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detaljer som teller
toalett og bad

universell utforming og likestilling
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Tilgjengelig og brukbart for alle1

Universell utforming 
universell utforming betyr at omgivelser og 
produkter skal utformes slik at de kan brukes 
av alle mennesker. universell utforming inne-
bærer også å utvikle nye, gode løsninger som 
går lengre enn minimumskrav i lovverket. 
brosjyren omfatter toalett og bad i bygninger 
og anlegg for allmennheten. dette kan være 
kulturhus, offentlige kontorer, togstasjoner, 
friluftsanlegg, hoteller og byggverk med  
arbeidsplasser. utdyping av detaljer og gode 
løsninger bygger på erfaringer fra medlemmer 
i norges Handikapforbund som bruker  
manuelle og elektriske rullestoler, og på  
organisasjonens arbeid med universell ut-
forming i praksis. 

Lover og forskrifter
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
stiller krav om universell utforming av bad og 
toalett. norsk standard for universell utform-
ing av bygg og uteområder har utfyllende krav. 
nHf har oppsummert lovverket og egne anbe-
falinger i heftet ”tilgjengelige bygg og uteom-
råder”. se baksiden av brosjyren for lenker. 

Plan- og bygningsloven
Prinsippet om universell utforming skal ivare-
tas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak (§ 1-1 lovens formål, 4. ledd).

Teknisk forskrift og veileder. 
Utdrag fra § 12-9 Bad og toalett.
i etasjer som har bad og toalett skal 1/10 og 
minst ett av disse være universelt utformet:

l	 fargekontrast på gulv og vegg. utstyr skal  
 ha fargekontrast til gulv/vegg.

l		 fri gulvplass til snusirkel med diameter   
 minimum 1,5 m foran toalett og minimum   
 0,9 m fri sideplass på begge sider av   
 toalettet. fri passasjebredde på 
 0,9 m fram til toalett. avstand fra vegg   
 til forkant toalett minimum 0,7 m. 
 Håndstøtte på begge sider av toalettet. 

l		 fri høyde under servant minimum 0,67 m.   
 røropplegg inntil vegg slik at fri plass   
 under vasken.

l		 såpedispenser, håndtørker og speil må   
 kunne betjenes fra både sittende og   
 stående stilling.

l		 trinnfri dusjsone, minimum 1,6 x 1,3 m.

På steder med kun ett toalett må dette være 
universelt utformet. dersom det er flere toa-
letter i nærheten av hverandre på samme plan, 
er det tilstrekkelig med 0,9 m fri plass på den 
ene siden av toalettet, forutsatt speilvendt 
utforming i annet toalett. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
i følge loven er det forbudt å diskriminere 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. loven 
gjelder virksomheter i eksisterende bygg og 
stiller krav til virksomhetseiere om universell 
utforming av lokalene virksomheten drives i. 
Plikten er regulert i § 9 og pålegger både 
offentlige og private virksomheter å jobbe 
aktivt for å fremme universell utforming.

Tilgang til toaletter er nødvendig for å kunne bruke det offentlige rom. Det 
samme gjelder tilgang til baderom og dusj i hoteller og andre publikumsbygg. 
Erfaring viser at utstyr ofte er tilfeldig plassert, slik at rommene ikke fungerer i 
praksis. Målet med denne brosjyren er å skape større bevissthet om detaljenes 
betydning for gode løsninger. 
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nHf mener at flest mulig toaletter skal være 
universelt utformet fordi mange har nytte 
av store toaletter. dersom det er separate 
toaletter, må minst ett toalett for hvert kjønn 
være universelt utformet. dersom toalettet 
kombineres med stellerom, må flere rom være 
universelt utformet for å unngå kø. ved viktige 
reiseknutepunkt må kombinertrom ha høyde-
regulerbar stellebenk for voksne personer. 
benken må kunne felles mot veggen når den 
ikke er i bruk.
baderom må være terskelfritt og med samme 
gulvnivå i toalett- og dusjsone for bruk av 
hjelpemidler som dusjstol og personløfter. 
for at løsningene skal fungere for alle, må 
kvalitetskravene som personer med funksjons-
nedsettelser stiller bli ivaretatt, inkludert bruk 
av tekniske hjelpemidler. rullestol er dimen-
sjonerende for areal og stiller krav til betjen-
ingshøyde fra sittende stilling. i tillegg kom-
mer krav til fargebruk, kontraster, akustikk 
samt forståelige og helsevennlige omgivelser. 

l		 Helhetlig planlegging.  rommet og 
 plassering av rør og utstyr må ses i 
 sammenheng.

l		 Areal. dybden og bredden i rommet må   
 være tilstrekkelig for bruk av manuell 
 og elektrisk rullestol. snusirkel med dia-
 meter minst 1,6 m foran toalett og vask.

l		 Lett å finne og enkelt å komme til. tydelig  
 skilting i fellesarealer og på toalettdør. 
 tilgjengelighetssymbol. god plass i  
 korridor for å sikre adkomst til toalett   
 med rullestol.

l		 Dør må være lett å se og bruke. trinnfritt. 
 utadslående dør i kontrastfarge til vegg.   
 Plass på begge sider til å åpne/lukke fra 
 rullestol. lett å betjene låsen. låst posi-  
 sjon må være tydelig. 

 lukkebøyle på innside dør, diagonalt fra   
 hengslesiden. døråpner plassert utenfor   
 dørens slagradius ved automatisk dør og   
 med god avstand fra hjørnet (minst 0,5 m).

l		 Kontraster og belysning. gulv i kontrast   
 til vegger. utstyr i kontrast til vegg. god   
 belysning uten blending.

l		 Toalett. fri plass foran og på begge sider
 av toalettet til rullestol. avstand fra vegg   
 til forkant toalett 0,85 m. sittehøyde   
 0,48-0,50 m. armstøtter på begge sider,   
 montert i bakvegg i 0,8 m høyde. toalett-  
 papir på støttene.

l		 Vask. det må være fri plass under vasken   
 for å komme inntil i sittende stilling. 
 ettgreps armatur der både vann og hendel  
 er lett å nå og betjene. 

l		 Betjeningshøyde. Høyde 0,9-1,1 m passer  
 både stående og sittende stilling; 
 lysbryter, stikkontakt, såpedispenser,   
 håndtørker, knagger osv.

l		 Speil. bør gå helt ned til vasken. Høyde   
 for både sittende og stående. Helfigur-
 speil på vegg i tillegg kan være nyttig   
 for mange.

l		 Materialer. Helsevennlige materialer og   
 rengjøringsprodukter. Parfymefri såpe.

l		 Dusjsone. dusjsonen må være minst   
 1,5x1,8 m (bxd) og sklisikker. gulv i   
 toalett- og dusjsone i samme nivå uten   
 kanter.   
 ettgreps armatur med termostat.    
 dusjhode reguleres i høyde 0,9-2,1 m.    
 veggmonterte støttehåndtak    
 loddrett og vannrett. veggmontert   
 dusjsete  i  høyde 0,5 m. dusjforheng.

l		 Driftssikkert. jevnlig kontroll av auto-
 matiske dører for sikker drift.

2 Grunnprinsipper

NHF sine krav bygger på teknisk forskrift og samsvarer i all hovedsak med 
Norsk standard for universell utforming av bygg. 
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3 Toalett - gode løsninger

universelt 
utformet

nHf anbefaler 
snusirkel-

diameter 1,6 m
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gulvmontert toalett. 
Plass foran og på begge 
sider for overflytting 
fra rullestol. toalettet 
er trukket fram fra 
veggen slik at det er 
plass til rullestol paral-
lelt med toalettet og 
plass til assistent. 

armstøtter montert i 
forsterket bakvegg slik  
at de tåler stor belast-
ning. mulig å komme 
helt inntil toalettet når 
støttene felles opp mot 
veggen. Papir innen 
rekkevidde. 

vannlås 
trukket mot 

bakvegg 
slik at det 

er plass til 
bena. 

armatur 
trukket 

fram slik 
at det er 
enkelt å 
nå både 

hendel og 
vann. jevn 
overflate 

på vask.

såpe, 
håndtørker og 
løs papirkurv 
innen rekke-
vidde. Plass 
ved siden av 
vasken til å 
komme til med 
rullestol. 

speil ned 
til vask 

og opp til 
stående 

høyde. 

bøylegrep på innsiden.

Toalett - gode løsninger

Kunne vært bedre: 
kontrast mellom utstyr og vegg. sterkere kontrast 
mellom gulv og vegg. speil helt ned til vask.
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4 Dusj - gode løsninger

armatur, dusjhode 
og såpe innen 
rekkevidde fra 
sittende og stående 
stilling. det må være 
mulig å trekke til seg 
dusjhodet fra 
sittende dersom det 
er høyt plassert.

 klappsete 
montert på 

vegg i riktig 
høyde; dypt og 
bredt nok til å 

sitte stabilt.

 støttehåndtak 
vannrett ved dusjsete 

for overflytting fra 
rullestol. i tillegg 

loddrett håndtak som 
støtte når man står. 

sklisikkert gulv.

eksempel på entré og 
baderom på hotell
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5 Vanlige feil

 Stortoalett som lagerrom 
kombinert toalett, stellerom og 
lager hindrer tilgang til vask og 
til begge sider av toalettet med 
rullestol. kan ikke rygge helt inntil 
toalettet for sideveis overflytting 
fordi armstøttene ikke kan felles 
opp mot vegg. ustabilt når man 
belaster armstøttene med full 
kroppsvekt. toalettrullen på bak-
veggen er utenfor rekkevidde.

Vegghengt toalett
vanlige problemer ved vegghengt toalett:
l toalettet er ofte kortere enn mange rulle-
 stoler. man treffer ikke toalettsetet fordi det ikke  
 er nok plass til å rygge rullestol inn ved siden   
 av toalettet. dette gir fare for fall ved overflytting.
l  ryggstøtte mangler når dolokket felles bakover.
l  spyleknapp for høyt plassert. 

Løsning: bygge sisternekassen ut i samme bredde som 
toalettskålen, slik at avstanden fra vegg til forkant 
toalett blir 0, 85 cm og man kommer helt inntil toalettet 
med rullestol. ryggstøtte. spyleknapp i høyde 0,9-1,1 m.

Toalett- og baderom
vanlige feil ved kombinert toalett- og baderom, 
f.eks. på hotell:
l	 ikke tilstrekkelig plass på begge sider av 
 toalettet.
l		 for liten plass til å bevege seg mellom toalett-  
 og dusjsone med hjelpemidler samt sikre tørr   
 plassering av hjelpemidler utenfor dusj.
l		 dusjplass med støttehåndtak vilkårlig 
 plassert.
l		 ustabil dusjkrakk med liten sitteflate.
l		 dusjstang med dusjhode utenfor rekkevidde   
 fra sittende stilling.

      Vask/speil 
vask i hjørne uten fri adkomst. 

vask, tørkerull og speil for høyt 
plassert.

     Innebygd vask 
adkomsten er vanskelig hvis sargen hindrer 
plass til bena i sittende stilling. vask trukket 
inn på benkeplaten gjør det vanskelig å rekke 
vannet fra sittende. dette gjelder også vask 
med sensor der det kan bli lang avstand fra 
vaskens forkant til vannet. 
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