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Toalett - ett rom

Rullestoltilpasset toalett, ett rom med tett tank og torv på taket. Utvendig 
mål er 2,5 x 2,4 m. Tankens volum tilpasses forventet bruk, men 1.200 liter 
er normalt nok på mindre friluftsområder. Luke for tømming av tanken er på 
utsiden av bygget da dette forenkler arbeidet. Husk dreneringsgrøft fra  
byggegropen for å unngå at tanken skal flyte opp. Støpt gulv og lakkerte 
vegger innvendig letter rengjøring.

Kort omtale:

Stupebrettet og håndlister er montert. Luke over festet for ilen. 
KLAR TIL BRUK

Glassfibertank på 1200 liter er 
gravd ned og 400 mm rør er 
montert.

Sperrene er montert. Husk å 
dimensjonere etter stedlige 
byggeforskrifter.

Sittebenk m /støttehåndtak  ferdig 
montert.

Husk skikkelig drenering av bygge-
gropen og fyll rundt med pukk 
(8-11 eller 11-16).

Åpning i begge møner for lufting. Blir 
dekket med hønsenetting.

Ferdig toalett med torv på taket.



Materialer dimensjon Kapplengde Antall
Sperr 2 x 6 1 900 mm 14 stk
Mønsås 2 x 6 3 300 mm 1 stk
Sutak 3 330 mm ca 12 m2

Stenderverk 2 x 4

1 850 mm 14 stk
1 950 mm 10 stk
3 300 mm 4 stk
2 400 mm 2 stk
2 200 mm 1 stk
2 500 mm 2 stk

Kledning 1 x 7

2 400 mm 17 stk
2 500 mm 28 stk
1 200 mm 15 stk
310 mm 15 stk

Hjørnekjøl 2 150 mm 8 stk
Vindskier 2 150 mm 8 stl

Panel tot. ca 275 m

2 280 mm 36 stk
2 150 mm 20 stk
1 030 mm 18 stk
210 mm 18 stk

Betongplate:                                            2,4 x 2,5 x 0,15 m = ca 1 m3
Armeringsmatte:  2,4 x 2,3 m

Materialliste:

Universell utforming: Adkomsten må være trinnfri (maks 2 cm), ikke brattere enn 1:20, og det 
må være nok plass utenfor døra. Døra må ha min 86 cm fri bredde og fritt 
snuareal inne skal minst være 150 cm (diameter). Husk oppfellbare 
armstøtter på begge sider av toalettet. Synshemmede trenger god 
skilting til toalettet, god belysning og kontraster ved dør og mellom gulv 
og vegg.



Arbeidstegning:


