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Forord

Boligens indretning har stor indflydelse på vores liv og trivsel. Det gæl-

der for alle og ikke mindst for personer, der lever med et handicap.

I denne anvisning begrundes og anbefales en række tilgængelig-

hedskrav til boliger med udgangspunkt i handicappedes krav.

Anvisningen er bygget op omkring Bygningsreglement 2008, 

BR08 og uddyber og kommenterer de kapitler, der er relevante i for-

hold til boligers tilgængelighed. 

Mange tror, at hvis man retter sig efter bygningsreglementets krav, 

er den højeste kvalitet opnået. Ved opfyldelse af krav i BR08 får man 

en god tilgængelighed, men det er vigtigt at slå fast, at bygningsreg-

lementets krav er minimumskrav, og at man på en række områder 

med fordel kan stile højere. Derfor er anvisningens anbefalinger på 

en række områder mere omfattende end kravene angivet i BR08.

Anvisningens anbefalinger skal tilgodese personer med funktions-

nedsættelse, så de kan føre en selvhjulpen tilværelse, evt. suppleret 

med hjælpemidler. Personer med stort plejebehov er således ikke 

omfattet af denne anvisning.

Denne anvisning erstatter SBI-anvisning 195, Boligers tilgængelig-

hed fra 2000.

Anvisningen er rettet mod byggeriets aktører: arkitekter, planlæg-

gere, byggesagsbehandlere, bygherrerådgivere, boligselskaber og 

byggevareproducenter. 

Anvisningen er udarbejdet af rådgiverne Lone Sigbrand og Phi-

lip Henrik Jensen. Rådgiver Annette Bredmose har gennemgået og 

kommenteret et tidligt udkast, og seniorrådgiver Søren Ginnerup samt 

rådgiver Lars Schmidt Pedersen har kvalitetssikret anvisningen.

Anvisningen har desuden været til høring i SBi’s følgegruppe ved-

rørende tilgængelighed samt hos andre relevante aktører på bolig-

markedet.

SBi takker alle for et godt og konstruktivt samarbejde.

Statens Byggeforskningsinstitut

Afdelingen for By, Bolig og Ejendom

August 2008

Claus Bech-Danielsen

Konstitueret forskningschef



Forord 2. udgave

Denne 2. udgave af SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger, er i for-

hold til første udgave ændret i to tabeller. Det drejer sig om tabel ved-

rørende kvalitetsniveau for størrelse på vendeareal i køkken, se af-

snittet Vendearealer (side 37), samt tabel vedrørende kvalitetsniveau 

for størrelse på vendeareal i bade- og wc-rum, se afsnittet Størrelse  

(side 46).

Statens Byggeforskningsinstitut

Kommunikationsafdelingen

December 2010

Jesper Kirkeskov

Kommunikationschef
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Baggrund og indhold

Denne anvisning behandler emnet handicaptilgængelighed i relation 

til boliger. Den er et supplement til og konkretisering af Bygnings-

reglement 2008, BR08 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008) og SBi-

anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement 2008 (Dela Stang 

(red.), 2008) så vidt angår tilgængelighed. Ved projektering af boli-

ger skal der således tages højde for yderligere lovkrav og anbefalin-

ger, som ikke er omfattet i nærværende anvisning. 

Planlægning af nye boliger samt forbedring af tilgængelighed i 

den bestående boligmasse kræver en konsekvent opfyldelse af de 

krav, som er en forudsætning for, at personer, der lever med et handi-

cap, kan føre en velfungerende og værdig tilværelse. Dette forudsæt-

ter, at tilgængeligheden indarbejdes allerede fra projektfasen, for al 

erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at tænke hensyn til 

personer med handicap ind fra starten.

Ved at tage udgangspunkt i disse krav opnås også, at boligen vil 

kunne anvendes af den voksende gruppe af ældre borgere i samfundet.

Anbefalingerne i anvisningen gælder for nybyggeri, til- og ombyg-

ninger samt bygninger, der ændres til boligformål.

Anvisningen bygger på forskningsbaseret viden og har samme re-

lation til lovgivningen som andre anvisninger fra SBi.

Målkrav

Målkrav i anbefalingerne tager udgangspunkt i de nødvendige frie 

afstande til passager og arealer til manøvrering for kørestolsbrugere, 

der sidder i manuelle eller joystickstyrede el-kørestole. De er tillige 

selvhjulpne i den forstand, at de kan klare daglige gøremål som per-

sonlig hygiejne og madlavning uden assistance fra hjælper.

De anbefalede mål på afstande og arealer er mindstemål. Ved at 

følge disse vil en bolig kunne anvendes af de fleste brugere af manu-

elle kørestole samt en del brugere af el-kørestole. Herved sikres også 

de fornødne frie passager og manøvrearealer for rollatorbrugere, 

gangbesværede samt ældre personer.

Hvis man vil sikre, at størsteparten af brugerne af de joysticksty-

rede el-kørestole kan anvende boligen, bør man dog tage højde for, 

at der er, eller ved ændret møblering kan fremskaffes, større manøv-

rearealer i særdeleshed, hvor en 180-graders vending er nødvendig.
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Tjeklister
Til forskel fra SBI-anvisning 195, Boligers tilgængelighed (Woetmann 

Nielsen, 2000) behandler nærværende anvisning kun selve boligen. 

Adgangsforhold til bygninger og bygningers ubebyggede arealer 

er således kun behandlet med det overordnede afsnit Boligens om- 

givelser, der indleder anvisningens anden del, Anvisninger. I stedet

henvises til SBi-anvisning 216, Anvisning om Bygningsregelment 

2008 (Dela Stang (red.), 2008) og de dertil knyttede elektroniske 

Tjeklister, der fyldestgørende redegør for myndighedernes tilgænge-

lighedskrav samt SBi-anbefalinger vedrørende disse emner. Tjeklister 

kan hentes gratis på sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister.

Anbefalingerne i nærværende anvisning vil i begyndelsen af 2009 

ligeledes være at finde i de elektroniske Tjeklister, der herudover vil 

blive suppleret med bl.a. områderne legepladser, minielevatorer, ha-

veanlæg og renovationsanlæg i relation til tilgængelighed. 

Myndighedskrav og anbefalinger

Bygningsreglementerne er vigtige redskaber til at sikre handicaptil-

gængelighed i nybyggeri, ombygninger og ved ændret brug af byg-

ninger.

Hovedformålet med bygningsreglementerne har været, og er, at 

bygninger og anlæg skal indrettes under hensyntagen til deres brug. 

I Bygningsreglement 1977 blev der for første gang formuleret krav 

til tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser. Med virk-

ning fra 1. februar 1978 introduceredes krav af hensyn til personer 

med nedsat bevægelses- og orienteringsevne, bl.a. bredde af ram-

per og reposer samt niveaufri adgang i fælles adgangsveje (Bolig-

ministeriet, 1977, kapitel 4.5). Desuden indførtes størrelseskrav om 

mindste indvendigt mål på elevatorstol på 1,1 m (bredde) × 1,4 m 

(dybde) (Boligministeriet, 1977, kapitel 12.4, stk. 8). 

Siden første udgave af SBI-anvisning 98, Boligbebyggelser for 

alle (Ranten & Vedel-Petersen, 1983) har der i almindelige bolig-

bebyggelser været en tilvækst af boliger, der er egnet for ældre og 

handicappede. Efterfølgende har SBi udgivet følgende anvisninger 

og rapporter: Køkkener for bevægelseshæmmede (Ranten & Vedel-

Petersen, 1986), Boligplan og brugsværdi (Ranten, 1991), Seniorbo-

liger – en vejledning (Ambrose, Henriksen, Hinchely, Kennig & Woet-

mann Nielsen, 1998) og Boligers tilgængelighed (Woetmann Nielsen, 

2000), der alle behandler krav om tilgængelighed. Men fælles for 

dem er, at målangivelserne generelt er forældede, 

Tilgængelighedskravene er blevet videreført og skærpet i revisio-

ner af reglementerne, Bygningsreglement 1995, BR-95 med tillæg til 




