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Toaletten 

 

Hur ska toaletten se för att alla kan använda den?  

För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi 

tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och 

Handisam.  

  

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor 

med funktionsnedsättning. De riktlinjer som finns från boverket är de minikraven 

vad som krävs. Handisam har sett över riktlinjerna och ibland höjt kraven för 

god tillgänglighet, det är de riktlinjerna som vi här kommer att hålla oss till. 

 

Vi presenterar här en kort redogörelse över hur toaletterna kan anpassas i våra 

kyrkor för att människor med olika funktionsnedsättningar kan nyttja dem. De 

tecknade bilderna är hämtade från Handisam och fotografierna har vi själva tagit.  

 

Frågor kan skickas till info@phv.pingst.se eller PHV Skricksta Haga, 635 13 

Eskilstuna. 

Det går även bra att gå in på Handisams hemsida och skaffa fördjupad 

information där www.handisam.se.  För utrustning kan man vända sig till 

Handikappinsitutet,  www.hi.se.  

 

Håller denna toalett måttet? 

 

Följande sidor ger besked om hur ni 

kan utforma en toalett som klarar en 

inspektion. Lycka till! 
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Generella riktlinjer  

På varje våningsplan bör det finnas en så kallad handikapptoalett dit en person 

med rullstol kan gå. Personer med andra funktionsnedsättningar som syn- och 

hörselnedsättningar, personer med stomi eller inkontinens kan ha andra behov 

som bör tillgodoses. Likaså kan man tänka sig att personer med diabetes som 

önskar kontrollera blodsocker, ge injektioner etc. ska finna ett lämpligt rum. 

Finns fler toaletter ska en vara tillgänglig för person med rullstol och eventuell 

assistans. De andra toaletterna ska vara utformade så övriga personer med någon 

form av funktionsnedsättning kan nyttja dem. 

 

Varje toalett ska vara utformad enligt 

nedanstående anvisningar. 

 

Vara ett slutet rum 

Ha bra ventilation 

Ha utåtgående dörr, ska kunna låsas upp 

utifrån 

Tydlig skyltning med kontrasterade 

färger. Vara en lättbegriplig symbol och 

taktil markering. Skyltens ska sitta på 

väggen vid dörrens handtags sida,  

ca 1,4 m nedre kanten. 

Man ska tydligt kunna se om toaletten är ledig 

eller upptagen. 

Att låset är lätt att hantera med en hand utan 

krav på nypgrepp. 
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Dörren, golvet och inredning bör kontrastera mot 

bakgrunden. D.v.s. golvet är mörkare än väggen och 

dörren har även den en annan färg. Ljuskontrasten 

bör vara minst 0,4 enl. NCS. Detta för att 

synskadade ska kunna orientera sig. 

 

Golvet ska vara halkfritt och kontrastera  

till väggen.  

 

Belysningen ska vara jämn (ca 300 lux) och inte blända. Man föredrar två 

ljuspunkter, gärna glödlampor. Materialet i toaletten ska inte ge reflexer. 

 

Brandvarnare ska kunna uppfattas även av personer som har nedsatt hörsel 

eller är döva (blinkande lampor t.ex.).  

 

Tvättstället ska finnas i samma rum som toalettstolen. 

Man ska kunna nå kranen från toalettstolen  

(gäller ej toalett för rullstolsburen). 

Vattnets flöde och temperatur ska lätt kunna regleras. 

 

Engreppsblandare som hanteras med hela handen 

eller armbågen. 

Spolknappen ska vara utformad så att man kan trycka med hela handen. 

 

Avställningsyta nära toaletten (Som man kan nå när man sitter där används 

till att lägga hjälpmedel på). Ska vara torr hylla på minst 30 x 40 cm. Kan 

sitta mellan handfat och spegel. 
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Ordentliga krokar, på olika höjder, att hänga kläder och väska på. 

 

Papperskorg och avfallskorg med lock. Plats för blöjor, inkontinens- och 

stomi hjälpmedel. 

Toalettpappershållare nås lätt från toan och kunna 

hanteras med en hand. 

Spegeln ska sitta ca 90 cm över golvet (man ska 

kunna se sig från midjehöjd och uppåt,  

sittande som stående). 

Oparfymerad tvål och även rengöringsmedel. 

Hållare för muggar. 

 

 

Toaletter som även ska vara tillgängliga för 

rörelsehindrade och med rullstol.  

(Förutom de generella riktlinjerna ovan). 

 

Förrum till toaletten ska undvikas, om man har det måste man tänka på 

storleken på det utrymmet, kunna vända runt med en rullstol mm. 

Toalettrummets minimimått är 2,2 x 2,2 m.  

Placering av toalett och handfat som bilden visar. Det fria utrymmet som 

då skapas behövs för att kunna använda 

rullstolen och att en medhjälpare kan få plats 

på båda sidor om toaletten. 

Hörnen får inte skäras/sneddas och ingenting 

får inkräkta på den fria ytan. 
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Man ska kunna öppna, passera, stänga och låsa dörren från rullstolen. Det 

innebär: 

En dörröppning på minst 84 cm 

Helt utan tröskel eller ha en låg avfasad tröskel i de fall tröskel inte kan 

undvikas. Den får då vara max 10 mm rundad gummitröskel. 

Lätt kunna nå handtaget 

Att dörrens insida har ett så kallat draghandtag  

 

Toalettstol av golvmodell 

Sitthöjd 46 cm (utan ring, 48 cm med ring) 

Avstånd från sittringens framkant till väggen 

bakom ska vara minst 70 cm. 

Toalettlock som även kan användas som ryggstöd 

Spolknapp, se ovan. 

Toalettpappershållare på utsidan av båda armstöden. 

Vända mot toaletten. Det finns även bra större rullboxar. 

 

Armstöden ska vara placerade 80 cm från golvet (överkanten) och ha 60 

cm mellan varje armstöd.  

Armstöden ska vara uppfällbara, glida sakta ned när de fälls ned. 

Armstöden ska kunna hanteras med en hand 

Tåla stor belastning både uppifrån och i sidled. 

Tvättstället ska vara 80 cm från golvet. Man ska kunna nå det sittandes i en 

rullstol. 

Avståndet mellan framkanten och väggen ska vara ca 60 cm. 

Rör och vattenlås får inte sitta så att de är ett hinder för benen.  

Helst monteras inne i väggen. 

Rak framkant på tvättstället. 

Tvättstället ska tåla belastning. 
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Engreppsblandare med förlängd spak 

Termostatblandare 

Tvålautomat ska sitta ca 90 cm över golvet. Från smittskyddet 

rekommenderas även att man tillhandahåller handsprit. 

Handdukshållaren ska sitt ca 90 cm över golvet. Vara lätt att ta ut papper. 

Om handdukshållaren är svår att nå från rullstolen kan man på hyllan lägga 

lösa papper i en korg. 

Papperskorgen ska sitta med sin överkant 70 cm från golvet,  

underkanten minst 30 cm. 

Avfallskorgen ska ha lock och även den sitta 70 cm över golvet. 

Spegel, se ovan 

Larmet ska nås från rullstol 70 cm från golv och 70 cm från 

hörn,  

toalettstol hänga runt armstöd och golvet ca 20 upp. 

Att larmet är högljutt och hörs till någon med 

ansvarsposition/bemanning, t.ex. kyrkvärden.  

Strömbrytaren ca 80 – 100 cm ovan golv. 

Ha återställningsknapp 

Krokar ska finnas i varierad höjd. 
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Tecknade skisser  från Handisam som beskriver toalettrum och 

inventarier, måttangivelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


