
§ 12-9. Bad og toalett§ 12-9. Bad og toalett
(1) Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:

a. Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett,
minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri
passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.

b. Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone.

c. Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

(2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse være universelt
utformet i samsvar med følgende:

a. Gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast til gulv/vegg.

b. Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett
og minimum 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved
siden av toalett. Toalett skal ha håndstøtte på begge sider.

c. Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant.

d. Dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m. Dusjhode skal være høyderegulerbart og dusjsone skal ha
veggmontert utstyr.

(3) I arbeidsbygning skal minst ett bad og toalett i hver etasje oppfylle krav i annet ledd.

VeiledningVeiledning

Til første leddTil første ledd
Alle boenheter skal ha minst ett bad og toalett tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Kravet gjelder også der det
ikke stilles krav til tilgjengelighet etter § 12-2. Hensikten med kravet er å tilrettelegge for at man kan bo lenger hjemme ved
funksjonsnedsettelse og at man skal unngå å måtte gjøre endringsarbeider dersom behovet for tilrettelegging skulle oppstå.
Terskel til bad/toalett bør være avfaset med maksimum høyde 25 mm.

AnbefalingerAnbefalinger
I boenheter uten krav om tilgjengelighet stilles det ikke krav om hvor bad/toalett plasseres. Det anbefales likevel at bad/toalett
tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse legges på det planet hvor de viktigste hovedfunksjonene ligger.

Til første ledd bokstav aTil første ledd bokstav a
Hensikten med de målgitte kravene er å sikre at man kan benytte toalett med rullestol og eventuelt rullator.

Krav om fri plass til snusirkel foran toalett er gitt for å sikre at person i rullestol eller rullator lett kan komme til og benytte
toalettet. Plassen vil forøvrig også være hensiktmessig for foreldre som skal hjelpe barn på toalettet, muliggjøre plass til
stellebord og lignende. Fri gulvplass for snusirkel behøver ikke å plasseres sentrisk foran toalett. Snusirkel kan plasseres slik at
man kan snu under fast inventar som er plassert minimum 0,67 m over gulv, eksempelvis en servant.

Fri plass på 0,9 m ved siden av toalettet kan benyttes som kombinert dusjplass og plass for plassering av rullestol dersom
brukerforutsetningen tilsier at man har behov for å sette fra seg stol ved siden av toalettet.

Hensikten med krav til fri passasjebredde er at man skal kunne komme fram til fri plass ved siden av toalett. Fast innredning
som for eksempel servant kan ikke plasseres i areal avsatt til passasjebredde.

Servant plassert nær toalett kan i noe tilfeller være hensiktsmessig da servant kan gi støtte når man reiser seg og ved forflytning.
En slik løsning kan også være skadeforebyggende.
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Til første ledd bokstav bTil første ledd bokstav b
Bestemmelsen skal sikre at dusj er lett tilgjengelig også for person med funksjonsnedsettelse. Kravet om ”mulighet for trinnfri
dusjsone” forhindrer ikke montering av dusjkabinett, men det er en forutsetning at dusjsonen også kan fungere uten. Kravet
innebærer at det er sluk i gulvet i dusjsonen og at rommet har fall mot sluk.

Til første ledd bokstav cTil første ledd bokstav c
Kravet innebærer at bøyler, håndgrep, dusjseter og lignende skal kunne monteres slik at de er sikre i bruk. Kravet gjelder vegg i
dusjsone og vegg ved toalett.

Preaksepterte ytelserPreaksepterte ytelser
1. Vegg må utføres slik at utstyr kan monteres opp til minimum 1,8 m over gulv i dusjsone.

2. Utstyr må kunne monteres på vegg bak-, og eventuelt vegg ved siden av toalett.

Til annet leddTil annet ledd
Byggverk med krav om universell utforming omfatter byggverk for publikum og arbeidsbygning. For arbeidsbygning er det
særskilte krav til bad/toalett, jf. tredje ledd. Der det bare er ett toalett, må dette være universelt utformet. Der det er flere
toaletter, må minimum 1/10 og minst ett være universelt utformet.

Toalett som skal være universelt utformet må ha planløsning og innredning som sikrer at personer med ulike
brukerforutsetninger kan benytte toalettet. Utover krav om at minst ett toalett skal være universelt utformet, bør romform
varieres og utformes slik at fallskader forebygges.

Til annet ledd bokstav aTil annet ledd bokstav a
Synlighet oppnås ved kontrast mellom farge på gulv og vegg eller kontrast mellom fastmontert utstyr og gulv/vegg. Ved valg av
farge på utstyr benytter man bakgrunnen som referanse. Fargekontrast betyr at fargen på objektet avviker fra fargen på
bakgrunnen.

§ 12-9 Figur 1: Synlig fargekontrast mellom gulv, vegg og fastmontert utstyr.

Til annet ledd bokstav bTil annet ledd bokstav b
Hensikten med de målgitte kravene er å sikre at toalett lett skal kunne benyttes av personer som benytter rullestol eller rullator.

Krav til fri plass til snusirkel foran toalett gjør det mulig å sette fra seg rullestol/rullator foran toalettet. Fri gulvplass for
snusirkel behøver ikke å plasseres sentrisk foran toalett. Snusirkel kan plasseres slik at man kan snu under fast inventar som er
plassert minimum 0,67 m over gulv, eksempelvis en servant.

Fri plass på 0,9 m ved siden av toalett gir plass for rullestol dersom brukerforutsetningen tilsier at man har behov for å sette fra
seg stol ved siden av toalettet. Kravet om fri plass på begge sider av toalettet gjør det mulig å komme til fra begge sider. Der det
er flere toalett i nærheten av hverandre på samme plan, er det tilstrekkelig at det er 0,9 m fri plass på en side av toalettet forutsatt
at det er speilvendt utforming i et annet toalett.
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Hensikten med krav om fri passasjebredde er at man skal kunne komme til fri plass ved siden av toalett. Fast innredning som for
eksempel servant kan ikke plasseres i areal avsatt til passasjebredde.

Utstyr som såpedispensere, håndtørker, speil og lignende må monteres slik at det kan betjenes både fra sittende og stående
stilling.

AnbefalingerAnbefalinger
Toalett bør monteres med forkant minimum 0,7 m fra vegg.

Til annet ledd bokstav cTil annet ledd bokstav c
For at rullestolsbrukere skal komme til servanten, skal det være tilstrekkelig fri høyde under servant for plass til bena.

Preaksepterte ytelserPreaksepterte ytelser
Fri høyde under servant må være minimum 0,67 m.

AnbefalingerAnbefalinger
Røropplegg bør monteres tett inntil vegg eller inn i vegg slik at installasjoner ikke opptar unødig plass under servanten.

Til annet ledd bokstav dTil annet ledd bokstav d
Hensikten med kravet er å sikre at rullestolsbruker kan benytte dusjsonen. Der det er én dusjsone må denne være universelt
utformet. Der det er flere dusjsoner, må minimum 1/10 og minst én være universelt utformet. Veggmontert utstyr kan være
dusjsete og håndgrep. Håndgrep monteres slik at det er mulig å holde seg fast mens man dusjer.

Til tredje leddTil tredje ledd
I arbeidsbygning stilles det krav om minst ett universelt utformet toalett i hver etasje.

HenvisningerHenvisninger
• Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge

• Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 29.06.2011 3


