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Bild 3.84.
Förslag på placering av inredning

Tillgänglig toalett på allmän plats bör ha vändzon för utomhusrullstol
utanför rummec.
Om dörren har dörrstängare behövs också automatisk dörröpp
nare.
Exempel

Mått i figurerna avser färdig vägg. Radiatorer etc får inte inkräkta på
den fria ytan. Hörnen i toalettutrymmet får inte skäras eftersom det då
blir för trångt för assisterande personal.
Figurerna visar endast ungefärligen var dörr kan placeras. Tänk på
att det bör finnas fritt urrymme vid dörrhandtaget så att man lättare
kan nå det från rullstol. Utrymme under tvättstället kan delvis inräk
nas i yran.
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Bild 3.83. Toalett tillgänglig för person i eldriven rullstol
för begränsad utomhusanvändning. Om rummet även ska
kunna användas av personer i en stor eldriven rullstol för
utomhusanvändning behövs utrymme för vändning utanför
rummet.
Dörren kan även placeras på väggen mittemot tvättstället.
(Innebär att den som använder toalettstolen sitter mer skyddad om
t ex assistent öppnar dörren).
Dusch kan installeras i rummet men helst bör det då vara något
större, se bild 4.23. Större mått kan också behövas för personer
som har särskilt stort behov av hjälpare. Studier har visat att om
det fria måttet bredvid toalettstolen ökar från 0,90 m till 1,00 m så
underlättas i vissa fall överflyttning av person i rullstol som behöver
hjälpare (enligt Arbetsmiljöverket). Det finns också internationella
studier som visar att om även personer som använder mycket
stora rullstolar ska kunna använda rummet så bör det fria måttet
bredvid toalettstolen vara 1,20 m.
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1.

Extrahög toalettstol (normalhög t ex
i skolor.) Eventuellt bidedusch nåbar
från toalettstol.

2.

Tvättställ överkant 0,80 m. Framkant
cirka 0,60 m från bakomliggande
vägg. Rör och vattenlås draget så att
de utgör så litet hinder som möjligt
för den som sitter vid tvättstället.
Tvålautomat högst 0,30 m från
främre tvättställskant.

3.

Spegel cirka 0,90-1,80 m över golv.

4.

Armstöd, överkant 0,80 m över golv,
c/c 0,60 m. Toalettpappershållare på
stödhandtagen.

5.

Hållare pappershanddukar och mugg
med underkant 0,80-1,00 m. Hållare
pappershanddukar kan också
placeras på väggen i vinkel mot
tvättställsväggen (streckat).

6.

Avfallsbehållare med lock. överkant
cirka 0,70 m och underkant cirka
0,30 m från golv.

7.

Papperskorg (alternativt bredvid
dörrens öppningssida).

8.

Draghandtag på dörr (kan placeras
rakt eller snett.)

9.

Anropskontakter larm (på armstöd
och vid dörr på höjd 0,20 m och
0,70 m, i anslutning till den senare
signallampa som visar att larm
utlösts samt återställningsknapp.)
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10. Klädkrokar cirka 1,00-1,20 m över

golv. En klädkrok cirka 1,60 m över
golv och gärna en krok för väskor
e d på höjden cirka 0,80 m.

11. Tvålautomat.
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