ, bredvid avfallsbehållaren.



En aspekt som idag kan ifrågasättas är rådet att använda sig av en golvstående toalettstol för 

att vägghängda modeller oftast inte uppfyller de 700mm från framkant till vägg för 

underlättande av överflyttning i sidled. (Svensson 2008) Idag kan ofta vägghängda modeller 

ordnas så de uppfyller detta, samtidigt som de underlättar mycket ur städsynpunkt.  Således 

innebär dessa modeller en kraftig förbättring för allergiker. Detta kräver dock att 

vattencisternen sticker ut från övriga väggen i form av en väggpelare bakom själva stolen.

Figur 9. Exempel på fungerande vägghängd toalettstol. (Källa: Enklare utan hinder)

Det står även i ”Bygg ikapp” (Svensson 2008) att en av de rekommenderade två ljuskällorna i 

rummet bör vara av glödljus för elöverkänsliga. Detta innebär dock i dagsläget 

komplikationer, då glödlampor på beslut från EU är på väg att avvecklas i miljösyfte med 

början i september 2009. (Gabring 2008) Utvecklingen av LED- lampor kan vara lösningen 

på problemet, då de inte avger det flimmer som finns i lågenergilampor och lysrör och som 

framkallar problem för elöverkänsliga och epileptiker.

Som sagt är normalt dimensionerande mått i allmänna offentliga hygienutrymmen 

2,20x2,20m och har ett cirkelmått för vändning på 1,50m inom utrymmet, beräknat att klara 

större eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Meningen är att rummen på detta 

vis ska tillgodose alla rörelsehindrade. Det finns dock fortfarande en liten del som inte klarar

sig med detta. Det gäller rullstolsburna som behöver ha ett ben utsträckt, högre nackstöd etc. 

Här beräknar man att vändradier på upp mot 2,00m kan behövas. (Svensson 2008) Detta har 

man bortsett ifrån när standarderna har satts.



Vändcirkeln är något som jag har funderat mycket på och ”tummat” en del på i 

undersökningen av dimensionsbehovet. Grundbehovet för manövreringsutrymme framför 

toalettstolen är 1,0m men ska helst vara 1,50m. I hygienutrymme med dimensionerna 

2,20x2,20m har man räknat med ett manövreringsutrymme på 1,5m framför toalettstol som då 

samtidigt uppfyller kravet på vändcirkelmått. En dimensionerande eldriven utomhusrullstol 

beräknas visserligen ha längden 1,40m (Svensson 2008) och även om vissa personer endast 

klarar överflyttning framifrån så finns det om övriga mått uppfylls alltid plats att ställa 

rullstolen snett framifrån. 

Figur 10. Exempelmått eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. (Källa: Bygg 

ikapp)

Man bör då klara sig med klart mindre utrymme än 1,50m. Denna tanke har använts vid flera 

av de nya dimensionsförslagen i undersökningen av dimensionsbehovet. Det bör nämnas att 

dessa funderingar endast stöds teoretiskt, då inga praktiska undersökningar har utförts under 

arbetet. Hur en person i realiteten klarar av att manöverera i ett hygienutrymme med dessa 

dimensioner, t.ex. med en eldriven rullstol, skulle vara intressant att undersöka i vidare 

studier.

Överhuvudtaget är det svårt att räkna in precis alla människor med precis alla typer av 

funktionshinder när man utformar standarder lika de som tas upp i den här rapporten. Det kan 

vara bra att veta att det fortfarande finns frågor som inte är helt utredda och som inte har ett 

bestämt svar. Antagligen är detta orsaken till att texterna i BBR och AFS ska ses som just råd 

och anvisningar och inte är rena lagstiftningar. Svensson (2008, s.206-207) skriver så här:

”Kunskapen om vilka mått som behövs för personer som behöver hjälpare är till vissa delar 

ofullständig och i olika forskningsrapporter anges olika mått. Utveckling av nya hjälpmedel 



och nya sätt att klara överflyttningen kan också påverka måtten. Det finns alltså viss 

osäkerhet om hur hygienrum för personer med stort behov av hjälp ska utformas.”

Det finns forskningsstudier från andra länder där man har en annan syn på måttbehoven kring 

toalettstolen, då man inte kommit fram till att det behövs 900mm på ömse sidor. I t.ex. 

Storbritannien kan detta t.o.m. anses innebära en större skaderisk om person har tendens till 

att falla mot armstöd och att fritt utrymme på ömse sidor endast är lämpligt om personen har 

tillgång till hjälpare. I Sverige anser man dock att det är huvudsaken att om armstöden klarar 

stora påfrestningar i alla riktningar överväger det fallrisken. 

Enligt Svensson (2009 pers. kontakt) har man i Australien kommit fram till mått så stort som 

1200mm, men bara på en sida, som då troligen ska tillgodose personer med mycket stora 

rullstolar och hjälpare. Att bara ha fritt utrymme på en sida skulle ju tillgodose personer med 

kombinationen stomi och rörelsehinder, men innebär ju komplikationer för personer som bara 

klarar överflyttning på vissa sätt. (se bild)

Figur 11. Bildserie som visar hur en kvinna med förlamning är i behov av fritt utrymme på 

ömse sidor om toalettstol vid överflyttning. Kvinnan förflyttar sig från ena sidan till 

toalettstolen för att sedan släpa rullstolen över till andra sidan för att flytta tillbaka. (Källa: 

Enklare utan hinder)



7 Slutsats

Det finns en hel del saker som går att diskutera angående vad som bör efterföljas och inte. Ett 

hjälpmedel som är  helt färdigt och enhetligt, som uppfyller alla behov i hygienutrymmen för 

alla typer av funktionshinder samtidigt, verkar vara en omöjlighet att sammanfatta på ett par 

sidor. Varken förfrågningsunderlaget med förklaringar eller underökningen av 

dimensionsbehovet kan ses som något definitivt. Förfrågningsunderlaget kan kompletteras 

med ytterligare produktförslag, men om det följs ger det i alla fall ett fungerande 

hygienutrymme för de allra flesta.

Vad gäller undersökningen av dimensionsbehovet var inte tanken att skapa en komplett 

handbok, eller för den delen att rikta kritik mot bestämmelserna, utan att vara en början till ett 

nytt tankesätt att det kanske inte behöver vara omöjligt att lösa en ombyggnation bara för att 

man inte kan få till ett hygienutrymme på 2,20x2,20m. Resultatet visar att det verkar vara fullt 

möjligt att både få till utrymmen som i och för sig innebär större totalarea, men som kan lösa 

ett problem med ett låst mått och även att i krisfall utforma ett fungerande hygienutrymme 

som innebär en mindre totalarea än rekommendationerna säger. 

Minimimåtten är förvisso väl underbyggda av flertalet studier, men vid behov borde de alltså 

kunna tummas på. Bättre att få ett enligt anvisningarna nästan godkänt utrymme som ändå 

fungerar än att inte göra något alls.

I och med denna rapport där aspekter, råd och anvisningar vävts ihop till något som ska 

fungera som ett tidssparande hjälpmedel för konsulter hoppas jag i alla fall ha lyckats med ett 

underlag som uppfyller den inledande målsättningen.
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