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• Förutom papperskorg behövs en sluten avfallsbehållare med lock som

är tillräckligt stor för att rymma hjälpmedel av olika slag, till exempel

för inkontinens. Locket ska kunna hanteras med en hand och stanna i

uppfällt läge. (Använd inte modellen plastpåse som hängs i

metallställning med lock då avfallet kan vara för tungt.)

• En toalettpappershållare nära toaletten som kan hanteras med en

hand.

• En spegel placerad cirka 90 centimeter över golvet i en storlek som gör

det möjligt att se sig från midjehöjd och upp.

• Oparfymerad tvål och rengöringsmedel.
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Toalettrum med skötbord 

Om ett skötbord sätts upp får det inte inkräkta på den fria yta som behövs för 
rullstolen. Rummets storlek måste därför ökas med en yta motsvarande 
skötbordet alternativt att bordet kan fällas ner. Det ska då kunna göras med 
ett enkelt handgrepp (inte nypgrepp). För att fälla upp eller ner bordet ska 

man inte behöva sträcka sig mer än cirka 1 meter över golvet. Även om 
skötbordet kan fällas ner kan rummets yta behöva ökas. Personer som sitter i 
rullstol ska också kunna använda skötbordet och då behövs ett extra utrymme 
för att manövrera rullstolen framför det utfällda skötbordet. Skötbordet 
placeras så att det under sig har ett fritt utrymme - höjd - från golvet på cirka 
70 centimeter. 

Separat skötrum för barn, användbart för alla oavsett funktionsförmåga, är 

dock alltid att föredra. 

Toalettrum med brits 

I vissa typer av lokaler kan det vara motiverat med ett toalettrum med en 
brits, bland annat med tanke på personer som behöver ligga ner vid av- och 
påklädnad. Förutom plats för britsen behövs plats framför den för att kunna 
flytta över från rullstolen. Ytan på toalettrummet bör då vara cirka 
2,2 x 3,1 meter och britsens storlek cirka 0,9 x 2 meter. Bredden 90 centimeter 
behövs för att kunna vända sig. 

Dörren och utrymmet vid dörren 

En person som använder rullstol ska kunna öppna, passera, stänga och låsa 
dörren från rollstolen. Det förutsätter (se bild 3): 

• att dörröppningen är minst 84 centimeter (dörren öppnad 90 grader)

• att dörren saknar tröskel eller har en högst 10 millimeter rundad
gummitröskel (om den behövs ur fuktsäkerhetssynpunkt)

• att utrymmet vid dörren är tillräckligt för:

- att vända och stänga dörren efter sig
(motsvarande en cirkel med diametern
på minst 1,5 meter)

- att nå dörrhandtaget, se bild 3.
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Bild 3. Exempel på fri yta vid 

toalettrumsdörr för att personer 

som använder rullstol ska 

kunna nå dörrhandtaget. 
















