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Förord
Denna standard har utarbetats av SIS/TK 454 "Översyn av bostadsstandarder".
Standarden har reviderats med anledning av förändringarna i SS 91 42 21:2006.
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Orientering
Denna standard är en reviderad version av utgåva 2 (fastställd 1994-09-14). Följande förändringar har införts
jämfört med utgåva 2.
— Bänklängd 16M för kök i bostad för 1 studerande har införts.
— Bänklängd i bostad för 1 person har två olika längder införts beroende på bostadsarean (BOA):
För bostad på högst 40m2 bostadsarea för 1 person har bänklängden för matlagning minskats från 28M
till 24M.
För bostad på högst 55m2 bostadsarea för 1 person är bänklängden för matlagning fortsättningsvis 28M.
— Tabell med rekommenderade mått för utrymmen för förvaring har förts över till SS 91 42 21.
— Avsnitt 2 Normativa hänvisningar har ändrats.
Standarden ger underlag för projektering av bostäder. Den anger lämpliga möbel-, inrednings- och utrustningsmängder för bostäder för olika stora hushåll. Dessa mängder, med tillhörande passageareor och betjäningsareor, alla med mått enligt SS 91 42 21, redovisas i en möblerad lägenhetsplan med vars hjälp planlösningen kan prövas och verifieras.
Standarden är baserad på aktiviteter snarare än rum. En bostads storlek benämns efter det antal personer
(= antalet sängplatser) som den är avsedd för, bostadsarea samt antalet rum, t.ex. Bostad för 4 personer,
75 m2, 3 rum och kök.
Denna standard är frivillig och blir tillämplig när den åberopas, t.ex. i ett avtal mellan beställare och entreprenör. Följaktligen innebär ”ska” i standardtexten inte en föreskrift utan endast att något ska uppfyllas om man
gör anspråk på att ha uppfyllt standarden.
SIS tar tacksamt emot synpunkter på och erfarenheter från standarden och dess tillämpning.
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1

Omfattning

Standarden syftar till att, genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En
bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt utformad och utrustad samt tillgänglig och användbar för t.ex. personer som använder rullstol.
Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras planeringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna
inrymma.
ANM. En funktion motsvarar ofta ett rum, men ingenting hindrar att flera funktioner, t. ex. samvaro, måltid och matlagning, grupperas i samma rum. Därför används begreppet utrymme i de fall ett avgränsat rum inte är enda alternativet.
Funktionerna samvaro, måltid och matlagning ska dock kunna vara möjliga att skilja av med väggar. Varje avskild del
ska förses med fönster.

För varje funktion ger standarden en lista över lämpliga mängder möbler och annan utrustning.
Standarden handlar enbart om kvantifierbara värden. Självklart handlar utformningen av bostäder också om
andra värden såsom ljusa, välproportionerade rum, goda rumssamband, välutnyttjade ytor, utblickar m.m.
Standarden omfattar bostadslägenheten, inklusive uteplats eller balkong, och tillhörande förråd. Trapphus,
gemensamma lokaler och den gemensamma utemiljön omfattas ej.
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Normativa hänvisningar

Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändigt när detta dokument skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
SS 91 42 21:2006
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Möblerad lägenhetsplan

En möblerad lägenhetsplan ska redovisas för samtliga lägenhetstyper i projektet.
Planen är en illustration som ska visa att bostaden, med tillämpning av de inredningsmått som anges i
SS 91 42 21, går att möblera för avsedda funktioner och för det antal personer för vilka den är avsedd.
Förutom väggars, dörrars, fönsters och eventuella trappors lägen ska planen visa möbler och utrustning i
mängder enligt avsnitt 5, med mått och bruksareor enligt SS 91 42 21. Planen ska visa passagemått som
ger tillgänglighet och användbarhet för personer som använder rullstol enligt kraven i gällande lagar och
föreskrifter.
Betjäningsareor tillhörande olika möbler/enheter och passageareor får i allmänhet överlappa varandra.
Planen ska ta hänsyn till schakt, ledningar, radiatorer, fönsterbänkar, eluttag, strömställare, socklar och annat som kan inkräkta på det fria utrymmet.
Den möblerade lägenhetsplanen ska förses med uppgifter om antalet personer för vilka bostaden är avsedd
och bostadsarea, t.ex. Bostad för 4 personer, 75 m2.
Det är önskvärt att konstruktionen gör det möjligt att ändra rumsindelningen genom att väggar flyttas för att
kunna möta ändrade funktionskrav.
Vad som ska illustreras på den möblerade lägenhetsplanen preciseras i avsnitten 4 och 5.
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