Kriterier för tillgänglighetsanpassning
Vi har valt att prioritera funktionsvariationer utifrån rörelse, syn (inkl assistanshund) samt hörsel.
För att få kalla sig tillgänglighetsanpassad måste samtliga kriterier nedan uppfyllas. (Dock ej det som står
under Tips.)
Parkering och entré
Om egen parkering finns ska minst 1 plats vara handikapparkering med minsta bredd 3,6 meter.
Om handikapparkering finns ska det tydligt anges med rullstolssymbolen.
Ramper vid höjdskillnader, med maximal lutning 1:12, vid huvudentrén till anläggningen och till/från
parkeringsområdet.
Fria passagemåttet för dörren vid huvudentrén ska vara minst 800 mm bred.
Låg eller ingen tröskel vid entrédörren för enkel passage med rullstol.
Tydligt skyltad hänvisning, om handikappentrén inte ligger i anslutning till anläggningens huvudentré/byggnad.
Tips
Tilläggsskylt vid handikapparkeringen: "För hjälp, kontakta receptionen telefon XXX".

Reception
Minst 1 käpphållare monterade på receptionen.
Sittplatser och bord nära receptionen.
Ingen bakgrundsmusik i receptionen.
Möblerat så att god framkomlighet finns.
Vibrerande väckning/brandlarmsanordning till utlåning. Tydligt anslag vid receptionen alternativt muntligt
vid incheckning för person med synnedsättning.
Tips
Entrématta från ingången mot receptionen i avvikande färg från golvet, alternativt ledlinje.
Ledlinje ska finnas om receptionen inte ligger rakt innanför entrén.
En del av receptionen i anpassad höjd för rullstolsburna gäster.
Erbjuda elladdning till rullstolar.
Eventuell gästdator med åtkomst för rullstol.

Allmänna utrymmen
Några galgar/krokar ska kunna nås med rullstol, höjd 120 cm
Passager/korridorer ska vara minst 130 cm bredda.
Övriga passager/dörrar inomhus ska vara minst 80 cm bredda.
Möblerat så att god framkomlighet finns.
Tips
Första och sista trappsteget ska vara tydligt utmärkta med avvikande färg.
Räcken på båda sidor om trappan (om trappan är bredare än 105 cm).
Sten- eller betongtrappor ska vara försedda med halkskydd på trappstegskanterna.

Frukostrum/gästkök
Möblerat så att god framkomlighet finns.
Glas, porslin samt bestick placeras nåbara från rullstol.
Frukost för gluten- och laktosintolerant.
Personal hjälper till att läsa upp meny vid behov.

Matbord i normalhöjd finns.
Tips
Personal hjälper till att ta mat vid behov.

Tillgänglighetsanpassad toalett
Hänvisningsskylt som anger var tillgänglighetsanpassad toalett finns.
Fri dörrbredd minst 80 cm.
Räcke på insidan av dörren, under dörrvredet.
Lås med handtag.
Ingen dörrtröskel alternativt låg tröskel anpassad för god passage med rullstol.
Larm.
Fällbara armstöd finns.
Papperskorg åtkomlig för rullstol.
Toalettpappershållare åtkomlig från toalettstol.
Tips
Spegel ovanför handfat ska kunna ses från rullstol.

Handfat
Handfatets minimihöjd 78 cm.
Rullstol ska kunna komma in under handfatet.
En tvålbehållare, handikappanpassad, åtkomlig från rullstol.
Handdukar åtkomliga från rullstol.
Kapphängare/krok åtkomlig från rullstol höjd 120 cm, samt på 160 cm.

Tillgänglighetsanpassat rum
Fri dörrpassage in till rummet minst 80 cm.
Minst 80 cm fri golvyta på en sida av sängen.
Belysning ska vara åtkomlig från rullstol.
Krokar åtkomligt från rullstol.
Eluttag ska nås från rullstol.
Eventuell fjärrkontroll till TV ska finnas åtkomligt från rullstol.

Duschutrymme
Åtkomligt med rullstol.
Ev duschcreme/shampobehållare åtkomligt från rullstol.
Duschmunstycke ska vara placerat längst ner när gästen anländer.
Duschmunstycke ska monteras i högsta lägsta höjd 120 cm.
Räcke/handtag ska finnas i duschen.
Tips
Duschstol finns tillgängligt.
Termostatblandare.

Hänvisningsskyltar/markeringar
Tydligt utmärkta i avvikande färger, om möjligt med punktskrift.
Uppsatta på en höjd av 140-160 cm.

Kontrastmarkera större glaspartier.

Ledarhund
Ledar- och assistanshund bor fritt.
Ledarhund får befinna sig i samtliga allmänna utrymmen.

Tips om det finns konferensrum
Dörröppningsmått ska vara minst 80 cm breda.
Möteslokal utan mattor eller mattor som ej innebär hinder eller fara.
Telefoner ska gå att nås från rullstol.
Klädhängare/krokar för ytterkläder nåbara från rullstol, höjd 120 cm.
Hörselslinga till utlåning för konferens.
Skylt som anger att det finns hörselslinga för konferens.
Whiteboard/skrivtavla monteras på högsta lägsta höjd 120 cm i underkant.
Scen - tillgänglig med rullstol. Rampens maximala lutning < 1:12.
Ingen tröskel alternativt låg tröskel anpassad för god passage med lutning.
Akustik som inte upplevs som bullrig.

Övriga tips
Inte använda tvål/rengöringsmedel med doft på anläggningen.

