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Denna studie handlar om utformningen av toaletter som allmänheten, vi alla,
då och då behöver besöka när vi är i den offentliga miljön; när vi är ute på
promenad, gör inköp, går på idrottsevenemang, bio, restaurang, konsert, teater
eller besöker bibliotek, skolor, lyssnar på föredrag, osv.
Den första egentliga undersökningen av hur en tillgänglig toalett i offentlig
miljö skulle kunna utformas gjordes i mitten på 1970-talet vid Göteborgs Universitet, avdelningen för handikappforskning. Då var den allt överskuggande
frågan hur stort rummet behövde vara; måttrekommendationen för ”toalett för
rörelsehindrade” i den tidigare handboken BYGG var 170x170 cm, men de
flesta insåg att det var för trångt för rullstolsanvändare. Resultatet från studierna vid Göteborgs universitet publicerades av Byggforskningen 1977. 220x220
cm föreslogs som lämpligt mått på toalettrummet med toalettstolen mitt på ena
sidan och tvättstället i ett motsatt hörn av rummet. Denna rekommendation har
sen dess varit rådande. Ingen mera omfattande FoU-insats, varken av försöks/experimentkaraktär eller i form av uppföljning/utvärdering har ägt rum. Samtidigt kan sägas att missnöje med denna rekommendation inte har varit särskilt
tydligt eller högljutt.
Men samhället har utvecklats sedan 1970-talet. Attityderna till och förutsättningarna för aktivitet och delaktighet i samhällslivet har förändrats mycket
påtagligt. Människor med funktionsnedsättningar, såväl unga som medelålders
och äldre, även de som tar sig fram med avancerade tekniska hjälpmedel och
personliga assistenter, deltar nu i det offentliga livet. Andelen och antalet äldre
i befolkningen ökar. De äldre är aktiva och delaktiga i samhällslivet långt upp i
åren. De måste i allt större utsträckning klara sig själva och uträtta sina ärenden
på egen hand. Nya tekniska hjälpmedel har tillkommit som ger människor stöd
i det dagliga livet och underlättar ett aktivt liv.
Samhället har också i stora delar blivit bättre tillgängligt. Men vi har sett
ett otal toaletter i offentlig miljö, även nybyggda, som inte byggts enligt de
rekommendationer som finns och som inte är användbara för personer med
funktionsnedsättningar, hjälpmedel och assistenter. De rekommendationer som
finns är inte bra i alla delar, enligt våra erfarenheter. Vi har också sett ett otal
toaletter som inte varit i gott skick och som därför ingen vill använda.
Detta är bakgrunden till vårt intresse för utformningen av hygienrum för offentlig miljö. En översyn av problemområdet, tyckte vi, var nödvändig. Stiftelsen Fokus, som handläggs av Neurologiskt Handikappades Riksförbund, har
bidragit ekonomiskt till projektarbetet. Karin Månsson, ombudsman på NHR,
har varit vår kontaktperson. Göteborgsavdelningen av DHR har gett administrativt stöd. Här kommer resultatet av vår översyn.
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Mått och planlösning för offentlig toaletter – förslag.
Resultat av denna översyn i sammanfattning
I de följande skisserna används den vanliga ritningssymbolen för toalettstol; djup x
bredd ca 70 x 40 cm. Armstöd/handtag är inte inritade; olika modeller finns att
tillgå. I följande kapitel ”Brukarkrav” framhåller vi att toalettstolen i en offentlig
toalett bör vara justerbar i höjdled för att vara användbar för en rad brukargrupper.
Måtten på toalettstolar som är justerbara i höjdled kan vara något större; ett par
olika varumärken/modeller finns att tillgå med olika utformning på själva toalettstolen och tekniken runt höjdjusteringen.
Detsamma gäller tvättstället. Ritningssymbolen anger ett tvättställ, ca 45 x 60
cm, med en bänkskiva 20 x 60 cm innanför, eller ett tvättställ ca 50 x 100 cm (typ:
BANO) med integrerat stödhandtag. En anordning för att göra tvättstället höj- och
sänkbart kan ta viss plats därutöver.

I: En enstaka toalett
Rummets mått 240 x 240 cm eller 240 x 300 cm enligt följande skisser.
Grundinredning: toalettstol med sittyta justerbar i höjdled och stödhandtag.
Tvättställ och uppfällbart skötbord för småbarn. I vissa miljöer, t.ex. sjukhus,
vårdcentraler, vårdinstitutioner, skolbyggnader, kan en uppfällbar brits (70 x
200 cm) övervägas; rummets mått behöver då vara 240 x 300 cm. Lyfthjälpmedel fäst i taket kan likaså övervägas i vissa sammanhang. Planlösningarna
kan spegelvändas beroende på rummets läge i byggnaden. En cirkel med diameter 150 cm markerar vändutrymme för rullstol/hjälpmedel.
Enstaka hygienrum i offentlig miljö bör vara (skala ca 1:50):
240 x 240 cm ~ 5,75 m2

eller

240 x 300 cm ~ 7,2 m2

___________________________________________________________________________________________________
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Varianter, spegelvänd planlösning (skala ca 1:100)
240 x 240 cm ~ 5,75 m2
240 x 300 cm ~ 7,2 m2

Planlösning och mått avser att tillgodose så många tänkbara brukare som möjligt så bra som möjligt i ett och samma rum; brukare med rullstolar och medföljande assistent(er) som behöver stort utrymme, gående med olika typer av
gångstöd; rollatorer, käppar, kryckor, osv, stomiopererade, föräldrar med småbarn och alla andra brukargrupper med vissa eller inga alls specifika behov.
En nackdel med detta rum är avståndet från toalettstol till vatten/vask.
Den person som sitter på toalettstolen inte kan nå tvättställ och vatten. Här
finns behov av utveckling av en typ av extra tvättställ som kan svängas intill/svängas bort, se sidan 24.
Personer som går med gånghjälpmedel (rollatorer, käppar, kryckor, osv.)
kan uppleva dessa rum som otrygga till följd av stort avstånd mellan hållpunkterna toalettstol och tvättställ.

II:

Om två eller fler toaletter planeras kan två spegelvända rum 240 x
200 cm intill varandra enligt följande skisser vara en bra lösning.
Grundinredning: toalettstol med sittyta justerbar i höjdled och stödhandtag. Tvättställ (med integrerat stödhandtag) och uppfällbart skötbord för småbarn. I vissa miljöer, t.ex. sjukhus, vårdcentraler, vårdinstitutioner, skolbyggnader, kan utrymme för en uppfällbar brits (70 x 200 cm) övervägas i det ena
eller båda rummen. Med brits behöver rummets mått vara 240 x 260 cm. Lyfthjälpmedel fäst i taket kan likaså övervägas i vissa sammanhang. En cirkel med
diameter 150 cm markerar vändutrymme för rullstol/hjälpmedel.
Två hygienrum intill varandra med måtten 240 x 200 cm ~ 4,8 m2 (skala ca 1:50)
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Varianter med uppfällbar brits,
240 x 260 cm ~ 6,25 m2 (ca 1:100)

Varianter med andra tvättställ (ca 1:100),
240 x 220 ~ 5,3 m2 el.
240 x 240 ~ 5,75 m2
240 x 280 ~ 6,7 m2
240 x 300 ~ 7,2 m2

Vi har inte haft möjlighet att testa exakt denna modell. Planlösning och mått avser att
tillgodose så många tänkbara brukare som möjligt så bra som möjligt i varje rum. Olika
typer av rullstolar, medföljande assistenter etc. får här tillräckligt utrymme. Brukare,
som vill angöra toalettstolen från viss sida måste välja rätt rum. Tydlig skylt om planlösning måste finnas utanför rummen på båda dörrarna.
Fördelen med denna lösning är närheten toalettstol–vatten/vask. Personer
som sitter på toalettstolen har möjlighet att nå tvättställ och vatten, även de
som har viss nedsättning av räckvidden.
Skötbordet för småbarn intill dörren kan vara en fördel. Barnföräldrar
kan hålla dörren öppen och ha koll på barnvagn och kontakt med andra barn
utanför rummet under tiden man byter på ett barn.
Två rum av modell II kräver mindre byggnadsyta än två rum av modell I.

III:

Om fler än två toaletter planeras i en toalettanläggning är rum med
måttet 150 x 150 cm enligt följande skisser utformade med tanke på personer
som går med stöd, t.ex. rollator, käppar, kryckor etc., ett bra komplement till
modellerna I och II. Planlösningen kan spegelvändas.
Grundinredning: toalettstol och tvättställ med integrerat stödhandtag. Ytterligare stödhandtag på väggar och dörr.
Hygienrum med särskild tanke på rollatoranvändare (skala ca 1:50)
150 x 150 cm

spegelvänd variant 150 x 150 cm

Antalet rollatoranvändare har fördubblats de senaste 15 åren; enligt en uppskattning fanns det 2010 ca 250 000 aktiva användare (Hjälpmedelsinstitutet
2010) och antalet ökar. Personer med rollatorer och andra typer av gångstöd,
ofta äldre personer, upplever inte sällan toaletter med rullstolsmått, typ I och II,
som stora; det är långt mellan tvättställ och toalettstol och långt till stöd. Å
____________________________________________________________________________________________________
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andra sidan är en helt vanlig toalett för trång för att komma in i med rollator
och den vill/vågar man ofta inte lämna utanför. Detta rum är utformat för att ge
stöd och närhet och samtidigt tillräckligt utrymme för rollatorer och andra
gånghjälpmedel. Rummet är bekvämt och kan användas av många olika brukare, dock inte de med rullstol och personlig assistent.

IV:

Rummen I – III fyller, enligt vår uppfattning, alla väsentliga brukarkrav. Fler
typer behövs egentligen inte. Ytterligare rum utan specifika brukarkrav är naturligtvis möjliga i hygienrumsanläggningar med stort antal rum.
Hygienrum utan specifika brukarkrav
120 x 150 cm
Skala ca 1:100

100 x 150 cm

”Muggar” med
enkel avskärmning

________________________________

KOMMENTARER TILL FÖRSLAGEN
Är ALLA brukarkategorier inkluderade?
Svar: Nej! En brukarkategori som inte finns med är mycket överviktiga personer. Denna kategori brukare behöver rullstolar/hjälpmedel som är individuellt
anpassade, som tål stor vikt och som ofta kräver stora funktionsmått. Både
själva hygienrummet och inredningsenheterna i rummet kan behöva konstrueras på särskilt sätt för att vara användbara för denna brukarkategori. Det är en
mycket heterogen grupp människor som vi inte har med i denna översyn.
’Rollatortoalettens’ (III) mått – en reservation
Det finns idag många olika modeller rollatorer på marknaden. Det finns just nu
endast en preliminär studie av mått och utrymmesbehov (Glimskär m.fl. 2012);
varken rollatormodellernas mått i sig, än mindre funktionsmått för rollator och
brukare tillsammans är tillfredsställande klarlagda. Vi föreslår att rollatortoaletten skall ha måtten 150 x 150 cm. Det är en gissning, den bästa vi kan åstadkomma just nu.
Tre- och fyrhjuliga ’el-moppar’
Under senare år har en ny typ av fordon med tre eller fyra hjul, bekvämt säte
och styre blivit allt vanligare i offentliga miljöer, såväl inom- som utomhus; elmoped, el-skoter/-scooter, promenadskoter/-scooter, shopper, elgoped, osv., en
rad benämningar och varumärken finns. De används av personer som har svårt
att gå långa sträckor men som egentligen inte är bundna till rullstol. Förarna
kan ofta resa sig och gå några steg. Ofta finns gångstöd, kryckor, käppar, etc.,
med på el-moppen. Flera olika märken och modeller finns, men ingen överblickande undersökning av yttermått eller funktionsmått.
De mått vi föreslår för offentliga toaletter är förmodligen inte tillräckliga
i alla fall för att en brukare ska kunna köra in med el-moppen på toaletten och
vända inne i rummet. I de fall detta inte går med våra föreslagna mått räknar vi
med att brukarna kan parkera el-moppen utanför toalettdörren, låsa den och gå
in på toaletten med gångstöd.
____________________________________________________________________________________________________
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Aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Vi har sökt aktuell litteratur, forsknings- och utvecklingsarbete på detta område
genom personliga kontakter och internationella nätverk. Ett e-postcirkulär inom det
europeiska nätverket EuCAN (European Concept for Accessibility Network), med
hjälp av dess coordinator Silvio Sagramola, gav en rad kontakter och, inte minst, ett
kännbart intresse och stöd för vårt arbete. Vi sammanfattar här de fyra viktigaste
kunskapskällorna som hjälpt oss på vägen mot våra slutsatser. En rad synpunkter vi
erhållit från ytterligare forskare kommer in i den följande diskussionen om brukarkrav.

Det stora greppet om helheten
Inclusive Urban Design. Public Toilets (Greed 2003) är en unik bok som ger
omfattande och grundlig vägledning såväl vad gäller utformningsfrågor som
handlingsriktningar och -alternativ i arbetet med offentliga toaletter. Författaren är verksam vid University of West of England, Bristol, och boken vilar på
engelsk kultur, utformnings- och byggnadstraditioner. Boken behandlar olika
nivåer; från macro till micro – stadsplaneringen, distriktet och det specifika
området till toaletternas olika detaljer. Den går på djupet i såväl huvudmännens
synpunkter som olika brukarkategoriers behov; från ekonomi, skötsel och städning till enskilda brukare med funktionsnedsättningar. Här finns historisk och
juridisk bakgrund, kulturella attityder, medicinska synpunkter och inte minst
ekologiska perspektiv från olika delar av världen.
Författaren menar att de offentliga toaletterna måste vara en viktig integrerad del i strategisk stadsutvecklingen och områdesutformning, inte något
som eventuellt läggs till i efterhand. Det finns en hel del anvisningar för utformningen men fortfarande mycket missnöje med de befintliga produkterna;
hur pass vanliga de är, var de finns, hur de utformats med hänsyn till tillgänglighet, säkerhet och brukarkrav, osv. Det finns väldigt mycket som behöver
förbättras vad gäller utformningen av rummen och inredningsdetaljerna i toalettrum för allmänt bruk. Greed visar hur väsentligt det är att planerare och
arkitekter har förståelse och praktiska kunskaper om toalettplanering när de
arbetar med offentliga och privata byggnader till vilka allmänheten har tillträde. Boken ger exempel från en rad länder för jämförelse mellan olika toalettkulturer, utformningsmodeller och handlingsalternativ.
En bred europeisk ansats
1998 sjösattes EU:s femte ramprogram för stöd till forskning och utveckling
om den åldrande befolkningen och funktionsnedsättningar; Key Action on the
Ageing Population and Disabilities. Mer än 120 projekt startades. Ett av dessa
var The Friendly Rest-Room for Elderly People (FRR) som fokuserade på utformningen av säkra och brukarvänliga rum för toalettbesök och personlig hygien. Projektet var omfattande och angreppssättet brett; att lösa problem med
helhetssyn och på mångvetenskaplig grund. Projektet genomfördes 2001–05 av
ett konsortium bestående av 10 partners/forskargrupper från 7 länder. Från
svensk sida deltog CERTEK: Centrum för Rehabiliteringsteknik vid Lunds
Universitet. Siktet var inställt på hygienrum där alla ingående komponenter går
att anpassa till brukarnas varierande funktionsförmågor och -nedsättningar.
____________________________________________________________________________________________________
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Fokus låg på äldre och funktionshindrade människors behov och önskemål i samband med toalettbesök i hemmiljö, halvoffentlig (äldreboenden) och
offentlig miljö. En grundidé för den offentliga miljön var att enskilda äldre/funktionshindrade ska ha ett intelligent kort, som hålls upp framför en kortläsare utanför toalettdörren. Det intelligenta kortet låser upp dörren till toalettrummet och samtidigt görs automatiskt en rad justeringar i rummet av t.ex.
höjd och lutning på toalettsitsen, så att toaletten är färdig för användning och
anpassad till personens individuella mått. En ny typ av dörrhandtag utvecklades och prövades. Stora ansträngningar lades på produktutveckling för själva
toalettbesöket; på utformningen av toalettstol och tillhörande hjälpmedel; armstöd, förflyttnings- och sittytor, höjd och lutning på sittytorna etc. Problemet
med tvättmöjlighet/tvättställ som kan nås vid sittande på toalettstolen behandlades. Projektets arbete är i dessa delar högst intressant i detta sammanhang.
Projektets studier innefattar antropometriska aspekter (kroppsmått) men ger
inga direkta anvisningar om toalettrummens mått som helhet, som är en viktig
fråga i detta arbete.
FRR-projektet är ett utvecklingsarbete på lång sikt. Färdiga produkter, som
utvecklades i projektet och som direkt kan rekommenderas för installation,
finns inte ännu. Det känns viktigt att frågorna hålls vid liv och att de vunna
erfarenheterna tas tillvara och utvecklas vidare. Vi använder här en rad idéer
och erfarenheter från FRR.
Miljöutformning för rörelsehindrade – en dansk undersökning 2001–02
En undersökning av utformningen av offentliga toaletter genomfördes 2001–02
i ett samarbete mellan lektor Poul Østergaard, arkitektskolan i Aarhus (AAA),
Dansk Center for Tilgœngelighed (DCfT) och arkitektkontoret HandiplanPlus.
Bakgrunden var att många offentliga toaletter märkta med handikappsymbol
var olämpligt utformade, att det fanns motstridiga anvisningar och att ett bra
kunskapsunderlag saknades. Ett direkt syfte var att få tillförlitliga rekommendationer till den uppslagsbok som var under arbete; Tilgœngelig arkitektur –
En illustreret opslagsbog (Østergaard 2002).
Undersökningen genomfördes med ett frågeformulär till ca 500 personer,
som gav 114 svar, och praktisk provning av toaletter med två olika planlösningar med 40 personer. Båda undersökningarna fokuserade på rörelsehindrade
personer, ungefär hälften kvinnor och hälften män, i åldrarna 15–65 år med
funktionsnedsättningar av olika karaktär och omfattning (hemi-, para- och
tetraplegi, amputerade, ledbesvär, polio, CP-skador, utvecklingsstörning/rörelsehinder/synnedsättning, muskeldystrofi, neurologiska skador). De flesta
deltagarna använde manuella eller el.-driva rullstolar. Det fanns personer som
klarade toalettbesök på egen hand, andra med hjälp av assistent, ungefär hälften vardera. Den ena av testtoaletterna hade toalettstol och tvättställ i vinkeluppställning, den andra i rak uppställning, se följande figur.
Frågeformulär och prov i denna undersökning visar att det största problemet för brukarna, såväl de som klarar toalettbesöket på egen hand som de
som behöver assistent, är bristen på plats. Brist på plats betyder för en del brukare att de inte kan ta sig över till toalettstolen. För flera av de brukare som
klarar toalettbesök på egen hand är det nödvändigt med fri plats på ena eller
andra sidan av toalettstolen beroende på funktionsförmåga, träning eller vana.
En del brukare vill kunna byta sida för att inte belasta kroppen ensidigt alltid.
Vad gäller assistenter kan de vara vänster- eller högerhänta, vilket också bety____________________________________________________________________________________________________
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der att det är en fördel om det finns plats på båda sidor om toalettstolen. Brist
på plats kan dessutom betyda att det blir besvärligt eller omöjligt att manövrera
rullstolen i rummet.
För några brukare var det ett starkt önskemål att kunna nå rinnande vatten sittande på toalettstolen. Detta önskemål står i konflikt med behovet av
plats. Ännu finns inga tvättställ på marknaden som enkelt kan svängas intill
toalettstolen och därefter bort igen.
Undersökningen konstaterar att många brukare har problem med olika
produkter i toalettrummet. Det finns ett behov av nytänkande och produktutveckling. Ju enklare produkterna är desto bättre fungerar de. Det finns också
brukare som behöver lyfthjälpmedel och det finns brukare som behöver en brits
eller bänk i rummet.
Följande figurer visar de två försöksrummen (till vänster ca 1:100) samt
den toalett som huvuddelen av brukarna i denna undersökning fann vara den
mest lämpliga (till höger ca 1:50).

Undersökningens två försöksrum. Skala ca 1:100
210 x 210 resp. 180 x 290 cm. Sidan 24.

Undersökningens föreslagna modell för en väl
fungerande toalett; 210 x 230 cm. Skala ca 1:50. Sidan 38.
Ur: Offentlige, handicapegnede toiletter. Rapport.
Arkitektskolen i Århus & Dansk Center for Tillgœngelighed. October 2002.

Denna danska undersökning är väl genomförd, förhållandena i Danmark är i
flera avseenden lika de svenska och frågeställningarna i flera avseenden lika
våra. Undersökningen är därför mycket värdefull för detta arbete.
Miljöutformning för personer med stomi
Olika former av stomi – colo-, transverso-, ileo-, resp. urostomi – innebär att
tjocktarmen, tunntarmen resp. urinblåsan genom operation får utmynna i en
öppning i bukens framsida och att tarm- och urinavföring samlas upp i påse på
___________________________________________________________________________________________________
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magen. Toalettbesök behöver göras, ibland brådskande eller ofta, för att tömma
påsens/påsarnas innehåll och/eller byta påse. Det är ett ’dolt handikapp’, det
syns inte att någon har stomi. Personer med stomi gör annorlunda saker på toaletten, de tömmer/byter påsar och tvättar sig rena.
Froyen m.fl. (2009) har gjort en studie av stomivård utanför hemmet.
Studien är av pilot- och metodkaraktär. En rad synpunkter kommer fram i
frågeformulär som besvaras av 18 personer med stomi. En del synpunkter är av
allmän karaktär och viktiga för alla brukare som t.ex. bra belysning, dörr som
kan stängas och låsas ordentligt med tydlig markering utåt att det är upptaget.
Men synpunkterna har i viss mån en specifik betydelse för personer med stomi;
deras toalettbesök kan ta längre tid, de vill inte bli stressade och de vill känna
trygghet. Andra synpunkter är av mera utpräglat specifik karaktär som klädkrokar, hylla/bänk, extra papper, spegel i kroppslängdsstorlek, sanitetsavfallsbehållare med lock (modell större) även på herrtoaletten, bra ventilation, toalettborste, stol att sitta på, toalettskylt med pictogram. I skisser illustreras hur
miljön i toaletter skulle kunna se ut med tanke på personer med stomi.
Vi har under vårt arbete fått ett påpekande om att utformningen för personer med stomi som samtidigt har stora rörelsehinder och som använder rullstol, inte är utredd. Vi har frågat personer i denna kategori för att få synpunkter. Svaren vi fått är i huvudsak att stomin i sig i allmänhet inte är något problem – det svåra är å ena sidan utrymmet i toaletterna för rullstolar/hjälpmedel/assistenter och å andra sidan avsaknaden av eller avstånden till offentliga toaletter. Vi har valt att inte gå vidare med fördjupning på detta spår.

____________________________________________________________________________________________________
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Aktuella anvisningar i Sverige
Fram till 1977 fanns egentligen inga adekvata anvisningar om mått, inredning
och utrustning av hygienrum för att uppfylla tillgänglighetskrav från personer
med nedsatt rörelseförmåga. I handboken Bygg, som tjänade som uppslagsbok
för projektörer, angavs måttet 170 x 170 cm för toaletter för rörelsehindrade,
men de flesta insåg att det var för trångt för flertalet rörelsehindrade i rullstol.
1977 kom ett informationsblad från Statens råd för byggnadsforskning:
”Hygienrum även för rörelsehindrade”. I detta fanns anvisningar om mått för
toaletter och badrum i olika sammanhang, även för ett tillgängligt offentligt
hygienrum. Bakom informationsbladet låg bl.a. studier i ett fullskalelaboratorium på Göteborgs universitet av de mått och utrymmen som rörelsehindrade
personer, framförallt rullstolsanvändare, behövde. Studierna genomfördes av
arbetsterapeuten Eva Andrén och arkitekten Barbro Petersson. Vanliga typer av
inom- och utomhusrullstolar ingick i studierna. Ett minimimått, 220 x 220 cm,
rekommenderades för toalett i offentlig miljö för personer med nedsatt rörelseförmåga. Informationsbladet innehöll förslag till hur toalettstol och tvättställ
skulle placeras och förslag till utrustning som armstöd, toalettpappershållare,
spegel, skåp för pappershanddukar, hållare för bägare, handdukskrok, pappersoch avfallskorg, klädkrok och draghandtag på dörr, samt lämplig placering av
denna utrustning. Dessa studier och informationsbladet var banbrytande; de
gav en adekvat anvisning för projekterande arkitekter.
Byggforskningens informationsblad B1:1977. Minimimått: 220 x 220 cm

!
Nu gällande anvisningar i Sverige – BBR
BBR (Boverkets Byggregler) anger i kap 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler att ... ”Där det finns toaletter för allmänheten skall minst
en toalett vara tillgänglig och användbar”. (BFS 2008:6). I anknutet Allmänt
råd anges att ... ”I publika lokaler som har fler än ett våningsplan med toaletter
för allmänheten bör minst en toalett i varje sådant våningsplan vara tillgänglig
och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha
– minsta måtten 2,2 x 2,2 meter,
____________________________________________________________________________________________________
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– lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning,
– kontrastmarkering, samt
– säkerhetslarm (BFS 2008:6).”
BBR ger i övrigt inga anvisningar om mått och ingen skiss/planlösning om
lämplig utformning av det offentliga hygienrummet.
En nyckelfråga i sammanhanget är om rummet, 2,2 x 2,2 meter, är tillräckligt stort för att vara användbart för t.ex. brukare med olika typer rullstolar.
I BBR 3:112 anges att ... ”måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) skall vara dimensionerande och utrymme
för manövrering med rullstol skall finnas”. Allmänt råd är att ... ”dimensionerande vändmått som är lämpligt vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50
meter”.
ALM och HIN
I ALM 1 (BFS 2004:15) anges att ... ”Där toalett för allmänheten finns skall
minst en toalett kunna användas av personer med rullstol för begränsad utomhusanvändning”. Det allmänna rådet är att ... ”En toalett avsedd för personer
med rullstol för begränsad utomhusanvändning bör vara minst 2,2 x 2,2 meter
stor och ha ett fritt dörrpassagemått på minst 0,90 meter. I direkt anslutning
till toalettdörren bör en vändzon finnas”.
I HIN 1 (BFS 2003:19) anges att i hygienrum avsett för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör olämpligt placerade eller dåligt
fungerande inredningsdetaljer som gör hygienrummet svåranvänt flyttas eller
bytas ut. I boken Enklare utan hinder (Boverket 2005) finns illustrerat hur en
förflyttning från rullstol till toalettstol kan gå till, hur en vägghängd toalettstol
med inbyggd vattencistern kan utformas, armstöd som är lätta att använda, hur
armstöd och hållare på armstöd kan utformas, hur tvättställ monteras för att ge
benutrymme för person i rullstol samt hur skötbord, pappershållare, draghandtag på dörr, dörrlås och larm kan monteras. I boken illustreras också hur inredningen kan ges kontrastmarkeringar för att underlätta för synsvaga samt hur
larm kan arrangeras för att bli lättare att uppfatta för synsvaga och hörselskadade/döva.
Kompletterande anvisningar – BYGG IKAPP
BYGG IKAPP (2012) är en handbok som utkommit i en rad upplagor alltsedan
1980-talet (tidigare titel BYGG IKAPP HANDIKAPP). Handboken ger mer
detaljerade anvisningar och motiveringar avseende tillgänglighet och användbarhet och kompletterar därmed anvisningarna i Boverkets skrifter BBR, ALM
och HIN. Genomgången av toalettrum är mycket detaljerad; tvättställ och
blandare, färgsättning, belysning, golv, väggar, larm, skyltning, rumsavgränsningar och ventilation, inredning och utrustning. Vad gäller toalett för personer
med nedsatt rörlighet diskuteras antal och placering. Vidare diskuteras skötrum
för barn, dörrar och utrymme vid dörrar. Exempel ges.
Vad gäller totalmåtten på utrymmet i toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga ansluter BYGG IKAPP till BBR:s anvisning 2,2 x 2,2 meter, som
innefattar personer i el-driven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Men
BYGG IKAPP diskuterar också utrymmet om det ska kunna användas av personer i större eldriven rullstol för utomhusanvändning. Då behövs vändningsutrymme utanför rummet. Om personer har särskilt stort behov av hjälpare kan
____________________________________________________________________________________________________
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också ett större rum behövas. En ökning av det fria måttet bredvid toalettstolen
till 1,0 – 1,2 meter har framkommit som lämpligt vid internationella studier
enligt BYGG IKAPP. Vad gäller inredning och utrustning ligger BYGG
IKAPP:s anvisning mycket nära den ursprungliga anvisningen i Byggforskningens informationsblad (1977).
I BYGG IKAPP finns dessutom skisser till utformningen av rum med
skötbord/brits, toalettrum i t.ex. daghem med flerhandikappade barn och toalettrum i skola med flerhandikappade elever. Dessa rum bör enligt skisserna
göras större; 2,20 x 3,10, 2,50 x 2,50,resp. 2,80 x 4,80 meter.
Handisams fördjupningsblad
Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) ger ut information
och riktlinjer för statliga myndigheter som också kan användas i andra sammanhang. Ett av Handisams fördjupningsblad handlar om tillgängliga toaletter.
Toalett för personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha minst måtten 2,2 x 2,2
meter. Rekommendationen anknyter till Boverkets och Arbetsmiljöverkets
rekommendationer samt BYGG IKAPP.
Synpunkter på inredning och utrustning
finns i flertalet rekommendationer ovan; synpunkterna är liknande i Enklare
utan hinder, BYGG IKAPP och Handisams fördjupningsblad. Här en enkel
sammanfattning.

!

!
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Bilder av offentliga toaletter i bruk
Vi har besökt ett 20-tal offentliga toaletter avsedda för personer med funktionsnedsättningar/rörelsehinder och funnit att de flesta när det gäller ytan motsvarar de riktlinjer
som finns idag på 220 x 220 cm. Däremot har man i så gott som samtliga toaletter satt
upp olika inredningsdetaljer såsom toalettpapper, hyllor, tvålbehållare, handdukshållare felaktigt. Oftast sitter de högt upp så att rullstolsburna personer inte kan nå dem.
Två toaletter i IKDC, DesignCentrum, vid Lunds Universitet.
Byggnadsår 2002. Fastighetsägare: Akademiska hus i Lund AB
Arkitekt: Gunilla Svensson.
Totalmått: 215 x 230 cm (övre bilderna) resp. 215 x 465 cm (nedre)
!

!!!!!!

!

De flesta detaljer är väl samlade runt tvättstället inkl. en varningslampa (med
mörkt glas uppe till höger) som blinkar då brandlarmet aktiveras för att varna hörselskadade/ döva. Bra storlek och placering av spegeln. 20 cm hylla innanför
tvättstället och liten hylla till vänster om tvättstället. Klädkrok på bra höjd för rullstolsburna. Ett försök att färgsätta toaletten trivsamt och till stöd för synskadade.
!

!!!!!!
Toalett med höj- och sänkbar sits samt brits för byte/omklädning/vila.
____________________________________________________________________________________________________
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Offentlig toalett, 260 x 190 cm, i köpcentrum 421, Sisjön, Göteborg,.

Med tanke på personer i rullstol är spegeln för högt monterad. Även handduksapparat, varmlufttork och tvålautomat är alltför högt monterade. Lång och bra spak
på blandaren och hylla, 20 cm, innanför tvättstället.

Tvålautomat (märke TORK, SCA). Tvål kommer när
handen förs fram under (rörelsesensor). Alltför högt
monterad för person i rullstol med svaga armar.

Automatisk frammatning av handduk när man
man pekar på apparaten (TORK,SCA). Alltför
högt monterad för person med svaga armar.

Skötbord och behållare för använda blöjor
i hörnet diagonalt i förhållande till tvättstället;
alltför långt från vatten/vask. Klädkrok högt
placerad; bättre med flera på olika höjd.
___________________________________________________________________________________________________

!
14 (46)

Aktuella anvisningar i Sverige

•••

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hygienrum i DHR:s konferens-/semesteranläggning Västerhav på Grötö, Öckerö
kommun, i Göteborgs norra skärgård. Till vänster tvättställ i toalett för allmänhet och
besökare i entrén till restaurang m.m. Till höger tvättställ i stugbyn.
Tvättställ (IFÖ 2630) som kan lutas mot användaren och med 20 cm hylla mot väggen.
Spegel med bra storlek och placering. Tvålautomat, pappersbehållare och papperskorg på bra höjd men på visst av stånd på
grund av rummets avsneddade hörn.

Enhet, med tvättställ, spegel, väggskåp
och belysning, justerbar i höjdled (Granberg Interior)

Hygienrum på Hjälpmedelscentralen i
Göteborg med tvättställ som kan justeras
i höjdled.

Hygienrum på Dagcentrum i Dalheimers
i Göteborg. Höj- och sänkbar toalett
med dusch- och torkfunktion (Svan
Care). Taklyft.

____________________________________________________________________________________________________
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Fristående offentlig toalett som inte är genomtänkt eller
färdigställd. Armstöd saknas vid toalettstolen. Tvättstället
är inbyggt i väggen till vänster och mycket svårt att
komma åt för en person i rullstol.

Fristående offentlig toalett (DANFO AB). HWC är 220 x 220 cm. Armstöd vid toalettstolen. Mycket litet tvättställ som är svårt att komma intill för person i rullstol. Avståndet
från skötborder till tvättstället är stort – ev. kan skötbordet monteras närmare tvättstället.

___________________________________________________________________________________________________
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Brukarkrav – en översikt
AVSTÅNDET TILL DEN OFFENTLIGA TOALETTEN
Det första människor frågar sig i en offentlig miljö är om det överhuvudtaget
finns en toalett i närheten. Hur långt det är till närmaste toalett?
Vad är ett rimligt avstånd till toaletten? Vi har i vår litteratursökning
hittat väldigt få konkreta svar. Det vanliga förhållningssättet är att svaret måste
bero på omständigheterna. Vad är det för slags byggnad/miljö, vad äger rum i
miljön, hur många människor vistas där och hur länge, etc. En preciserad uppgift har vi fått från Israel, där en generell regel är att en offentlig inrättning
måste ha en tillgänglig toalett – en för män och en för kvinnor eller en uni-sex
– inom 60 meter från entrén eller från kontorslokalerna (e-post J. Bendel, Access Unlimited, Jerusalem). Reglerna är i övrigt olika för olika byggnader i
Israel.
Det är en utmaning att argumentera för offentliga toaletter inom rimliga
avstånd och att det måste finnas toaletter som är tillgängliga och användbara
för alla. Det är en utmaning att formulera generella krav/rekommendationer
som byggsektorn kan följa vid nybyggnader och renoveringar vad gäller avståndet till offentliga toaletter. Vi har i våra intervjuer erfarit att människor –
föräldrar med barn, unga, medelålders och äldre människor med eller utan
funktionsnedsättningar – självklart väljer miljöer där de vet att de kan uträtta
sina behov eller byta blöjor i välfungerande och i gott skick hållna hygienrum.
Det är utan tvekan en utmärkt bra ”tyst” marknadsföring att ha snygga och välfungerande toaletter i t.ex. köpcentrum. God planering och goda förhållanden
kräver framförallt att planerare och arkitekter har kunskaper om och inlevelseförmåga i människors situation (Greed 2003).

ANTAL TOALETTER I ANSLUTNING TILL OLIKA VERKSAMHETER
Hur många toaletter behöver det finnas i olika sammanhang? Även på denna
fråga har vi hittat få konkreta svar. I den norska BYGGFORSK-serien finns en
publikation ”Toaletter for ansatte og publikum” (379.201, 2006) med exempel
på detaljerade anvisningar om såväl antal toaletter som utformning och inredning/utrustning i anslutning till olika verksamheter. Denna skrift kan ge goda
förslag i flera sammanhang men frågan behöver en vidare genomgång. Ett svar
på den inledande frågan är att det måste avgöras av sammanhanget i varje enskilt fall.

TOALETTRUMMET
Tillgänglighet – låsning
Det förekommer att dörren till offentliga toaletter, tillgängliga för rörelsehindrade och andra, är låst och att nyckel måste hämtas i en reception eller liknande. Anledningen till låsningen är vanligtvis att toaletter vandaliseras eller
används för andra ändamål än de är avsedda för och därför måste låsas. Detta
medför problem, vi har fått flera påpekanden om detta. Människor med funktionsnedsättningar kan, likaväl – eller kanske oftare – än de flesta andra, ha
bråttom till toaletten. Att hämta nyckel är omständligt och tar tid.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Flera projekt har tagit upp problematiken kring vandalisering och låsning. FRR’s förslag till lösning är att personer med funktionsnedsättning har ett
smart kort med vilket man låser upp toaletten. Detta kan vara en bra framtida
lösning som kan fungera även över landsgränser, men det kommer att ta tid
innan den fått genomslag. Handikapporganisationer i Europa försöker idag
förse de som önskar med en nyckel, euro-key, till tillgängliga toaletter på en
rad platser, bl.a. rastplatser utmed motorvägarna i England, Frankrike, Tyskland, Schweiz och Österrike, se t.ex.: www.cbf-da.de/
I väntan på samordnade lösningar över Europa måste lokala eller regionala lösningar komma fram, med nycklar/kort till toaletter som är tillgängliga,
utrustade med höj- och sänkbara inredningar, personliftar etc. Att det överhuvudtaget finns användbara toaletter inom rimliga avstånd, att de faktiskt är tillgängliga – och möjliga att enkelt låsa upp – och att de är i gott skick är en
överordnad problematik som fortsatt måste finnas högt på dagordningen.
Dörren in/ut
Dörrtyp och -bredd
Dörren till en offentlig toalett kan vara typ slagdörr eller skjutdörr. För personer med nedsatt rörelseförmåga skall en slagdörr vara 10M bred (karmyttermått 100 cm, fri öppning minst 85 cm när dörren är öppen 90º). Skjutdörr skall
ha en motsvarande fri öppning minst 85 cm.
Utrymme vid sidan av dörren underlättar öppnandet av dörren. Svensk
Standard, Byggnadsutformning, Bostäder föreslår ett minimimått 70 cm vid
’höjd nivå’, utökad tillgänglighet, vilket vi bedömer vara ett rimligt förslag
även för tillgängliga offentliga toaletter. Det är viktigt att utforma förrum och
toalettrum så att in- och utgång underlättas för såväl rullstolsanvändare som
andra och för att undvika trafikkaos och krockar i förrummet.
I offentliga toalettrum utöver rum för rörelsehindrade kan dörren vara av
9M storlek med fri öppning 75 cm.
Handtag och låsanordning
Handtag och låsanordning på dörrar till toalettrum måste vara enkla för alla att
förstå vad gäller funktionen. De ska vara lätta att hitta för synsvaga (kontrast)
och synskadade med liten eller ingen syn. För personer med nedsatt rörelseförmåga och/eller styrka i armar och händer måste öppningshandtag och låsanordning erbjuda enkla grepp, vara lätta att manövrera och få på plats, inte kräva
fingerfärdighet och -styrka.
Det framhålls ofta att det är viktigt att det är tydligt utifrån när det är upptaget så att personer (med nedsatt syn, nedsatt färgseende, etc.) som vill gå på
toaletten inte behöver känna på/rycka i dörren i onödan. I belgiska studier
(Froyen 2009) framhålls att det är viktigt att det är tydligt även inifrån; stomipersoner behöver kanske hålla på en längre stund med tömning och rengöring,
de blir stressade av att det rycks i dörren och de vill kasta en blick på och förvissa sig om att dörren verkligen är låst.
I Sverige är ett relativt stort handtag, liknande ett konventionellt dörrhandtag, vanligt och dörren låses från insidan genom att handtaget förs uppåt. De
personer vi samtalat med har inte uttryckt något missnöje med denna modell,
det är en känd och relativt lätthanterad modell. För synskadade är det dock
omöjligt att utifrån känna om toaletten är upptagen eller ej. Det behövs någon
form av taktilt kännbar markering – utskjutande i relief – när toaletten är upp_______________________________________________________________________________________________________________
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tagen. I FRR-projektet har en annan modell skisserats och prövats med positiva
omdömen. I detta handtags centrum finns en rund markering som skjuter ut, i
relief, för att markera upptaget för synskadade. Modellen finns dock, så vitt vi
vet, inte på marknaden ännu. På detta område finns utrymme för nytänkande
och nya modeller.

Dörrhandtag enligt förslag från FRR-projektet

Vanligt dörrhandtag med låsfunktion på insidan av dörren

Handtag/stång på insidan av dörren för stöd och stängning
Ett handtag/en stång på insidan av en slagdörr kan vara till stöd och är ofta
nödvändig för många brukare i rullstol för att de ska kunna dra igen dörren
efter sig på insidan.

Handtag/stång på insidan av
dörren för stöd och stängning.

Utrymmet/golvytan i toalettrummet
Kraven på utrymmet
Utrymmet/golvytan var en av huvudfrågorna inför denna studie. En offentlig
toalett måste ha tillräckligt utrymme för brukarna. Det gäller inte minst toaletter som är avsedda för rörelsehindrade brukare, i synnerhet personer som använder rullstolar och personer som tar hjälp av personlig assistent. Utrymmet/golvytan har länge varit en huvudfråga i utformningen av offentliga toaletter för rörelsehindrade. Byggforskningen föreslog 1977 måtten 220x220 cm för
’handikapptoaletter’. Denna rekommendation har nu gällt i 35 år.
Frågeformulär och prov i den danska undersökningen (AAA 2002) visar att
det största problemet för brukarna, såväl de som klarar toalettbesöket på egen
hand som de som behöver assistent, är bristen på plats. Brist på plats kan betyda att det blir besvärligt eller omöjligt att manövrera rullstolen i rummet.
Brist på plats betyder för en del brukare att de inte kan ta sig över till toalettstolen. För flera av de brukare som klarar toalettbesök på egen hand är det nödvändigt med fri plats på ena eller andra sidan av toalettstolen beroende på
funktionsförmåga, träning eller vana. En del brukare vill kunna byta sida för att
_________________________________________________________________________________________________________________
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inte belasta kroppen ensidigt alltid. Vad gäller assistenter kan de vara vänstereller högerhänta, vilket också betyder att det är en fördel om det finns plats på
båda sidor om toalettstolen. Elektriskt drivna rullstolar är konstruerade med
manöverdonen på ena armstödet; det kan vara höger- eller vänstersidan beroende på förarens funktionsförmåga och önskemål. Toalettstolen måste angöras
med motsatta sidan.
Vi har i våra försök stött på synpunkten att det skulle vara bra om man
kunde nå till tvättstället när man sitter på toalettstolen. För några brukare i den
danska studien (AAA 2002) var det ett starkt önskemål, denna synpunkt kom
fram i FRR-studierna och den finns som en rekommendation i den norska
Byggforskserien (361.215). Detta önskemål står i konflikt med behovet av
plats. Det är inte möjligt i de nu vanliga hkp-toaletterna, där utrymme på båda
sidor om toalettstolen har prioriterats. En lösning skulle kunna vara ett rörligt
tvättställ men det finns f.n. inga tvättställ på marknaden som enkelt kan
svängas intill toalettstolen och därefter bort igen. FRR-projektet har skisserat
en sådan tvättställsmodell och en bild från en dansk projektpresentation antyder
att försök görs i Aarhus, se bilder sidan 25. Det är en förhoppning att nya produkter utvecklas och kommer på marknaden inom kort för att tillgodose detta
önskemål.
Vi har vid flera tillfällen stött på synpunkten att stora toalettrum anpassade för rörelsehindrade i rullstol (de som idag är 220x220 cm) känns ödsligt
stora och osäkra för brukare som inte är beroende av den stora golvytan för
rullstolsmanövrering. Det är långt till de fasta stöden – armstöden vid toalettstolen, tvättstället, etc. – när man går med kryckor, käppar, rollator eller ledsagare. Synskadade kan ha svårt att orientera sig och hitta rätt i det stora rummet.
Utgångspunkter för utrymmeskraven hittills
Svensk Standard (SS 91 42 21:2006) anger en cirkel med diametern 1500 mm
som rullstols vändmått vid s.k. höjd nivå, utökad tillgänglighet. Standarden
gäller bostäder, invändiga mått, och kan egentligen inte vägleda för utformning
av offentlig miljö. Andra rullstolstyper och hjälpmedel används i offentlig
miljö. Men i såväl Danmark och Norge, som ibland i Sverige, används vändcirkeln 1500 mm som vägledning och kontroll även i utformningen av offentlig
miljö.
Bygg Ikapp (2008/2012) resonerar ingående kring utrymmesbehovet för
rullstolar; manuellt drivna och el.-drivna. En vändcirkel på 1750 mm anges
som rimlig för en rullstol som manövreras av en hjälpare. Rullstolar av ’elmoppe’-typ behöver ofta ännu större plats. Det finns, som nämns på sidan 5,
tre- och fyrhjuliga ’el-moppar’ i en rad modeller. Det finns så vitt vi känner till
ingen inventering av typer, modeller och utrymmesbehov. De används ofta av
personer som har svårt att gå längre sträckor men som kanske kan stå på benen;
käppar/kryckor syns ibland medtagna på el-moppen. El-mopparna blir allt vanligare i offentliga miljöer, t.ex. shoppingcentra, och användarna kan naturligtvis behöva gå på toalett i den offentliga miljön.
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i Sverige
(www.av.se.) ger anvisningar angående personlig assistans och belastningsergonomi. 4 § i AFS 2009:2 lyder: ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri
höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda”. I svensk arbetsmiljölagstiftning är det funktionsmått som avgör utrymmesbehovet. Arbetsmiljö_______________________________________________________________________________________________________________
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verket anger inte i sina föreskrifter eller vägledningar krav på att rum ska ha en
viss yta eller ett visst antal kvadratmeter. Istället anges krav på fritt utrymme
för de arbetsmoment som behöver utföras. För arbete med förflyttningar som
innebär tyngdöverföring behövs normalt ett fritt utrymme på minst 80 cm där
hjälp ges. Denna föreskrift betyder att det ska finnas 80 cm fritt utrymme vid
toalettstolen för att underlätta lyft och förflyttning med hjälp av personlig assistent. Ett fritt utrymme innebär att den som ska lyfta inte hindras av fasta eller
lösa föremål. Ett fritt utrymme krävs för att en assistent ska kunna röra sig ledigt och arbeta med god arbetsteknik. Det innebär att assistenten inte ska behöva möblera om och flytta föremål för att skapa fritt utrymme varje gång ett
lyft ska göras. När hjälpmedel behövs ska det finnas utrymme för att manövrera dessa. ”100 cm vid sidan av toalettstol ger utrymme för hjälpare att dra in
en rullstol vid sidan av toalettstolen och sedan passera förbi” (Socialstyrelsen
2011, sidan 36). I våra förslag till framtida offentliga toaletter (se sid 2–3) har
vi följt denna rekommendation.
I Finlands Byggbestämmelsesamling, Hinderfri byggnad (2005), anges
att det ska finnas 80 cm fritt utrymme vid sidan av toalettstolen för rullstol eller
hjulförsett gångredskap.
Våra egna försök
I våra egna försök (sid. 34–46) i en toalett med måtten 217 x 230 cm har utrymmet – vi är en aning förvånade – varit tillräckligt vid nästan alla försökstillfällena. Vid ett av försöken, person nr 8, var det inte bra, men det berodde
främst på taklyftens placering, inte på rummets mått. En traverslyft hade eliminerat problemet. Mot bakgrund av våra försök ser vi därför ingen anledning att
föreslå radikalt större mått i offentliga toaletter på grund av rörelsehindrades
behov. Men det är viktigt att finna bra, optimala, mått.
Vi kan också konstatera att ingen av våra försökspersoner i rullstol har
ställt sig rakt vid sidan av toalettstolen. De flesta ställer stolen snett mot, ibland
vinkelrätt mot, toalettstolens framkant.
Summering
En samlad bedömning – se även första kapitlet ”Mått och planlösning” – av
den erfarenhet som finns och våra egna försök är att en offentlig toalett för
personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha minsta mått 240x240 cm alt.
240x300 cm inkluderande en uppfällbar brits att ligga på. Ett fritt cirkulärt utrymme med diametern 150 cm skall finnas i rummet och fritt utrymme 100 cm
på båda sidor om toalettstolen så att en rullstolsbrukare kan komma intill toalettstolen på valfri sida och så att en assistent kan agera obehinrat, se sid. 2. Vi
önskar att ett rörligt tvättställ utvecklas och kommer på marknaden för att tillgodose behovet av tvätt/rengöring som många har när de sitter på toalettstolen.
På detta rörliga tvättställ skall vattenkran finnas i kombination med bidédusch.
Om två toaletter placeras tillsammans kan var och en vara minst 240x200
cm med spegelvänd placering av inredningen, alternativt 240x260 inkluderande en uppfällbar brits att ligga på. Sådana toaletter kan ge brukare möjlighet
att nå tvättstället och tvätta sig sittande på toalettstolen. Det ger samtidigt gående brukare bättre stöd och trygghet i rummet, se sid. 3.
Vi bedömer att dessa två alternativ, ett rum, 240x240 cm (alt. 240x300 cm
inkl. brits), eller två rum 240x200 cm (alt. 240x260 cm inkl. brits), är en god
lösning för en mycket stor del av brukarna med rörelsenedsättning. De ger utrymme att installera skötbord och därmed möjligheter att byta blöjor på späd_________________________________________________________________________________________________________________
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barn. De ger utrymme – dock oftast onödigt stort – för stomi/kateterskötsel och
de flesta andra toalettaktiviter. De två alternativen betyder samtidigt att en
hjälpare som kör en person i rullstol kan behöva trixa – köra fram och tillbaka
och vrida stolen – en hel del för att komma in och till rätt läge vid toalettstol
och tvättställ. Det betyder förmodligen i en del fall att personer i el-moppe,
beroende på typ/modell, får ställa moppen utanför (och låsa den) och ta sig in i
toalettrummet med hjälp av käppar, kryckor, ledsagare eller annan stol på hjul.
Som komplement föreslår vi en ny typ av toalettrum, 150x150 cm, anpassad för gående brukare med rollator eller andra typer av gångstöd, se sid. 4. I
denna toalett kan stödhandtag fästas på väggarna vid toalettstol och tvättställ
samt på dörrens insida.

TOALETTRUMMETS UTRUSTNING
Klädhängning och avställning
De flesta människor som går in på en offentlig toalett, antingen de går och står
eller använder rullstol, är betjänta av krokar och hyllor för att hänga av sig kläder och ställa ifrån sig tillhörigheter. Personer med reumatiska besvär och personer som är stelopererade har påpekat hur viktigt det är att de kan hänga av
sig och ställa ifrån sig i bekväm höjd. Det gäller också många äldre personer.
Dessa brukargrupper kan ha mycket svårt att böja sig. Att tappa en sak på golvet kan orsaka mycket besvär – den kan rent av vara omöjlig att plocka upp.
Toalettstolen
Toalettstolens placering
Det finns många olika fabrikat och modeller på toalettstolar. En stor del ryms
inom måtten 40x65 cm. Toalettstolar placeras vanligen med ryggen nära väggen, på ca 5 cm avstånd, i såväl boendemiljö som offentlig miljö. Toalettstolens framkant hamnar då ca 70 cm ut från väggen.
Det har i flera sammanhang, historiskt och i nutid, framhållits att toalettstolen bör stå en bit ut från väggen när det handlar om rörelsehindrade brukare.
Detta av två skäl; dels för att rullstolar skall kunna backa intill vid sidan av
toalettstolen så att rullstolssitsen kommer nära och i jämnhöjd med toasitsen
för att underlätta överflyttning, och dels för att det ska finnas utrymme för en
assistent att lyfta personen bakifrån. En vanlig rekommendation är i detta
sammanhang att toalettstolen ska stå 20 cm från väggen, dvs. framkanten hamnar då ca 85 cm ut från väggen, se t.ex. rekommendationen i den norska Byggforskserien 379.201 (2006).
Det har under senare år blivit allt vanligare med vägghängda toalettstolar,
som underlättar städningen av golvet i rummet. En vanlig vägghängd toalett är
fastsatt på väggen bakom. Sittytan/-ringen hamnar därmed nära väggen bakom
vilket kan innebära en begränsning av möjligheten för rullstolsanvändare att
angöra toalettstolen på ett bra sätt och en begränsning av en assistents möjligheter att agera fritt. Men vi har också sett vägghängda toaletter som varit utbyggda, dvs. fastsatta på distanskloss från väggen. Det är viktigt att denna möjlighet säkras i framtiden.
Det finns toalettstolar som är justerbara i höjdled. Dessa stolar sitter på ett
stativ, som är höj- och sänkbart manuellt och/eller elektriskt. Vi har inte kunnat
skaffa oss en överblick över typer och modeller; IFÖ som finns i vårt försöks_______________________________________________________________________________________________________________
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rum och en modell från Nordsamverk Hellström AB är exempel. Armstöden
sitter antingen fästa på stativet (se bild från försöksutrymmet på sid. 32) eller
på väggen bakom. Det finns också toalettstolar med inbyggd lyftanordning
exempelvis Svan Lift (firma Svan Care AB). En liknande stol är TA-toalettlyft
och TD-lyften tillverkade av Rebex Hygiene. Dessa stolar kan man även få
med spol- och torkfunktion. De sistnämna är inte så robusta och mer lämpade
för hemmiljö.
Stativen med de höj- och sänkbara toalettstolarna monteras ofta intill vägg.
Apparaturen tar större plats än en vanlig toalettstols vattenbehållare och själva
toastolen hamnar längre ut i rummet. På den modell vi använt i våra försök når
toastolens framkant ca 75 cm ut från väggen. Att apparaturen tar plats medför i
sig nackdelar för möjligheterna ge assistans och att lyfta.
Vi kan, som sagt (sid 20), konstatera att ingen av våra försökspersoner i
rullstol har ställt sig rakt vid sidan av toalettstolen. Kanske har en del rullstolsanvändare varit tvungna att lära sig ett annat tillvägagångssätt därför att utrymmet varit begränsat – kanske inte. Vi vill framhålla att det kan underlätta
för en assistent om toalettstolen står en bit från väggen. Vi kan inte ge ett definitivt svar på frågan om toalettstolens sittyta i en tillgänglig och användbar
toalett i offentlig miljö generellt skall flyttas ut från väggen eller inte. Vi måste
hålla denna fråga öppen tills vidare – fler försök och bedömningar behöver
göras. Vi bedömer dock att en sådan flyttning inte kräver förändring av den
totala ytan i rummet; de mått vi angett på sid 2–3 är hållbara.
Toalettstolens konstruktion
Vi har i våra försök fått en rad tungt vägande synpunkter på toalettstolen i tillgängliga offentliga toaletter. Toalettstolen i försöksutrymmet var höj- och
sänkbar. Vi jämför här med synpunkter från FRR-projektet som lade stor vikt
vid toalettstolens utformning, sittytans höjd och lutning. AAA-projektet lämnar
inga specifika synpunkter på toalettstolen.
Sittringens/sittytans höjd
Flera av våra försökspersoner har betonat att höjden på sittringen/sittytan är
mycket viktig. Det gäller personer som använder rullstol och har stora nedsättningar i styrka och rörlighet. Dessa personer vill kunna angöra toalettstolen så
nära som möjligt för att ta sig över – genom att hasa/glida – till en toalettstol
med sittring/sittyta i samma nivå. Det är nödvändigt om de ska kunna klara av
det själva och det underlättar om de har hjälp av assistent. Sitsar på rullstolar är
olika höga av flera olika skäl; typer och modeller av rullstolar är olika, rullstolar utprovas och anpassas efter användarnas kroppsmått, etc. Sittringen/sittytan
måste därför vara justerbar och kunna anpassas individuellt.
I vår försöksgrupp ingick personer som var mycket stela till följd av
sjukdom (reumatoid artrit kombinerat med kortväxthet), och till följd av ryggskada (som krävt steloperation). I dessa fall var det mycket påtagligt underlättande att kunna justera sittringens/sittytans höjd individuellt. En grundidé i det
europeiska FRR-projektet var att den offentliga toaletten låses upp med ett
smart kort och att t.ex. toalettstolens höjd samtidigt justeras in automatiskt för
den aktuella brukaren.
Vi kan bara konstatera att det idag nästan inte finns några offentliga toaletter med höj- och sänkbar toalettstol. Det beror förmodligen på teknikens/automatikens sårbarhet och ett befarat större behov av underhåll och därmed följande kostnader men framförallt på okunnighet om behoven.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Sittringens/sittytans lutning
I FRR-projektet var inte bara höjden på sittringen/sittytan en självklar variabel
utan även dess lutning. Vi har inte kunnat åstadkomma lutning i vår försökssituation och kan därför inte belysa i vilken omfattning en lutning kan underlätta
toalettbesök för personer med nedsatt rörelseförmåga. Att det skulle underlätta
för de ovan nämnda stela personerna är helt klart för oss.
Sittringens/sittytans storlek
FRR-projektet innefattade ny och förutsättningslös formgivning av flera komponenter i hygienutrymmet. Stora ansträngningar lades på att förbättra just toalettbesöket. Den konventionella sittringen formades om till en större plan sittyta, med en del på vardera sidan och en mittdel med hål över själva toalettstolen, se figur. Syftet var att underlätta för rörelsehindrade att förflytta sig från
rullstol till toaletten genom att glida på sittytan till rätt läge.
Vi har inte kunnat pröva något liknande. Vid diskussioner med försökspersoner utifrån bilder av FRR-konstruktionen har vi mött både nyfikenhet och
tveksamhet. Några har sett fördelar, större trygghet för personer med dålig balans, lättare att ordna klädseln i samband med toalettbesöket, bra armstöd att
dra i och stödja sig på, etc. Andra har sett nackdelar med den stora sittytan.
Den skulle kräva sidoförflyttning/glidning en längre sträcka, vilket förefallit
jobbigt. Bättre att kunna glida så liten sträcka som möjligt och direkt in på toalettstolen. Om toaletten skall passa flertalet måste överflyttningsytorna gå att
fälla ner för de som vill komma intill toalettstolen.
Vi tror obetingat att det är dags att tänka nytt vad gäller sittringen/sittytan. Sittringen, som den hittills sett ut, är formgiven som en del av toalettstolen för att passa ihop med stolen. (Byggmarknaderna saluför en uppsjö sittringar med små variationer i formgivning men stora i färg/material). Den skulle
mycket väl kunna göras bättre om utgångspunkten var användarna som ska
sitta på den. Vi betonar här egenskaperna som en sitt- och glidyta för personer
med funktionsnedsättningar. En plan sittyta, något större än nuvarande sittringar, tror vi skulle innebära ett framsteg för de flesta användare. Här behövs produktutveckling.

Toalettstol med sits och överflyttningsytor som kan justeras
såväl vad gäller höjd som lutning enligt FRR-projektet

_______________________________________________________________________________________________________________
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Sittringens/sittytans kvalitet – mjukhet/hårdhet, glidegenskaper
Vi har vid våra försök fått två tydliga synpunkter. Personer med nedsatt rörelseförmåga måste ofta hasa sig eller glida till rätt läge på toalettstolen. Sittringen/sittytan måste vara glidvänlig; glatt, men inte hal. Det skulle dessutom vara
en fördel om sittringen/sittytan var något mjuk för att förebygga tryck- och
hudskador hos personer med förlamning och känselbortfall. I FRR-projektet
framkommer sittytans glidegenskaper som viktiga. Några krav på mjukhet/hårdhet kommer inte fram i FRR och vi har vi inte funnit det i något annat
sammanhang heller. Idag finns inte någon offentlig toalett med mjukare toalettsits. Kanske skulle det kunna finnas en mjuk sits som komplement att byta till.
Glidvänlighet och mjukhet är självklara och viktiga kvaliteter på sittytan för
personer med rörelse-/funktionsnedsättning. Det är angeläget med fler studier
och produktutveckling på detta område.
Dusch- och torkfunktion
I flera länder, bl.a. Japan, är det vanligt att offentliga toaletter har dusch- och
torkfunktion inbyggd i toalettstolen. En orsak lär vara att man vill spara på
skogen – begränsa användningen av toalettpapper. Det har funnits olika sådana toaletter i många år i Sverige för hemmabruk. Vi har i detta arbete inte
närmare gått in på frågor om toaletter med dusch- och torkfunktion i offentlig
miljö. Där finns bl.a. frågor om hygien. Förmodligen kan hygienen lösas med
desinfektion via spolningen efter varje användning, se t.ex. Allt om hjälpmedel, Nr 1, Februari 2010.
Stöd vid toalettstolen
Rörelsehindrade brukare är ofta betjänta av stöd – armstöd – vid toalettstolen
som de kan greppa för att hålla sig i och stödja sig på. De behöver stöd när de
förflyttar sig, när de klär av/på sig, när de sätter sig resp. reser sig från toalettstolen. Det gäller användare av rullstolar, rollatorer, käppar och kryckor liksom
vanligt gående personer. Många brukare behöver stödja sig på armstödet, dvs.
det ska vara stadigt för tryck ovanifrån. En del behöver dra sig upp från den
sittande ställningen på toalettstolen, dvs. det ska vara stadigt för dragkraft snett
uppåt-bakåt.
En rad olika armstödsmodeller har funnits och finns på marknaden, men
att hitta en modell som passar alla visar sig ofta svårt. Armstöd kan vara fästa i
golvet och vara svängbara, dvs. möjliga att vrida och ställa undan om de är i
vägen. Armstöd kan vara fästa på väggen bakom/vid sidan av toalettstolen ev.
med ett stödben ner på golvet och kan då fällas upp mot väggen om de är i
vägen eller inte ska användas. Armstöden kan sitta fästa i toalettstolen. De kan
vara fästa på/en del av den höj- och sänkbara toalettstolens apparatur.
De synpunkter vi kan bidra med begränsar sig till våra försök, där armstöden var en del av den höj- och sänkbara toalettstolens apparatur. Erfarenheterna från försöken är att det är viktigt att armstöden går att ställa undan uppåt
väggen bakom eller i sidled för att inte vara i vägen. En del brukare vill kunna
dra i armstödet när de reser sig och sätter sig, det måste ge stadga för dragkrafter. Men det är också viktigt att de kan ställas i sidled så att personen kan luta
sig mot och stödja sig på dem vid av-/påklädning.
Ett vanligt armstöd är Optima, vilket sätts fast i väggen bakom toalettstolen (se bild). Det är ett bra armstöd eftersom det kan ge stöd på två olika nivåer. Det går däremot inte att ställa i sidled. Tidigare har det funnits armstöd
_________________________________________________________________________________________________________________
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som gått att ställa i sidled, men vad vi kan förstå finns det idag inga sådana på
marknaden.

Armstöd typ Optima fäst i väggen bakom toalettstolen

Utvecklingsarbete vad gäller armstöd har ägt rum vid en rad tillfällen. Ett gediget försök är FRR-projektet, med såväl horisentella som vertikala stöd (se figur
föregående sida), och projektet rapporterar goda erfarenheter. FRR-projektets
modell är väl genomtänkt ur ergonomisk synvinkel. Vi kan möjligen tycka att
den förefaller skrymmande och gym-/lab.-lik. Det finns risk att den bidrar till
en obehaglig institutionslik prägel på toalettrummet. Fortsatt produktutveckling
är önskvärd.
Sanitetsavfallsbehållare
En sanitetsavfallsbehållare med lock brukar finnas nära toalettstolen i offentliga toalettrum. Dessa avfallsbehållare är idag oftast ganska små och tänkta för
mensskydd. De kan möjligen också rymma några använda stomipåsar, men
inte många. Om det finns skötbord för barn och brits för vuxna i den offentliga
toaletten, dvs. om blöjbyten skall äga rum, behöver avfallsbehållaren vara avsevärt större, med lock för att förhindra luktspridning och med frekvent tömning beroende på toalettrummets läge och användning. Användbara modeller
finns på marknaden.
Tvättställ
Det finns ett stort antal märken och modeller av tvättställ på marknaden. En
stor del ryms inom djup/bredd-måtten 50 x 60 cm, men det finns också större
modeller och modeller med speciell utformning. Framkanten kan vara rak, utåtsvängd (konvex mot brukaren) eller inåtsvängd (konkav). Det finns osymmetriskt utformade tvättställ och det finns tvättställ som kan lutas mot brukaren
(IFÖ 2630). Det finns tvättställ med integrerat stödhandtag i framkanten som
brukaren kan hålla sig i och stödja sig på (BANO).
I denna studie har vi inte kunnat göra någon omfattande eller systematisk
studie av tvättställens användning och egenskaper. Vi är glada att det finns
olika modeller och att flera av dessa har utvecklats med tanke på nedsatt funktionsförmåga hos brukare, som IFÖ 2630 och BANO. I vissa av våra skisser av
framtida offentliga toaletter har vi ritat in en modell liknande den specifika
BANO-modellen. Det betyder inte att vi rekommenderar uteslutande denna
modell men vi har funnit den lämplig just nu.
FRR-projektet har inte lagt tid på utveckling av det vanliga tvättstället,
men väl skisserat ett enkelt svängbart tvättställ som kan användas av brukare
sittande på toastolen, se bild nedan. Ett försök i Danmark har synts i en pro_______________________________________________________________________________________________________________

27 (46)

••••

Brukarkrav – en översikt

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jektpresentation (Nueva, Caroline Beck, 2011), se bild nedan. Behovet av ett
mindre svängbart tvättställ har således tydliggjorts av både FRR och AAA. Ett
sådant tvättställ skulle kunna ha såväl vattenkran/blandare som en liten bidédusch. Produktutveckling är!"#"$%&'&()*+,-.%/.0&1*.,+2.03&4+0567&8)996%.&&&
angelägen på detta område.

FRR:s idéskiss.

2-i-én – Lokalcenter Skelager, Arhus kommune.
Ur Caroline Beck: Fremtidens badeværelse, Nueva.

Våra försök har genomförts med ett ovanligt stort tvättställ; 70 x 68 cm med
konkav framkant, monterat intill vägg. Alla våra försökspersoner har kunnat
komma intill tvättstället; inga hinder har funnits under tvättstället för rullstolsanvändare. Flera av våra personer har haft nedsatt arm- och handfunktion.
Några av dessa har haft svårigheter att nå blandaren som en följd av tvättställets mått och flera har haft svårigheter att nå tvål och handdukar.
Tvättstället i våra försök har varit fast monterat, överkant 90 cm över
golv. Det är en relativt hög höjd. Det har inneburit fritt utrymme under utan att
hindra någon. Det har varit till fördel för reumatiker och stelopererade som står
vid tvättstället. Men det har varit besvärande högt för några rullstolsanvändare.
Vi kan konstatera att ett tvättställ med justeringsmöjlighet i höjdled skulle underlättat betydligt för flera, särskilt för kortvuxna personer. Ett exempel med
ett vanligt fabrikat, Granberg Interior AB, finns på sid 15.
Det är idag vanligt att tvättställ i offentliga toaletter monteras 20 cm ut
från väggen med en hylla mellan tvättställ och vägg. Det ger bra förhållanden
med tvättställ av normal storlek, ca 45 cm djup. Utrymme erhålls under tvättstället för rullstol med fotstöd och brukarens ben. Blandaren på tvättstället
hamnar på rimligt avstånd, i Handisams (2011) rekommendation påpekas att
avståndet till blandaren inte får vara för stort, max. 30 cm. Avställningsmöjligheter ges innanför tvättstället. Denna praxis är, enligt våra erfarenheter, bra. Vi
betonar gärna Handisams påpekande om avståndet till blandaren.
Blandare
Våra försök visar att den praxis som finns med ettgreppsblandare med en lång
spak är bra. Spaken greppas eller förs/knuffas på olika sätt av olika brukare. Vi
befarar att de långa spakarna håller på att försvinna från marknaden; det är en
förhoppning att de skall finnas kvar. Ett alternativ kan var sensorstyrning av
blandaren, så att vattnet kommer när handen förs fram under vattenutkastaren.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Detaljerna runt tvättstället
Hur detaljerna ska placeras runt tvättstället för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga har sedan länge varit ett
viktigt problem.
Byggforskningens informationsblad B1:1977 gav ett förslag enl. följande figur:

!
BYGG IKAPP (Svensson 2012) har följande figur:

Avståndet till tvål och pappershanddukar i dessa skisser är stort. Nåbarheten kan
bli bättre framförallt för rullstolsbundna personer om det finns plats och de kan
placeras på väggen vid sidan av tvättstället. En detalj som ibland framhålls är en
hylla mellan tvättstället och väggen vid sidan om tvättstället där t.ex. tvål och
pappershanddukar kan stå/ligga lätt åtkomliga. Se bilder på nästa sida!

Tvål och handduk
Tvålbehållaren i vår försökssituation var inte särskilt lyckad för någon varken
vad gäller modell eller placering. Tvål bör komma fram med ett enkelt enhandsgrepp, tryck eller drag, eller helt enkelt (med rörelsesensor) när handen
förs fram i läge under tvålbehållaren, se bild sidan 14 (märke: TORK, tillverkare SCA). För att även personer med liten rörlighet och räckvidd skall kunna
nå tvålbehållaren förordar vi en placering vid sidan av tvättstället; antingen
montering på väggen i höjd med tvättstället eller att behållaren står på en hylla
bredvid tvättstället.

_______________________________________________________________________________________________________________
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Tvålbehållare, flyttbar och sensorstyrd, samt behållare med pappershanddukar
placerade på hylla bredvid tvättstället. Detaljerna måste förmodligen sättas fast
för att inte försvinna i en offentlig miljö.

Handdukar, olika torkmöjligheter och papperskorg
Att nå handduk efter tvätt är ett problem för personer med begränsad räckvidd.
Flera har förordat en öppen trådkorg av enkel modell med pappershanddukar så
nära som möjligt. Pappershanddukar som matas fram när man pekar på sensor
på automaten är ett bra alternativ, se bild sid 14 (märke: TORK, tillverkare
SCA). En tork med värmefläkt som startar med rörelsesensor kan vara ett alternativ. Apparaturen måste placeras i läge så att den blir användbar för alla
kategorier brukare, stående såväl som sittande. Papperskorg för att slänga använda pappershanddukar måste finnas nära intill.

Tvålbehållare, sensorstyrd, och automat med pappershanddukar, som
matar fram varje ark ett stycke så att det blir lätt få tag i och dra ut, båda av
märke TORK, SCA. Den mörka färgen avser att ge kontrast mot ljusa väggar.
Placering bredvid tvättstället gör att detaljerna blir lätta att nå.
Montering i försöksutrymmet på Dalheimers hus.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Brits för vila, omklädning m.m.
I vissa miljöer, t.ex. sjukhus, vårdcentraler, vårdinstitutioner, skolbyggnader,
kan det finnas ett behov av en uppfällbar brits (70 x 200 cm) inne i toalettrummet. Rummets bredd behöver då ökas med 60 cm, se skisser sid. 2 – 5. Denna
brits bör ha mjuk yta och möjligheter att höja upp huvudänden så att brukare
kan ligga något så när bekvämt.
Larm-/anropskontakter och -knappar
Behovet larm och placeringen av anropskontakter och -knappar tas upp i
BYGG IKAPP (Svensson 2012). Vi kan inte tillföra något väsentligt nytt kunskapsmässigt, bara betona att det är nödvändigt att tänka igenom behovet, utformningen och monteringen. Eftersom det kan vara svårt att placera larmknappen så att den kan nås av alla skulle det vara bra med ett röststyrt larm.
Synligt larm
För att hörselskadade/döva skall kunna uppfatta att t.ex. brandlarm aktiveras
behövs ett synligt larm, t.ex. en blinkande lampa på offentliga toaletter. Se exempel på bild sidan 13.
Kortvuxna
Vi har intervjuat två kortvuxna personer men inte arrangerat något särskilt försök. Höj- och sänkbara toalettstolar går ofta inte tillräckligt långt ner för att
vara användbara för extremt kortvuxna; det gäller t.ex. den modell som finns i
vår försökstoalett. En av intervjupersonerna har alltid en hopfällbar pall med
låg vikt med sig. Alla offentliga toaletter skulle kunna ha en pall som hopfälld
inte tar någon plats. En sådan pall skulle vara användbar i många situationer
även för barn över skötbordsåldern. Här behövs nytänkande och produktutveckling.
Personer med extrem övervikt
Denna personkategori har vi, som nämnts på sid 5, inte haft med i våra försök.
HI: Hjälpmedelsinstitutet studerar villkoren för denna brukarkategori, se t.ex.
Bergfeldt, & Reifeldt (2009).
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Hygienrumsinredningar med justerbarhet i höjdled:
www.bano.no
www.lintec.se
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Intervjuer och försök i försöksutrymme
Toalett i entrén till Dalheimers hus. Skala ca 1:50.
Tvättställ, 70 x 68 cm, fast monterat på
90 cm höjd. Tillbehören runt tvättstället
är inte monterade på bra höjd eller i
övrigt på ett genomtänkt sätt.

!

Toalettstol med höj- och sänkbar
sits, IFÖ. Sittytans läge kan ställas in
45 – 65 cm över golv. Armstöden är
fällbara uppåt-bakåt mot apparaturlådan.

!
Person:
(intervjudatum)

Funktionsförmåga/
-nedsättning:

Hjälpmedel i offentlig
miljö. Vanor vad gäller
off. toaletter:

Synpunkter angående
toalettstolen:

Synpunkter angående
tvättstället:

Synpunkter på försöksutrymmet
som helhet

El.-rullstol typ Per-Mobil.
Undviker att använda off.
toaletter. De är i allmänhet
för trånga. Blöjor får ersätta. Har erfarenhet av campingplatser, där hkp-toaletterna oftast är för små.
Önskar lyfthjälpmedel, typ
Sabina som hon är van vid
hemma, även i off. toiletter.

+ Behöver höj- och sänkbar toalettstol – försökstoaletten bra.
+ Armstödens placering bra.

–

Det går bra att komma fram under
tvättstället med rullstolen och därmed intill tvättstället, men det sitter
för högt för att vara bekvämt för
tvätt m.m.
Når inte kranen på grund av tvättställets djup.
Når inte tvålkoppen.
Når inte pappershanddukarna.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

+ Utrymmet som helhet i försökstoaletten är tillräckligt.

El.-rullstol Per-Mobil
C500. Total längd inklusive skor 145 cm. Bredd
75 cm.
Går då och då på off. toaletter. Användbara toaletter
finns enligt person 2 på
Frölunda torg och i Allum
i Partille centrum.

+ Behöver höj- och sänkbar toalettstol – försökstoaletten bra.
+ Armstödens placering bra.

+

Tvättställets höjd bra. Det går bra
att komma fram under med rullstolen och intill tvättstället.
Når kranen.

! Utrymmet
som helhet
i försökstoaletten
är tillräckligt.

–
–
–
–

Når inte tvålkoppen.
Når inte pappershanddukarna.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

" Viktigt att man justerar toaletterna
då och då så att toalettsitsen inte
sitter löst.

Person nr 1:
(2011.05.22)

Kvinna, 71 år.
Aktiv trots ålder och
funktionsnedsättning.
Helt förlamad i ben
och bål. Viss rörlighet men mycket svag
i armar och händer
(muskeldystrofi).
Använder ’stålift’,
typ Sabina, i hygienrummet hemma.

– Toalettpappersrullens placering på
armstödet hindrande; hellre rulle
på fritt stående hållare.
– Alarm-/ringklockans placering
dålig. Bör hänga över toaletten –
helst röststyrd anropsmöjlighet.

–
–
–
–
–

!
Person nr 2:
(2011.06.09)

Kvinna, 73 år.
Aktiv trots ålder och
funktionsnedsättning.
Förlamad i benen
(efter poliosjukdom).
Kan stödja något på
benen. Stödjer på
benen samt ’betastöd’ + krycka och
armstöd vid överflyttning till toalett.

– Toalettpappersrullens placering på
armstödet hindrande.
– Alarm-/ringklockans placering
dålig. Bör hänga över toaletten.

+
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Person nr 3:
(2011.06.22)

Man, 37 år.
Mycket aktiv. Helt
förlamad i ben och
bål och delvis i armar
(tetraplegi). Relativt
god handfunktion.

Lätt manuell rullstol som
tar liten plats.
Använder nästan aldrig
toaletter i offentlig miljö.
Förflyttar sig till toalettstol
snett framifrån – häver sig
över.

+ Behöver höj- och sänkbar toalettstol – försökstoaletten bra.
+ Armstöden bra (men använder
dem inte).
– Behöver mjuk toalettsits – saknas.
– Toalettpappersrullens placering
dålig.
– Alarm-/ringklockans placering
dålig.

+
+

Tvättställets höjd bra; kommer bra
fram under.
Når kranen.

+ – Når tvålen nätt och jämt.
+ – Når pappershanddukarna nätt och
jämt.
+ Når papperskorgen.
–

Når inte sanitetsavfallspåsen.

+

Tvättställets höjd bra; kommer bra
fram under.
Når kranen.
Når tvålen.
Når pappershanddukarna.
Når papperskorgen.
Når sanitetsavfallspåsen.

! Utrymmet som helhet i försökstoaletten räcker väl till.

Person nr 4:
(2011.06.27)

Man, 45 år.
Mycket aktiv. Helt
förlamad i benen
(paraplegi). God
funktion och styrka i
armar och händer.

!

Lätt manuell rullstol; typ
Pantera som tar liten plats.
Använder sällan toaletter i
offentlig miljö; planerar
för att kunna undvika.
Har erfarenhet av off. toaletter från resor utomlands,
bl.a. USA; ofta bra men
saknar ibland tvättställ.
Häver sig snett framifrån
över till toalettstolen.

+ Behöver inte höj- och sänkbar
toalettstol – försökstoaletten bra
med ca 46 cm höjd.
+ Armstödens placering bra.
– Mjuk toalettsits kan vara bra –
saknas.
– Toalettpappersrullens placering
dålig.

+
+
+
+
+

! Utrymmet som helhet i försökstoaletten räcker väl till.

!
!
Person nr 5:
(2011.07.08)

Kvinna, 60 år.
Halvsidigt förlamad,
vänster sida förlamad
(stroke).

Manuell rullstol; typ Etac.
Använder nästan aldrig
toaletter i offentlig miljö;
planerar för att kunna undvika.
Förflyttar sig till toalettstol
genom att ställa sig upp
och stödjer sig först på det
ena sedan på det andra
armstödet.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Toalettstolens höjd bra, ca 46 cm.
– Armstödens placering – bättre om
de gick att ställa i sidled.
– Toalettpappersrullens placering –
vill ha den på höger sida.
– Ringklockans placering dålig.

+

! Utrymmet
som helhet i
försökstoaletten räcker väl till.

+
+
+

Tvättställets höjd bra; kommer bra
fram under.
Når kranen.
Når tvålen.
Når pappershanddukarna.

–
–

Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

+

+

Tvättställets höjd bra; kommer bra
fram med rullstolen under .
Når kranen – bra utformad med bra
grepp.
Når papperskorgen.

! Utrymmet
som helhet i
försökstoaletten räcker
väl till.

–
–
–

Svårt att nå tvålen.
Svårt att nå pappershanddukarna.
Svårt att nå sanitetsavfallspåsen.

" Viktigt med krokar för att hänga
saker man bär på. Om en reumatiker tappar något på golvet kan det
vara mycket svårt att få upp det
igen.
" Att ramla på golvet är katastrof,
omöjligt att ta sig upp. Larm-/ringklockan måste finnas nära eller på
golvet.

!
Person nr 6:
(2011.09.12)

Kvinna, 35 år.
Reumatiker. Rullstolsanvändare men
kan också stå och gå.
Ställer sig upp vid
överflyttning till toalettstol.

Använder en liten manuell
rullstol men kan också stå
och gå. Använder regelbundet toaletter i offentlig
miljö. Exempel på toaletter
med bra tillgänglighet;
Stockholms Central (trivsam med blommor, avgift
20:-), McDonalds i Nordstan i Göteborg samt Villa
de Park, där rum och toasits spolas efter användning.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Att toalettstolen är höj- och sänkbar är bra.
+ Armstödens placering är bra – de
är nära och bra utformade.
+ Toalettpappersrullens placering är
bra.
– Ringklockans placering inte bra –
borde vara nära golvet om man
skulle ramla.

+

!
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Person nr 7:
(2011.09.21)

Kvinna, 78 år.
Reumatiker med
begränsad rörlighet i
händerna och synskadad. Kortväxt.
Rullstolsanvändare
men kan resa sig upp
och vända sig om
stående.
Reser sig upp vid
överflyttning till toalettstol.

Använder en liten el.-driven rullstol, totallängd 108
cm, bredd 62 cm.
Använder toaletter i offentlig miljö då och då. Exempel på toaletter med bra
tillgänglighet; utmed autobahn i Tyskland (med
vakt), Florida med mycket
bra utrymme, Danmark –
inte så bra, McDonalds på
Frölunda Torg bra.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Att toalettstolen är höj- och sänkbar är bra – ca 52 cm är bra.
+ Armstödens placering är bra.

Använder el.- rullstol, typ
Per-Mobil, sitshöjden 52
cm.
Använder aldrig toaletter i
offentlig miljö eftersom
det inte finns tillgång till
lyfthjälpmedel.
Ger exempel på toaletter
med bra tillgänglighet/utrymme; på varuhus i Helsingör, Danmark, och köpcentrum Allum i Partille.

– Toalettpappersrullens placering
inte bra – mindre rulle alternativt
rulle på fristående ställ bättre.
– Ringklockans placering inte bra –
borde vara nära golvet om man
skulle ramla.

–

Tvättstället alltför högt monterat;
kommer dock bra fram med rullstolen under.
+ – Når kranen nätt och jämt – bra
utformning av greppet men gärna
något lägre placerad – viss svårighet att se kranen.

–
–
–
–

Når inte tvålen.
Når inte pappershanddukarna
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Att toalettstolen är höj- och sänkbar är bra – ca 52 cm är bra höjd.

–

– Armstöden inte bra; måste kunna
flyttas i sidled.
– Toalettpappersrullens placering
inte bra – den sitter i vägen och
hindrar.
– Ringklockans placering inte bra.
(Personen är beroende av assistent
vid toalettstolen. Kan inte använda
toaletten i försöksutrymmet eftersom lyfthjälpmedel saknas).

–
–
–
–
–

Tvättstället inte bra; kommer inte
fram med rullstolen under. Det
måste sitta högre, skall helst vara
höj-och sänkbart.
Når inte kranen.
Når inte tvålen.
Når inte pappershanddukarna
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten räcker väl till.
! Låsningen av dörren inifrån bra.
" Svårt att se olika detaljer i rummet,
t.ex. tvål-behållaren.
" Dålig utformning, funktion och
utförande av tvålbehållaren – svår
att trycka ner och hård. En fristående flaska, inte fastsatt på väggen
skulle vara bättre.

!
Person nr 8:
(2011.10.10)

Kvinna, 54 år.
Nedsatt, mycket
liten, rörlighet i hela
kroppen inkl. armar
och händer (muskeldystrofi).
Är beroende av lyfthjälpmedel (taklyft)
och assistent vid toalettbesök och vid
tvättställ.

!

(Personen är beroende av assistent
vid tvättstället).

! Utrymmet som helhet i försökstoaletten räcker inte för toalettbesök; måsta vara 20–30 cm större
i djupled. Med en bra taklyft kan
utrymmet vara acceptabelt tillräckligt.
" Denna person är beroende av lyfthjälpmedel/takfyft. Sådana finns
sällan. Hon kan därför inte vistas
någon längre tid i offentliga miljöer.

!
!
Person nr 9:
(2011.10.10)

Kvinna, 48 år.
Helt förlamad i benen. God rörlighet i
armar och händer
(paraplegi). Kortväxt.
Förflyttar sig från
rullstol till toalett
genom att lyfta sig
snett framifrån.

Använder manuell rullstol
som tar liten plats.
Använder toaletter i offentlig miljö ofta och klarar de
flesta toaletter. Ger exempel på bra toalett; köpcentrum Allum i Partille.
Dålig toalett; handikappbadet på Amundön; för
hög toalett – borde vara
höj- och sänkbar.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Bra att toalettstolen är höj- och
sänkbar – behöver låg höjd.
+ Armstödens placering bra; fäller
upp dem.

Använder stor el.-rullstol,
typ el.-moppe, i offentlig
miljö.
Använder toaletter i offentlig miljö ofta. Ger exempel
på off. toalett; Frölunda
torg, som dock har för låg
toalettstol, ej höj- och
sänkbar, och dåliga armstöd, inte stabila.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Bra att toalettstolen är höj- och
sänkbar för att få rätt höjd.
+ Armstödens placering bra; fäller
upp dem.

– Toalettpappersrullens placering
inte bra – hellre fritt stående hållare.
– Ringklockans placering inte bra.

+
+
–
–
–
–

Tvättställets höjd bra; kommer
fram med rullstolen under.
Når kranen.

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten räcker väl till.

Når tvålen med viss svårighet.
Når pappershanddukarna med viss
svårighet.
Når papperskorgen med viss svårighet.
Når sanitetsavfallspåsen med viss
svårighet.

" Måste kunna komma tätt intill
toa.-sitsen med rullstolen, därför
viktigt med utrymme vid sidan av
toa.-stolen

!
!
Person nr 10:
(2011.10.31)

Kvinna, 61 år.
Svårigheter att gå;
använder rollator
inomhus och stor e.rullstol utomhus
(MS).
Står upp med hjälp
av armstöd vid överflyttning till toalettstol.

– Toalettpappersrullens placering
inte bra – hellre fritt stående hållare.
– Ringklockans placering inte bra.

+
+
+
+
+
–

Tvättställets höjd bra; kommer
fram under.
Når kranen.
Når tvålen.
Når pappershanddukarna.
Når papperskorgen.

! Utrymmet som helhet i försökstoaletten räcker väl till när rollatorn
används men är för litet för utomhusrullstolen.

Når sanitetsavfallspåsen med viss
svårighet.

!
!
!
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!

Person nr 11:
! Utrymmet som helhet i försökstoaletten räcker väl till.

(2011.11.11)

Kvinna, 46 år.
Ryggskada (tetraplegi), något begränsad.
Kan resa sig upp och
stödja på benen vid
överflyttning till
toalettstol.

Använder manuell rullstol
som kräver litet utrymme.
Använder toaletter i offentlig miljö ofta. Har varit i
Nice, där det fanns moderna och bra toaletter, och
Frankfurts flygplats med
rymliga och bra toaletter.
5:an i Nordstan i Göteborg
inte särskilt bra.

+ Toalettstolens placering bra.
+ Bra att toalettstolen är höj- och
sänkbar, klarar även toalett med
standardhöjd 46 cm.

+

– Armstöden – bättre med sidoställbara.
– Toalettpappersrullen är i vägen.
– Ringklockans placering inte bra.

–

Tvättställets höjd bra; kommer
fram under.
Når kranen.
Når papperskorgen.
Når tvålen med visst besvär – behöver använda båda armarna
Når pappershanddukarna med visst
besvär.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

" Har ibland brottom till
toalett och tycker då att
det är besvärligt att de
är låsta eller att man måste hämta
nyckel på annat ställe. Ett ’smart
kort’ till alla hkp-toaletter önskas.
" På IKEA är hkp-toaletten ofta
upptagen av blöjbytande föräldrar
med barn.
" Ser ibland kö av toalettbesökare
utan funktionshinder. Kan en
funktionshindrad gå före i en sådan kö ???

Tvättstället för lågt – behöver högt
tvättställ då hon inte kan böja sig.
Behöver högre kran för att kunna
tvätta sig – gärna rörelsestyrd.

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten räcker väl
till.

+

Når pappershanddukarna.

–
–
–

Når inte tvålen.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen – kan
inte vrida sig snett bakåt.

" Tycker att toaletterna på vårdinrättningar ofta är dåliga. Vistas
t.ex. på Varbergs kurort – ingen
bra toalett.

+
+

–
–

!
Person nr 12:
(2011.11.17)

Kvinna, 47 år.
Stelopererad rygg på
grund kotförskjutning, använder korsett och kan då inte
böja sig. Går och står
men med svåra smärtor, vilket medför
olika form från dag
till dag.

!

Använder toaletter
i offentlig miljö
då och då.

+ Toalettstolens placering inget
problem.
+ Bra att toalettstolen är höj- och
sänkbar, behöver hög toalettstol.
+ Armstöd och toa.-papper OK.
– Alarm-/ringklockan måste placeras så att hon inte behöver böja
sig.

–
–

!
!
Person nr 13:
(2011.12.09)

Man, 50 år
Ytterst liten styrka
och rörlighet inklusive armar och händer
(MS).

Använder nästan aldrig
toaletter i offentlig miljö.
Planerar toalettgåendet
hemma och använder blöjor. Behöver taklyft för att
överhuvudtaget kunna gå
på toalett och tycker det är
bra med traverslyft vilket
finns i hemmet.

+ Toalettstolens placering bra –
behöver höj- och sänkbar modell.
+ Armstöd: använder inte armstöd –
hänger kvar i selen.
+ – Toa.-papper OK.
+ – Använder inte alarm/ringklockan.

–

–

–

+

Tvättstället behöver vara något
högre – kommer knappt fram under.
Har svårt att nå fram med händerna
till kranen för att få dem tvättade
av assistent.
Kan inte själv använda tvål, papper, papperskorg eller sanitetsavfallspåse.

! Utrymmet som helhet i försökstoaletten tillräckligt. Använder
taklyften. Vore bättre med traverslyft med tanke på utrymmet. Ställer
rullstolen mitt emot toalettstolen.

Utrymmet vid sidan av tvättstället
bra för assistenten.

!
! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten tillräckligt.

Person nr 14:
(2011.12.11)

Kvinna, 77 år.
Mycket aktiv trots
funktionsnedsättning.
Begränsad styrka och
rörlighet i bål och
armar, ingen rörlighet i benen (polio).
Flyttar över till
toalettstol genom att
ställa rullstolen vinkelrätt mot framkanten på toa.-stolen.

Använder rullstol av Permobil-typ. Går nästan
aldrig på toaletter i offentlig miljö eftersom toalettstolen oftast är för låg.
Ger exempel på bra toaletter: Nordstan Apoteket
5:an samt Frölunda torg

+ Toalettstolens placering bra.
+ Bra med höj- och sänkbar modell,
ca 54 cm bra höjd.

+
+

Tvättställets höjd bra – kommer
fram under.
Når vattenkranen.

– Armstöden inte bra – behöver
sidoställbara (lutar över när hon
drar byxorna ner och upp).
– Toa.-pappret inte bra placerat – nu
i vägen. Behöver annan plats när
armstöden sidoställs.
– Alarm-/ringklockan har dålig
placering – kan ej nås från toalettstolen.

–
–
–
–

Når inte tvålen.
Når inte pappershanddukarna.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

" Menar att det
borde finnas väl
utrustade toaletter, bl.a. med höjoch sänkbar toalettstol, på strategiska platser i varje stadsdel, exempelvis på olika institutioner
såsom bibliotek etc., då man inte
anser att man kan ha sådana fristående offentliga toaletter på
grund av vandalisering.
Alternativet är att offentliga
handikapptoaletter är låsta och att
personer med funktionsnedsättningar har speciell nyckel.
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!
!

Person nr 15:
(2012.02.14)

Man, 51 år. Mycket
aktiv trots funktionsnedsättning (CP-skada).
Begränsad styrka och
rörlighet i bål, armar
och ben.
Flyttar över till
toalettstol genom att
ställa rullstolen snett
mot toa.-stolen, stödjer på benen, tar tag i
ena handtaget och
flyttar över med
hjälp av assistent
som hjälper till med
lyft.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Använder manuell rullstol
Totallängd: 110 cm.
Bredd: 75 cm (personen
något korpulent)
Går regelbundet på toaletter i offentlig miljö. Ger
exempel på bra toaletter:
Frölunda torg, nya delen
(bemannad toalett).

+ Toalettstolens placering bra.
+ Bra med höj- och sänkbar modell.
Höjden 52 cm fungerar bra. Även
standardhöjd 46 cm kan fungera.
– Toa.-pappret inte bra placerat – nu
delvis i vägen.
– Alarm-/ringklockan har dålig.
" Behöver inte mjuk sits, men föredrar träsits framför plastmodell.

+
+
+
+
+
–

Tvättställets höjd bra – kommer
fram under.
Når vattenkranen.
Når tvålen.
Når pappershanddukarna efter liten
förflyttning.
Når papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten tillräckligt.
" Önskvärt med toalettstol av closomatmodell, me n tekniken är
känslig och hygienen ett frågetecken (ev. kan låsta toaletter tillgängliga endast för funktionshindrade med nyckel/smart kort vara
en lösning)
" Ser ingen vits med bänkliknande
plattor vid sidan av toalettstolen
enl. FRR-projektet.

!
!
!
Person nr 16:
(2012.02.27)

Kvinna, 32 år.
Aktiv med funktionsnedsättning, ingen
styrka och rörlighet i
benen (CP-skada).
Flyttar över till
toalettstol genom att
ställa rullstolen snett
mot toa.-stolen. Kan
delvis stödja på benen vid överflyttningen.

Använder manuell rullstol
inomhus:
Totallängd: 95 cm
Bredd 66 cm
Har även en el.-driven
rullstol för Använder toaletter i offentlig miljö då
och då. Ger exempel på
bra toaletter: Hotell i London. Centralstationen i
Stockholm. Café du Nord
och Biopalatset i Göteborg.

+ Toalettstolens placering OK.
+ Toa.-stolens höjd bra (46 cm).
Behöver ej höj- och sänkbar (sitter
relativt lågt).
+ Toa.pappret bra men gärna mindre
rulle.

–

Tvättstället för högt och för brett
(kommer fram bra under)

+

Når vattenkranen.

–

" Bra med spol- och torkfunktion,
har closomat hemma

–
–

Når ej tvålen (svårt när man behöver två armar).
Når pappershanddukarna dåligt.
Når papperskorgen dåligt.

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten tillräckligt.
" Ofta är inte de offentliga toaletterna fräscha – bra med bemanning.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

Person nr 17:
(2012.03.05)

Kvinna, 45 år.
Aktiv med funktionsnedsättning. Begränsad rörlighet i bål,
armar och ben (CPskada).
Flyttar över till
toalettstol genom att
ställa rullstolen vinkelrätt mot framkanten på toa.-stolen.
Stödjer något på
benen och håller i
ena armstödet, samtidigt som assistenten
tar under armarna
och lyfter/vrider över
på toa.-sitsen.

!
!
!
!
!
!
!
!

Använder el.-rullstol av
Permobil-typ, C500, som
ute- och innestol.
Totallängd: 118 cm
Bredd: 75 cm
Går på toaletter i offentlig
miljö då och då.
Ger exempel på bra toalett:
Centralstationen

+ Toalettstolens placering bra.
+ Höjden bra ca 50 cm – kan klara
standardhöjden 46 cm. Bra med
höj- och sänkbar toa.-sits.
+ Armstöden bra.
– Toa.-pappret inte bra placerat –
mindre rulle bättre.

–
–
–
–
–
–

Tvättställets höjd för hög,
även för brett och för djupt
Når inte vattenkranen.
Når inte tvålen (behöver två armar)
Når inte pappershanddukarna.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

" Om tvättstället är så här djupt behövs en längre pip/utkastare på
blandaren och längre handtag.
Helst skulle blandarhandtaget sitta i
framkanten/sidan på tvättstället.
En blandare som avger vatten
med rörelseavkänning kunde vara
en idé. Hur blir det då med vattentemperaturen – kan den regleras?

! Utrymmet som
helhet i försökstoaletten tillräckligt. Dock vissa
svårigheter om personen skulle
välja att flytta över från andra hållet – tvättstället hindrar då rullstolen.
" En tvålbehållare som lämnar en
klick tvål i en öppen hand vid tryck
eller drag med samma hand verkar
vara en god lösning (kräver dock
en stark hand).
Istället för pappershanddukar
som dras fram ur en behållare,
kunde vikta pappershanddukar
ligga öppet i en korg och vara lätta
att nå.

!
!
Person nr 18:
(2012.03.08)

Kvinna, 38 år.
Begränsad rörlighet i
armar, bål och ben.
Spasticitet som gör
att hon har svårt att
använda händerna.
Kör el.-rullstol själv,
kommunicerar med
Bliss (CP-skada).
Använder taklyft
vid toalettbesök, har
eget lyftskynke

Använder el.-rullstol av
Permobil Chairman (motsvarande C400).
Totallängd: 130 cm
Bredd: 65 cm
Går på toaletter i offentlig
miljö då och då. Måste då
ha två personer som lyfter.
Ger exempel på bra toaletter: Hotell Ibis i Paris.
MacDonalds i Göteborg.

+ Taklyftens placering bra.
+ Toalettstolens placering bra.
+ Höjden bra. Bra med höj- och
sänkbar toa.-sits.
+ Armstödens placering bra.

Går på toaletter i offentlig
miljö då och då.
Ger exempel på bra toalett:
Nya delen av Frölunda
torg.
Dålig toalett: Järntorget.

+ Toalettstolens höjd bra: 46 cm.
+ Bra med höj-och sänkbar toalett
då hon sittande på toan behöver
kunna nå ner med fötterna på golvet men vid resning från stolen
behöver komma högre upp.

Får i övrigt hjälp.

+

Tvättställets höjd bra,
kommer lät under och intill.

–
–
–
–
–

Har svårt att nå vattenkranen.
Når inte tvålen (behöver två armar)
Når inte pappershanddukarna.
Når inte papperskorgen.
Når inte sanitetsavfallspåsen.

+
+

Tvättställets höjd bra.
Når allting

! Utrymmet
som helhet
i försökstoaletten tillräckligt för personen
och assistent.

– Toa.-pappret något i vägen.
Bättre om det var på andra sidan.

!
Person nr 19:
(2012.03.27)

Kvinna, 55 år.
Kan gå med käppar.
Använder el.-rullstol
och el.-moppe utomhus. Dålig motorik
och viss spasticitet
(CP-skada).

! När denna person kommit upp
från toalettstolen och ej har kryckorna till hands – bra att kunna nå
tvättstället för att stödja sig.

!
!
!
!
!
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Person nr 20:
(2012.03.26)

Kvinna, 54 år.
Synskadad – helt
blind sedan barndomen. Använder orienteringskäpp.

Skyltningen:
Inte bra med punktskrift
vid sidan av dörren – bättre
intill dörrhandtaget på
dörren. Dörrhandtag med
låsning av vanlig typ bra,
bra om det är likadant
överallt.

Tycker bättre om en vanlig toalett,
dvs. ett mindre rum. Lättare att hitta
olika inredningsdelar och detaljer.

Bra med samma uppsättning inredningsdetaljer på samma plats, t.ex.
tvålpump på en speciell plats, handdukshållare etc. Bra med papperskorg
direkt under handdukarna.

Skyltningen:
Bra med punktskriften vid
sidan av dörren intill handikappsymbolen.
Låsningen av dörren utifrån: svårt att veta om det
är upptaget eller ej (inte
trevligt att ta i dörren om
någon är där inne).

+ Utrymmet bra.
+ Bra med kontrastmarkering
av spolknappen.

+ Bra med samma uppsättning av
inredningsdetaljerna vid tvättstället.

! Har lagt märke till på andra offentliga toaletter att på vägghängda toaletter finns ingen avvikande färg på spolknappen!
Toalettrullen sitter ofta på vänster
handtag – bättre om den sitter på
höger sida!!

Skyltningen:
Hade varit bra med ett
ledstråk fram till toa.dörren. Bra med handikappsymbol i relief och
punktskrift i brösthöjd vid
sidan av dörren.

Utrymmet: Bra med vanlig liten toalett för synskadade – lättare att hitta
olika enheter. Dock saknas nästan
alltid kontrastfärgsättning. Belysning
och armaturer får inte ge direkt bländande ljus in i ögonen. Kakel bör
vara matt.

Bra med kontrasterande färg bakom
toan i försöksrummet. Tvättstället med
handdukshållare och tvålkopp: Bra
med kontrasterande färg
på dessa detaljer.

! Hkp-toaletterna på X-2000-tågen
har en spolknapp (touch) som är
mycket svår att hitta för en synskadad – dåligt exempel.
Hur kan man veta att toan är upptagen? Inte lätt – känna på dörren.

!
Person nr 21:
(2012.04.19)

Kvinna, 56 år.
Synskadad sedan
barndomen. Vissa
små synrester. Använder orienteringskäpp.
Besöker offentliga
toaletter då och då.
Bra toalett på Mölndals sjukhus

!
Person nr 22:
(2012.09.20)

Man, 64 år.
Synskadad – blind
med små synrester.

!
!

