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Det rigtige valg Indhold

Hos Pressalit accepterer vi aldrig, at nedsat funktionsevne skal begrænse et menneskes 

liv. Derfor er vi i dag førende inden for indretning i branchen. 

Vi er kendt for vores viden og for den kvalitet og fleksibilitet, vi indbygger i alle vores  

løsninger.

I 1976 producerede vi de første systemer til badeværelser til mennesker med nedsat  

funktionsevne og opbyggede i de følgende år en omfattende viden. Derfor kunne vi i  

2004 sætte fokus på køkkenet. Holdningen her er den samme: 

Vi vil udvikle og tilbyde løsninger med udgangspunkt i brugerens og hjælperens behov. 

Samtidig vil vi tilgodese de krav, der selvfølgelig må stilles til økonomi og sikkerhed.

I dag er vores navn forbundet med professionel rådgivning om indretning af badeværelser, 

baseret på viden om sygdomsforløb og pladskrav.

Vi ønsker at rådgive om køkkenindretning på samme høje niveau. Derfor har vi fra starten 

benyttet os af den nyeste forskning i udvikling af køkkener til mennesker med nedsat  

funktionsevne. Og vi har et etableret samarbejde med førende fagfolk på området.

Pressalit køkkenløsninger kan anvendes alle steder, hvor der er behov for fleksible  

køkkenfaciliteter.

God rådgivning og fleksible løsninger er altafgørende, når det handler om velfungerende 

køkkener.
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Fordele for brugeren 
– stående eller siddende

Uafhængighed

Pressalits systemer gør i 
videst muligt omfang brugerne 
selvhjulpne. Vores løsning til-
passer sig den enkelte bruger 
– barn, voksen, gående eller 
siddende.

Detaljer

Systemets gennemtænkte 
udformning, valg af materialer 
og flotte detaljer skaber en 
integreret indretning – uden 
kompromis med funktionalitet 
og komfort.

Selvværd

At kunne klare sig selv i trygge 
og smukke rammer skaber 
overskud i hverdagen.

Fordele for hjælperen  
– stående eller siddende

 
Arbejdsmiljø

Pressalits systemer betyder et 
minimum af fysisk belastning, 
hurtigere og lettere arbejds-
gang og gode arbejdsbetin-
gelser.

Fleksibilitet

Pressalits systemer kan 
indstilles efter brugerens og 
hjælperens behov.

Respekt

Systemernes fleksibilitet sikrer, 
at hjælperen kan støtte bru-
geren i at udføre opgaverne i 
køkkenet – uden at brugeren 
må give afkald på integritet og 
værdighed.

Fordele for planlæggere og 
administratorer

 
Rådgivning

Totalrådgivning om det velfun-
gerende køkken giver sikker-
hed for, at rummet passer til 
brugere og sundhedsperso-
nale.

Fremtidssikring

Pressalits køkkensystem gør 
ombygning og renovering 
unødvendig, hvis brugerens 
behov ændres, eller hvis nye 
brugere skal anvende rummet.

Design

Med Pressalit kan man foku-
sere på fleksibilitet, funktiona-
litet og god økonomi – uden 
kompromis med design og 
indretning.

Køkkenet er i dag ramme om mange andre aktiviteter end madlavning. Det anvendes  
også til socialt samvær. Hvis brugeren har behov for hjælp, er det tilmed en arbejdsplads  
for pårørende og sundhedspersonale. Og alle parter skal kunne deltage på lige fod og føle  
sig trygge, hvad enten funktionsevnen er nedsat eller ikke. 

Men et velfungerende køkken, som tager hensyn til alle, kan kun udvikles via et indgående  
kendskab til  
brugerne.

Brugerundersøgelser viser, at sundhedspersonale og pårørende i mange situationer  
udfører en stor del af køkkenarbejdet. Samtidig er det vigtigt for personer med nedsat  
funktionsevne at kunne udføre så mange funktioner i køkkenet som muligt uden assistance.  
Men det bør ikke koste overflødig tid og kræfter. 

Ofte skal køkkenets indretning være tilpasset ikke kun en, men flere forskellige brugere med  
vidt forskellige behov. Sundhedspersonalet stiller særskilte krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.  
Ledelse, administratorer og planlæggere møder med hver deres visioner, som køkkenløsningen  
skal komme i møde.

Det fleksible system
Pressalits filosofi om det velfungerende køkken samler alle disse udfordringer. Vi udvikler løsninger,  
der kan til passes det enkelte rum – og hver enkelt af de involverede aktører.

Fleksibiliteten er det afgørende, da brugeren i langt højere grad bliver selvhjulpen og kan prioritere, hvilke  
aktiviteter han eller hun vil udføre. Friheden bliver samtidig større til at bede om assistance, når det er ønskeligt. 
Denne valgfrihed har stor betydning for livskvaliteten.

Det er vores klare holdning, at gode arbejdsbetingelser skal have topprioritering. Derved bevares brugerens 
arbejdsevne bedst og længst muligt – og hjælperen sikres en hensigtsmæssig og sikker indretning af arbejds-
pladsen.

Pressalits Indivo-køkken kan eksempelvis benyttes ved indretning af:

–  fælleskøkkener og træningskøkkener, hvor flere personer med forskellige forudsætninger skal kunne arbejde 
komfor tabelt på samme tid.

– køkkener i individuelle boliger, hvor selvhjulpne brugere med eller uden hjælpere skal kunne fungere.

Indivo tilpasses nemt både stående og siddende brugere.

DET VELFUNGERENDE 
KØKKEN
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At planlægge og indrette et køkken
Nøglen til det velfungerende køkken er en systematisk vurdering af brugerens og hjælperens behov – og af selve rummets 
muligheder. I nogle situationer skal flere brugere kunne lave mad og vaske op på samme tid. I andre bliver maden måske 
leveret udefra, og der er blot behov for et lille køkken.

Hovedhensynet gælder naturligvis brugeren, men det er også vigtigt, at hjælperen kan have flere funktioner i køkkenet. 
Hjælperen udfører pladskrævende opgaver i køkkenet selvstændigt; desuden anviser og bistår han eller hun brugeren i  
arbejdsprocessen. Der skal altså være plads til hjælperen omkring brugeren, så der kan assisteres fra alle nødvendige  
vinkler.

Når man indretter et køkken, er der flere ting at tage hensyn til:

Afstanden mellem arbejdspladserne 
–  den samlede afstand mellem vask, kogeplader og køleskab.  

Her anvendes arbejdstrekanten: Et redskab, som kan anskueliggøre afstanden mellem arbejdspladserne.

Arbejdspladsernes placering 
–  selve placeringen af opvaskeplads, tilberedningsplads og kogeplads i det rette indbyrdes forhold.

Antallet af brugere – bruger og hjælpers rolle 
–  hvor mange personer, der skal anvende køkkenet på samme tid.  

Denne vurdering går forud for en vurdering af personernes funktionsevne.

Køkkenet kan benyttes af én bruger eller én hjælper ad gangen, fx: 
– en selvhjulpen bruger med mobilitetshjælpemidler, som laver mad. 
–  en hjælper eller et familiemedlem, som udfører køkkenarbejdet for brugeren. 

Køkkenet kan benyttes af flere brugere og hjælpere på samme tid, fx: 
– flere, som arbejder uafhængigt af hinanden. 
– flere, som arbejder sammen. 
– i situationer, hvor hjælperens rolle er at assistere brugeren.

På de næste sider i denne køkkenguide giver vi et struktureret overblik over det pladsbehov, der eksisterer for bruger,  
hjælper og hjælpemidler. Dernæst følger en oversigt over arbejdstrekanter og køkkentyper samt arbejdspladsernes  
indbyrdes forhold.

Gennemgangen omfatter desuden eksempler på indretning af køkkentyper og en tjekliste, der kan benyttes i  
planlægningsfasen.

For yderligere information, kontakt Pressalit.

PLANLÆGNING
OG INDRETNING

Symbolforklaring

 Ovn

 Kogeplade

 Opvaskemaskine

 Køleskab

 Vask

 Mobilt underskab

Bemærk: Ovenstående symboler  
benyttes i indretningsguidens  
planløsninger.
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Bruger

Køkkenet skal have plads til brugere med 
forskellige mobilitetshjælpemidler – selv-
hjulpne såvel som brugere afhængige af 
hjælpere.

Bruger i bevægelse Bruger med stokke

Bruger og hjælper  
- i bevægelse

Bruger og hjælper
- i manuel kørestol

Bruger og hjælper  
- i komfortkørestol

Hjælper

Bemærk: I det velfungerende køkken skal der være plads til passage samt tilstrækkelig friafstand,  
så kørestolsbrugere kan vende. Alle mål i mm.

Vendeareal med og uden hjælper

Gående bruger - bruger med stok, krykke  
eller rollator

Vendeareal uden hjælper: 1400 x 1400 mm

Vendeareal med hjælper:  1700 x 1700 mm 

Bruger i manuel kørestol 

Vendeareal uden hjælper: 1700 x 1700 mm

Vendeareal med hjælper:  1750 x 1750 mm

Bruger i el- og komfortkørestol

Vendeareal uden hjælper: 2100 x 2100 mm

Vendeareal med hjælper:  2100 x 2100 mm  

Rum

Selvhjulpen bruger Vendeareal ved 90° Vendeareal ved 180 ° Vendeareal ved 360°

med to stokke 1100 x 1100 mm 1300 x 1300 mm 1400 x 1400 mm

med rollator 1100 x 1100 mm 1300 x 1300 mm 1400 x 1400 mm

i manuel kørestol 1400 x 1400 mm 1500 x 1500 mm 1700 x 1700 mm

i elkørestol 1600 x 1600 mm 1850 x 1850 mm 2100 x 2100 mm

Bruger med hjælper 

i manuel kørestol 1750 x 1750 mm 1750 x 1750 mm 1750 x 1750 mm

i komfortkørestol 2100 x 2100 mm 2100 x 2100 mm 2100 x 2100 mm

Passage

Der skal være plads til passage 
i køkken og gangareal.

Ved en gangbredde på 

1500 – 1700 mm kan en køre-
stolsbruger samtidig vende i 
gangarealet. Passage Passage, to gående Passage forbi siddende

Bemærk: Målene er baseret på Dansk Standard 3028:2001. Størrelsen af arealet skal ses i forhold til de aktuelle  
brugere i institutions- eller boligtypen. Generelt skal vendearealet være 1700 x 1700 mm. Ved brugere med stort  
plejebehov og større mobilitetshjælpemidler anbefales 2100 x 2100 mm. Alle mål i mm.

Plads til manøvrering

Det er vigtigt, at kørestolsbru-
gere har plads til manøvrering 
i rummet.

Ud for hver arbejdsplads i  
køkkenet skal der være min. 
1700 x 1700 mm vendeareal. 

For brugere i komfort kørestol 
med hjælper bør der være 
min. 2100 x 2100 mm vende-
areal ud for hver arbejdsplads 
i køkkenet.

Er der fri benplads under 
bordet, kan dette areal indgå 
som en del af vendearealet og 
mindske behovet for friaf-
stand.

Bruger med rollator Bruger i manuel kørestol Bruger i elkørestol

PLADSBEHOV PASSAGE OG
VENDEAREALER
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Bemærk: Arbejdstrekanten er udarbejdet med udgangspunkt i én bruger.

Arbejdstrekanten

Arbejdstrekanten er et redskab, som kan give et fingerpeg om, hvorvidt køkkenet er 
hensigtsmæssigt indrettet. Den fås ved at forbinde de tre punkter, som udgøres af  
vaskens, kogepladens og køleskabets centrum, med rette linjer, så de danner en  
trekant. Derefter måles den samlede omkreds af trekanten, som er et udtryk for  
afstandene i køkkenet. 

Det gælder da som tommelfingerregel, at den samlede afstand mellem vask, koge-
plader og køleskab bør være 3600-6600 mm. Afstanden mellem vasken og koge-
pladen bør være 1200-2000 mm. Arbejdstrekanten som helhed bør ikke brydes af 
ganglinjer.

Enkeltsidet køkken

Den enkeltsidede køkkenindretning er uegnet for kørestolsbrugere, da der kan blive 
lang afstand mellem arbejdspladserne. Køkkenet er ikke egnet, når flere personer skal 
arbejde på samme tid.

Det enkeltsidede køkken benyttes ofte i små rum eller i rum, hvor køkkenet ikke har 
høj prioritet – fx i ældreboliger, hvor maden leveres, eller hvor maden indtages i et  
fællesrum.

Tosidet køkken (parallelkøkken)

Denne indretning er uegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede, fordi madvarer 
og køkkenredskaber skal flyttes fra den ene bordplade til den anden.

Den tosidede indretning benyttes ofte i køkkener med gennemgående passage  
og anbefales ikke til mennesker med nedsat funktionsevne. 

Køkkenindretning med kogeø bør ligeledes undgås.

L-køkken

Det L-formede køkken er velegnet til kørestolsbrugere og gangbesværede, da  
vinkelopstillingen giver en god sammenhæng mellem de enkelte arbejdspladser.  
Madvarer og køkkenredskaber kan trækkes hen over bordpladen, så unødige løft 
undgås.

Den L-formede indretning benyttes fx i større køkkener, hvor flere arbejder på samme 
tid.

U-køkken

Det U-formede køkken er velegnet, når der er behov for ekstra arbejdspladser, og 
giver en god sammenhæng mellem dem. Indretningen afkorter afstandene og kon-
centrerer arbejdspladserne. Madvarer og køkkenredskaber kan fx trækkes hen over 
bordpladen, så unødige løft undgås.

Den U-formede indretning benyttes fx i større køkkener, hvor flere arbejder på  
samme tid.

Køkkentypen afhænger af det aktuelle rum og af 
brugerens fysiske forudsætninger.

Arbejdstrekanten er et udtryk for køkkenets  
vigtigste afstande.

Arbejdstrekanten i det  
enkeltsidede køkken 

Arbejdstrekanten i det 
tosidede køkken

Arbejdstrekanten i L-køkkenet

Arbejdstrekanten i U-køkkenet

Opvaskeplads Tilberedningsplads Kogeplads

Kaffemaskine
Opvaskegrej
Køkkenrulle
Affaldsposer

Service
Bestik

Mv.

Pander
Gryder

Redskaber
Fade og skåle

Krydderier
Kolonial

Mv.

Et køkken skal som regel opfylde følgende funktioner:
Rengøring, forarbejdning og klargøring af madvarer, tilberedning på kogeplader  
eller i ovn samt efterfølgende rengøring/opvask. Der er samtidig behov for  
opbevaringsmuligheder til madvarer, service og redskaber.

Køkkenets vigtigste arbejdspladser er:

Opvaskepladsen

Tilberedningspladsen

Kogepladsen

Opbevaringsmulighederne ved de enkelte arbejdspladser skal sikre nem og  
uhind ret adgang til madvarer og redskaber.

Tilberedningspladsen skal som hovedregel placeres mellem opvaske- og  
kogeplads, så der er ubesværet adgang til rengøring og færdiggørelse af madvarer.

Rækkefølgen – opvaskeplads, tilberedningsplads og kogeplads – kan spejlvendes.

På de følgende sider beskriver vi de 3 arbejdspladser og deres øvrige relationer.

Ikke kun rummets størrelse gør et køk-
ken tilgængeligt. Også arbejdspladsernes 
koncentrerede placering, minimerede 
afstande imellem dem og tilstrækkelig 
bordplads indvirker. God planlægning 
tager højde for dette.

Bemærk: Det er afgørende, at arbejdspladserne kan højdereguleres og tilpasses såvel stående som 
siddende brugere – og at der kan skabes fri benplads. Alle mål i mm.

DE FIRE
KØKKENTYPER

ARBEJDSPLADSERNES 
PLACERING



min. 400 mm

 A+B = 1200-1600 mm

A     B 

min. 400 mm min. 600 mm

600-800 mm

min. 
200 mm
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Opvaskeplads og opbevaring

Der skal være plads til at opbevare opvaske-
grej, affaldsposer, service og bestik i skuffer 
eller skabe tæt ved vasken. Bestik kan fx 
placeres på et stativ, som står fremme.

Opvaskeplads og tilberedning

Der skal være bordplads på begge sider af 
vasken til frastilling af service og køkken-
redskaber. Det sikrer også god hygiejne ved 
tilberedning af diverse madvarer.

Opvaskeplads og affald

Der skal være nem adgang til håndtering af  
affald ved opvaskepladsen. Affaldsbeholder  
placeres tæt ved vasken, fx i et mobilt  
underskab.

Opvaskeplads og opvaskemaskine

Opvaskemaskine letter arbejdet og bør 
forefindes. Der skal være frastillingsplads 
tilknyttet.

Opgaverne ved opvaskepladsen hænger tæt 
sammen med tilberedningspladsen, opbeva-
ringsfaciliteter og affaldshåndtering. Opvaske-
pladsen placeres til højre eller venstre for den 
centrale tilberedningsplads.

Kaffemaskine
Opvaskegrej
Køkkenrulle
Affaldsposer

Service
Bestik

Mv.

Pladsforhold

Afstanden mellem opvaskeplads, opbevaring og  
affaldsbeholder skal som hovedregel være kort for 
at mindske transportafstandende.

Komfortabelt arbejde

I vinkelopstillinger skal arbejdspladser placeres 
600-800 mm fra hjørnet. Det sikrer, at 2 brugere  
kan arbejde komfortabelt uden at stå i vejen for  
hinanden. Brugere, der benytter vasken har brug  
for min. 200 mm friplads ved hjørnet.

Minimum frasætningsplads

Uanset om køkkenet er et enkeltsidet eller et  
vinkelkøkken, er der behov for frasætningsplads  
på begge sider af vasken: Min. 600 mm på den  
ene side og min. 400 mm på den anden side, til 
placering af redskaber mv.

Pladsen i et hjørne kan med fordel udnyttes.

Ideel frasætningsplads ved madlavning til flere 
personer

Arbejdspladsens ideelle længde (A+B) afhænger af, 
hvor mange personer, der skal laves mad til:

Op til 2 personer:  1200 mm

Op til 4 personer:  1400 mm

Op til 6 personer:  1600 mm 

Vinkelopstilling - komfortabelt arbejde Friplads ved hjørne

Ideel frasætningsplads

Bemærk: Personmål findes på side 8.

Plads på begge sider af vasken Udnyttet hjørneplads

Opvaskeplads Tilberedningsplads Kogeplads

OPVASKEPLADSEN



A+B =  
800-1200 mm 

A B 

min. 400 mm min. 400 mm

600-800 mm
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Opgaverne ved tilberedningspladsen hænger 
tæt sammen med opvaskepladsen, affalds-
håndtering, opbevaringsfaciliteter, kogeplader og 
ovn. Den primære tilberedningsplads placeres 
altid mellem opvaskeplads og kogeplads, så hele 
processen er samlet.

Tilberedningsplads og opbevaring

Service, bestik, redskaber, emballage mm.  
til daglig brug bør kunne opbevares i skabe  
og skuffer tæt ved tilberedningspladsen.

Skåle og fade til tilberedning og servering 
bør ligeledes placeres tæt på dvs. inden for 
komfortabel rækkevidde og -højde. I større 
køkkener bør køkkenmaskiner og køleskab 
placeres ved en tilberedningsplads. 

Tilberedningsplads, vask og affald

Der bør være kort afstand fra opbevaring af 
madvarer til skylning ved vask af fx grøntsager 
– og til bortskaffelse af affald. Desuden bør 
der være nem adgang til opvaskemaskine.

En udtræksplade kan benyttes som ekstra 
smøre-/tilberedningsplads eller spiseplads i et 
lille køkken.

Tilberedningsplads, kogeplader og ovn

De tilberedte madvarer skal fyldes i gryder, 
pander eller fade. Gryder, grydeskeer og andre 
redskaber, der benyttes ved kogeplader og 
ovn, skal placeres i nærheden.

Der bør være mulighed for at skabe en ubrudt 
flade mellem tilberedningsplads, opvaskeplads 
og kogeplads, så tunge gryder og fade kan 
trækkes hen over arbejdspladserne. Det sparer 
tunge og nedslidende løft.

Kaffemaskine
Opvaskegrej
Køkkenrulle
Affaldsposer

Service
Bestik

Mv.

Pander
Gryder

Redskaber
Fade og skåle

Krydderier
Kolonial

Mv.

Pladsforhold

Afstanden mellem tilberedningspladsen, opbevaring, vask og af-
fald samt kogeplader og ovn skal som hovedregel være kort for at 
mindske transportafstandene.

Komfortabelt arbejde

I vinkelopstillinger skal arbejdspladser placeres 600-800 mm fra 
hjørnet. Det sikrer, at 2 brugere kan arbejde komfortabelt uden at 
stå i vejen for hinanden.

Minimum frasætningsplads

Der er behov for min. 400 mm frasætningsplads på begge sider af 
tilberedningspladsen, til placering af redskaber mv. 

Ideel frasætningsplads ved madlavning til flere personer

Arbejdspladsens ideelle længde (A+B) afhænger af, hvor mange 
personer, der skal laves mad til:

Op til 2 personer:  800 mm

Op til 4 personer:  1000 mm

Op til 6 personer:  1200 mm 

Der kan være op til flere tilberedningspladser i køkkenet, fx. i form 
af udtræksplader.

Vinkelopstilling - komfortabelt arbejde

Plads på begge sider af tilberedningspladsen

Ideel frasætningsplads

Bemærk: Personmål findes på side 8.

Opvaskeplads Tilberedningsplads Kogeplads

TILBEREDNINGSPLADSEN



A+B = 1000-1400 mmA

B

min. 400 mm min. 400 mm

600-800 mm

min. 
200 mm

min. 400 mm

KOGEPLADSEN
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Kogeplads og opbevaring

Ved kogepladsen benyttes gryder og pander 
samt ildfaste fade. Redskaber, kolonial og 
krydderier bør opbevares i højderegulerbare 
overskabe, mobile underskabe eller stående 
fremme ved kogepladsen.

Kogeplads og tilberedning

Kogepladsen skal have en tilberedningsplads 
på den ene side og en varmefast frastillings-
plads (bordplade eller bordskåner) på den 
anden. Kogeplader og ovn skal opdeles i 2  
separate enheder, så der kan skabes fri  
benplads til siddende.

Kogeplads og vask

Der skal være kort afstand mellem kogeplads 
og vask og mulighed for at skabe en ubrudt 
trækkeflade, så det fx bliver nemt at fylde en 
gryde med vand – eller hælde kogende vand  
ud i vasken.

I større køkkener er det fordelagtigt med et 
ekstra vandudtag/-afløb direkte ved kogeplad-
sen. Der kan med fordel benyttes en vandhane 
med udtrækkelig tud.

Opgaverne ved kogepladsen hænger tæt 
sammen med opbevaringsfaciliteterne,  
tilberedningspladsen og opvaskepladsen.

Kogepladsen placeres til højre eller venstre 
for den centrale tilberedningsplads.

Pander
Gryder

Redskaber
Fade og skåle

Krydderier
Kolonial

Mv.

Pladsforhold

Afstanden mellem kogeplads, tilberedningsplads, 
opbevaring og vask skal som hovedregel være 
kort for at mindske transportafstandene. 

Komfortabelt arbejde

I vinkelopstillinger skal arbejdspladserne placeres 
600-800 mm fra hjørnet. Det sikrer, at 2 brugere 
kan arbejde komfortabelt uden at stå i vejen for 
hinanden. Brugere, der benytter kogepladerne har 
brug for min. 200 mm friplads ved hjørnet.

Minimum frasætningsplads

Uanset om køkkenet er et enkeltsidet eller et 
vinkelkøkken, er der behov for frasætningsplads 
på begge sider af kogepladsen: min. 400 mm, til 
placering af redskaber mv.

Pladsen i et hjørne kan med fordel udnyttes.

Ideel frasætningsplads ved madlavning til  
flere personer

Arbejdspladsens ideelle længde (A+B) afhænger 
af, hvor mange personer, der skal laves mad til:

Op til 2 personer:  1000 mm

Op til 4 personer:  1200 mm

Op til 6 personer:  1400 mm 

Vinkelopstilling - komfortabelt arbejde Friplads ved hjørne

Plads på begge sider af kogeplader Udnyttet hjørneplads

Ideel frasætningsplads

Bemærk: Personmål findes på side 8.

Opvaskeplads Tilberedningsplads Kogeplads



OPBEVARING
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Den ideelle opbevaringsplads

Mængden af opbevaringsplads afhænger af, 
hvor mange personer køkkenet skal betjene:

Op til 3 personer: 7800 mm hylder/skuffer

Op til 6 personer: 10200 mm hylder/skuffer

Bemærk: Det højderegulerbare køkken plan-
lægges gerne uden underskabe. Det frigør 
benplads under bordpladen. Hermed mindskes 
opbevaringspladsen, og ikke alle køkkener vil 
kunne opfylde ovenstående generelle anbefa-
linger.

Opbevaring ved opvaskepladsen

I umiddelbar nærhed opbevares:

– Service og bestik til daglig brug.

–  Affald, rengøringsmidler og -redskaber, fx i et 
mobilt underskab.

Service og redskaber, som ikke benyttes dag-
ligt, kan evt. opbevares i et andet rum.

Opbevaring ved tilberedningspladsen

I umiddelbar nærhed opbevares:

–  Redskaber, madvarer og emballage, fx i et 
højderegulerbart overskab.

–  Køkkenmaskiner til daglig brug, fx på bord-
plade eller i tilgængelige skabe.

Opbevaring ved kogepladsen

I umiddelbar nærhed opbevares:

–  Koge- og bageredskaber mv., fx i et mobilt 
underskab.

Opbevaring i køleskab og fryser

Køle- og frostvarer placeres i køleskab og  
fryser/frostboks.

Fryser er ideel for ældre og personer, som ikke 
har mulighed for at handle ofte.

Det er afgørende for tilgængeligheden 
i køkkenet, at madvarer og redskaber 
placeres i nærheden af den arbejdsplads, 
hvor de skal anvendes. Skabe, skuffer, 
hylder og bordplads til opbevaring bør 
findes ved alle køkkenets arbejdspladser.

Bemærk: I ovenstående generelle anbefaling af den ideelle opbevaringsplads er indregnet bordservice, tilberednings-
service, kolonial varer, forråd mv. Det er hensigtsmæssigt, at der fra spisepladsen er uhindret adgang til opbevaring af 
service, så borddækning og afrydning ikke besværliggøres.

Ovn

–  Bordovn eller indbygningsovn med sidehængslet 
låge anbefales.

–  Placeres tæt på køleskab, hvis muligt, så køle- og 
frostvarer kan transporteres hen til ovnen.

–  Placeres i øjenhøjde ca. 1200-1630 mm, så det er 
muligt at se ind i ovnen.

–  Mulighed for højderegulering, så varme madvarer 
kan tages ud af ovnen i komfortabel højde.

Kogeplade og emhætte

–   Kogeplader adskilt fra ovn kan skabe fri benplads 
til siddende brugere.

–  Keramiske- eller induktionskogeplader med 
touchpanel bør benyttes til personer med nedsat 
funktionsevne i fingre og arme.

–   Elkogeplader med drejeknapper kan benyttes af 
svagtseende personer.

–   Antallet af kogeplader vælges efter, hvor tit mad-
lavning foregår i køkkenet. 4 lineære plader kan 
benyttes i et større køkken.

–   Varmeisolering af kogepladens underside er nød-
vendig, så brændskader af lår og knæ undgås.

–  Varmefast frastillingsplade bør findes i umiddelbar 
nærhed.

–   Emhætte med 2 separate knapper til hhv. lys og 
sug placeret i front er hensigtsmæssig.

Køleskab

–  Model med frostboks bør vælges, hvis der ikke er 
plads til fryser.

–  Automatisk afrimning bør være standard.

–  Udtrækshylder og kurve af gennemsigtigt mate-
riale gør det nemt at overskue varerne.

– Køleskabsdør bør kunne åbne 180°.

– Placering: min. 300 mm over gulv.

Opvaskemaskine

–  Placering i nær tilknytning til vask og afløb, min. 
300 mm over gulv. Alternativt vælges bordmodel.

–  Friplads foran opvaskemaskinen, så en åbenstå-
ende låge ikke generer passage.

Hvidevarer bør vælges ud fra den  
primærebrugers behov og færdigheder.  
Nedenstående er generelle anbefalinger.

HÅRDE
HVIDEVARER
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Vask

Der bør være fri benplads under vasken, så sid-
dende kan arbejde komfortabelt.

Placering:

–  Så langt fremme mod bordets forkant som  
muligt.

Form:

–  Lav dybde: 100-120 mm for at sikre plads til 
siddendes lår og knæ. Dybde på 150 mm kan 
benyttes til stående brugere.

– Vaskens bredde: min. 450 mm.

Øvrigt:

–  Vandlås og afløbsrør monteres så langt tilbage 
mod væggen som muligt.

–  Vandlås og afløbsrør inddækkes, så brændska-
der på ben og fødder undgås.

–  Vaskens underside varmeisoleres, så brændska-
der på siddendes ben undgås.

Blandingsbatteri

Placering:

–  Vaskens blandingsbatteri placeres inden for 
komfortabel rækkevidde.

–  Blandingsbatteri kan alternativt vægmonteres. 
Det letter rengøringen, men bør ikke vælges, hvis 
brugerens rækkevidde er begrænset.

Øvrigt:

–  Enhåndsbetjent blandingsbatteri med langt be-
tjeningsgreb er fordelagtigt for personer med få 
kræfter og kort rækkevidde.

–  Blandingsbatteriets udløbstud skal være tilpas 
høj og drejelig og kunne svinges ind over en 
gryde på bordet. Et blandingsbatteri med ud-
strækkelig flex-slange kan være fordelagtigt.

–  Temperaturvalg og vandmængde bør klart 
fremgå af blandingsbatteriets design.

Sikkerhed

Højderegulerbare bordplader, skabe mv. forsynes 
med en sikkerhedsanordning, som stopper ved mod-
stand, fx en kørestolsbrugers ben, køkken maskiner 
eller redskaber på bordpladen. 

Der skal være en sikkerhedsafstand på min. 25 mm 
mellem bordplade og væg ved montering i et hjørne 
samt mellem bordpladesektioner monteret i forlæn-
gelse af hinanden.

–  Kogeplader og vask isoleres på undersiden, så 
brændskader på siddendes knæ og lår undgås.

–  Installationer og rør (vask og opvaske maskine) 
inddækkes og isoleres, så brænd skader på knæ 
og fødder undgås.

Udtræksplader

–  Giver ekstra frastillingsplads ved fx køleskab og 
ovn.

–  Giver ekstra bordplads fx til tilberedning i et lille 
køkken.

Greb, låger og beslag

–  Bøjlegrebstypen på skabslåger mv. er let at 
betjene for personer med få kræfter i hænder og 
arme.

–  Skabslåger bør maks. være 300 mm brede for 
ikke at optage for meget plads i rummet ved 
åbning. Hængsler bør kunne åbne 180°. Alternativt 
kan skydelåger benyttes.

– Hylder bør være ca. 300 mm dybe.

– Skuffebeslag med fuldt udtræk og selvluk.

Kontakter og belysning

–  Der skal være god almen belysning i køkkenet og 
tilstrækkeligt lys ved de enkelte arbejdspladser.

–  Kontakter til fastplacerede maskiner (kaffe-
maskine mv.) bør placeres på bagvæg.

  Kontakter til håndredskaber bør placeres inden 
for komfortabel rækkevidde.

–  Ledninger bør af æstetiske og sikkerhedsmæs-
sige hensyn lægges ind i væggen eller skjules i 
inventaret.

–  El-installationer skal følge nationale for skrifter.

Detaljer er ofte afgørende for god tilgæn-
gelighed. Derfor er det vigtigt at være 
opmærksom på vask, blandingsbatteri, 
sikkerhedsanordninger, greb mv., når køk-
kenet planlægges og indrettes.

AFGØRENDE
DETALJER

VASK OG 
BLANDINGSBATTERI



0-400 mm 

700 mm 

350-400 mm  

100-150 mm 170-250 mm 

min. 300 mm

0-500 mm

400-1400 mm

700-1000 mm
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Komfortzoner – komfortabel  
rækkevidde

Komfortabel rækkevidde:

0-500 mm fra bordpladens forkant.

Afhængig af brugerens fysiske formåen kan 
det være vanskeligt at nå madvarer og køk-
kenredskaber, som er placeret inderst på 
bordpladen.

Komfortzoner – komfortabel bord-  
og rækkehøjde

Komfortabel bordhøjde:

700-1000 mm over gulv.

Komfortabel rækkehøjde:

400-1400 mm over gulv.

Afhængig af brugerens fysiske formåen kan 
det være vanskeligt at nå madvarer og køkken-
redskaber, som er placeret over og under den 
komfortable rækkehøjde.

Viden om generel komfortabel rækkevidde  
og bordhøjde, dvs. komfortzoner, hvor langt de  
fleste brugere kan nå, er baseret på bruger-
undersøgelser af personer med nedsat  
funktionsevne.

Let arbejde Tungt arbejde

Ovn Vask

Komfortabel højde: let og tungt arbejde

Som udgangspunkt er bordpladens højde pas-
sende til let arbejde (som fx at røre i en gryde), 
hvis bordet er ca. 100-150 mm under albue-
højde.

Til tungt arbejde (som fx at ælte dej) er det 
hensigts mæssigt med en lavere højde fra  
170-250 mm under albuehøjde.

Ovenstående gælder såvel stående som  
siddende brugere.

Køleskab

Højderegulering af bordplade og skab Højderegulering af overskab

Komfortabel bord- og rækkehøjde

Komfortabel rækkevidde

En passende arbejdshøjde har stor betydning 
for, om køkkenet fungerer hensigtsmæssigt for 
brugeren. Det er afgørende, at bordpladen kan 
højdereguleres til let eller tungt arbejde. Skabe 
bør kunne højdereguleres, og hårde hvidevarer 
bør placeres i komfortabel højde.

Komfortzoner angiver generelle mål for række-
vidde og -højde. Inden for dem kan langt de 
fleste brugere arbejde komfortabelt.

I et tilgængeligt køkken skal så mange funktio-
ner som muligt placeres i komfortzonerne.

Højderegulering af bordplade og skabe

Bordpladen bør som udgangspunkt placeres 
700 mm over gulv, og bør yderligere kunne 
højdereguleres op til 1000 mm.

Separat højderegulering af overskabe

Overskabe placeres ca. 350-400 mm over 
bordpladen, og bør kunne sænkes ned til bord-
pladeniveau og ud mod bordets forkant.

Højderegulering af ovn

Det er hensigtsmæssigt at kunne højde-
regulere ovnen til passende arbejdshøjde. 
Visse mikroovne kan indbygges i et højde-
regulerbart overskab.

Højderegulering af vask og kogeplader

Vask og kogeplader er typisk indbygget 
i bordpladen og højdereguleres sammen 
med denne.

Placering: køleskab og opvaskemaskine

Køleskab bør placeres, så de fleste hylder 
kan nås fra siddende stilling. Det anbringes 
min. 300 mm over gulvniveau.

Opvaskemaskine bør hæves min. 300 mm 
over gulvniveau for at opnå en hensigts-
mæssig rækkehøjde. Der kan evt. benyttes 
bordopvaske maskine.

HØJDEREGULERINGKOMFORTZONER



1700 x 1700

2100 x 2100 

1700 x 1700 1700 x 17001700 x 17001700 x 1700

1700 x 1700 
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Bemærk: Indretningsforslagene kan placeres i andre rum end de viste og spejlvendes.  
De angivne køkkenarealer er eksklusive spiseplads. Alle mål i mm, alle tegninger i 1:100.

På denne og de næste sider viser vi, hvordan både 
store og små køkkener kan indrettes som enkeltsi-
dede eller vinklede løsninger.

Det enkeltsidede køkken er den mindst pladskræ-
vende køkkentype, men samtidig også den mindst 
brugeregnede.

Bemærk: Indretningsforslagene kan placeres i andre rum end de viste og spejlvendes.  
De angivne køkkenarealer er eksklusive spiseplads. Alle mål i mm, alle tegninger i 1:100.

Nichekøkkenet til én bruger

Nichekøkkenet repræsenterer den absolut minimale 
køkkenindretning. Det er ofte nødvendigt i boliger, 
hvor køkkenet ikke har høj prioritet. Det kan fx være 
i ældre- og plejeboliger, hvor maden leveres. Ofte 
er der gangareal foran arbejdspladserne og ingen 
plads til opvaske maskine.

Køkkenareal: 3180x3060 mm, i alt 9,7 m²

Arbejdstrekant: 2000+1100+1100 = 4200 mm

Alrumskøkkenet til flere brugere

Denne køkkenindretning placeres ved væggen  
i et alrum med tilknyttet spise- og opholdsplads.

Køleskab og opvaskemaskine kan placeres for 
enden af de højderegulerbare bordmoduler. 

Alternativt kan der anvendes en bordopvaske-
maskine.

Køkkenareal: 5040x2520 mm, i alt 12,7 m²

Arbejdstrekant: 3000+1700+1300 = 6000 mm

De L-formede køkkener er velegnede til såvel én 
som flere brugere, da de giver en god sammen-
hæng mellem de enkelte arbejdspladser. Det gæl-
der både for siddende og stående brugere.

L-køkkenet er sammen med U-køkkenet det mest 
brugeregnede, især når flere personer skal arbejde 
i køkkenet på samme tid.

Køkkenet til én bruger

L-køkkenet giver en god sammenhæng mellem 
arbejdspladserne og kan fx benyttes i private 
køkkener.

Køkkenareal: 2640x4140 mm, i alt 10,9 m²

Arbejdstrekant: 2800+1500+800 = 5100 mm

Køkkenet til flere brugere og hjælpere

L-køkkenet er velegnet, når flere brugere  
be nytter køkkenet, fx i træningskøkkener.  
Det giver plads til, at hjælperen kan anvise  
og bistå brugeren i arbejdsprocessen. 

Køkkenet bør indrettes med mindst 2 indivi-
duelt højderegulerbare bordplader og højde-
regulerbare overskabe.

Køkkenareal: 4260x3480 mm, i alt 14,8 m²

Arbejdstrekant: 1200+2400+1400 = 5000 mm

Køkkenet til flere uafhængige brugere

L-køkkenet er også velegnet, når der kræves 
plads til, at flere brugere kan arbejde sammen  
eller uafhængigt af hinanden, fx i bofælles-
skaber.

Køkkenet bør indrettes med passende antal  
individuelt højderegulerbare bordplader og  
højderegulerbare overskabe.

Køkkenareal: 3540x6000 mm, i alt 21,2 m²

Arbejdstrekant: 2200+1500+1100 = 4800 mm

INDRETNINGSFORSLAG
L-FORMET KØKKEN

INDRETNINGSFORSLAG
ENKELTSIDET KØKKEN



1700 x 1700 

2100 x 2100 

2100 x 2100

26
27

Bruger og hjælper

– Planlægger vi til én bestemt eller flere forskellige   
 brugere?

– Hvordan er brugersituationen – er der mobilitets- 
 hjælpemidler?

– Indgår træning/rehabilitering?

– Hvordan er brugerens daglige færdigheder ved  
 arbejdspladserne?

– Hvilke aktiviteter udføres og af hvem?

Bolig og institutionstype:

–  Hospital, genoptræningscenter, plejehjem, specialin-
stitution, ældre- og plejebolig?

– Privat bolig, bofælleskab, hotel eller feriested?

Rummet

– Er det et nyt projekt eller en ombygning?

– Hvordan er størrelse og form?

–  Er der rummæssige og byggetekniske bindinger – 
installationer, søjler, dørplaceringer o.l.?

–  Opfylder rummet gældende lovkrav og normer for 
indretning af køkkener til mennesker med nedsat 
funktionsevne?

– Er der tilstrækkelig gulvareal til, at en kørestolsbruger  
 kan vende?

–  Er der tilstrækkelig friplads og plads til passage foran 
køkkenelementer og hårde hvidevarer – og er area-
lerne foran arbejdspladserne fri for trafik?

–  Kan der skabes fri benplads under opvaske-, tilbe-
rednings- og koge pladserne?

Bordplader

– Er det muligt at højderegulere bordplader individuelt?

–  Er det muligt at etablere sammenhængende trække-
flader mellem arbejdspladserne?

– Er der bordplads på begge sider af vask og komfur?

Bemærk: Indretningsforslagene kan placeres i andre rum end de viste og spejlvendes.

De angivne køkkenarealer er eksklusive spiseplads. Alle mål i mm, alle tegninger i 1:100.

Køkkenet til én bruger

U-køkkenet giver en god sammenhæng mellem 
arbejdspladserne og kan fx benyttes i private  
køkkener.

Køkkenareal: 3300x2940 mm, i alt 9,7 m²

Arbejdstrekant: 1300+1800+1200 = 4300 mm

Køkkenet til flere brugere og hjælpere

U-køkkenet er velegnet til flere brugere, fx i  
træningskøkkener, når der skal være plads til,  
at hjælperen anviser og bistår brugeren i arbejds-
processen.

Køkkenet bør indrettes med mindst 2 individuelt 
højderegulerbare bordplader og højde regulerbare 
overskabe.

Køkkenareal: 3540x3900 mm, i alt 13,8 m²

Arbejdstrekant: 2000+1700+1200 = 4900 mm

Køkkenet til flere uafhængige brugere

U-køkkenet er også velegnet, når der kræves 
plads til, at flere brugere kan arbejde sammen  
eller uafhængigt af hinanden, fx i bofælles skaber.

Køkkenet bør indrettes med passende antal  
individuelt højderegulerbare bordplader og  
højderegulerbare overskabe.

Køkkenareal: 3540x5700 mm, i alt 20,2 m²

Arbejdstrekant: 3200+2000+1400 = 6600 mm

Benyt denne tjekliste i planlægningsfasen, og skab 
overblik over de afgørende faktorer i det velfungerende 
og tilgængelige køkken.

U-køkkenet afkorter afstandene og koncentrerer 
arbejdspladserne. Det egner sig til større køkke-
ner med brug for flere individuelle højdereguler-
bare sektioner og behov for rigelig opbevarings- 
og tilberedningsplads.

Skabe

– Er skabslågerne maks. 300 mm brede, og kan  
 lågerne åbnes 180°?

– Findes der mobile underskabe?

– Er der tilstrækkelig opbevaringsplads ved arbejds  
 pladserne?

– Er skabene forsynet med betjeningsvenlige greb?

Hårde hvidevarer

– Er kogeplader adskilt fra ovn og findes der emhætte?

– Findes der bordovn eller kan ovnhøjde reguleres?

– Er ovnens låge sidehængt – og er der udtræksplade  
 under ovn?

– Kan opvaskemaskine placereres i tilgængelig højde?

– Kan køleskab placeres i tilgængelig højde?

– Er de fleste af køleskabets hylder placeret i tilgænge 
 lig højde?

Afgørende detaljer

–  Er vaskens dybde egnet til siddende, dvs.  
100-120 mm dyb?

–  Er vandlås og afløbsrør monteret så langt tilbage 
mod væggen som muligt?

–  Findes der vandudtag og afløb i nærheden af koge-
pladerne?

–  Er undersiden af vask og kogeplader isoleret, og er 
vandrør og installationer inddækket og isoleret, så 
brændskader undgås?

–  Kan blandingsbatteriet betjenes med én hånd – og 
drejelig udløbstud?

–  Findes der sikkerhedsanordninger mod klemskader?

–  Findes stikkontakter i tilgængelig højde, og er der 
tilstrækkelig god belysning?

TJEKLISTEINDRETNINGSFORSLAG
U-FORMET KØKKEN



PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL

Pressalit's Environmental 
and Quality Management 
Systems are certified 
by LRQA

Nedsat funktionsevne behøver ikke begrænse et menneskes udfoldelse. I mere end 35 år 
har keep living-filosofien været styrende for Pressalits udvikling af fleksible løsninger til 
køkken og bad for mennesker med handicap.

Pressalit er med sin forskningsbaserede viden førende inden for specialløsninger til  
køkken og bad og rådgiver i dag kunder over hele verden.

Den grundlæggende respekt for det enkelte menneske og dets muligheder afspejler  
sig også i forholdet til det samfund og de omgivelser, virksomheden er en del af.  

Hos Pressalit er Corporate Social Responsibility (CSR) dybt forankret i virksom hedens 
strategi og værdier og udgør et vigtigt pejlemærke for alle dele af organisationen. 

 
Pressalit har hovedkontor i Danmark.

Pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
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Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.


