
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot entré: lutande backe 10 % upp till entrén, asfalterad yta. 

Entré: slagdörr försedd med automatisk dörröppnare på 1 m höjd. Nivåskillnad med 

tröskelramper. 

Reception: ligger direkt vid ingången med en 100 cm hög disk/biljettkassa. 

Idrottshallen: till publikläktaren i idrottshallen saknas hiss. Det finns ett särskilt 

omklädningsrum för personer med rörelsenedsättning, dörrens passagebredd 86 cm, toalett 

47 cm hög och duschen fäst på 132 cm höjd. 

Simhallen: det finns ett särskilt omklädningsrum för personer med rörelsenedsättning. 

dörrens passagebredd 80 cm, ledstänger och sittpall i duschutrymmet, låsbara skåp på 120 

cm höjd och handfat 90cm höjd. Duschen fäst på 105 cm höjd. Halkfri golvbeläggning. Till 

stora och terapi bassängen finns ramper och dubbla ledstänger. 

Vandrarhemmet: sovsalar, matsal för hushåll och toaletter. (ingen handikapptoalett) En 

ramp med lutning 18,9 % leder från sovsalsavdelningen till matsalen.  

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: starkt lutande backe upp till entré, asfalterad yta. 

Entré: slagdörr försedd med automatisk dörröppnare med avvikande färgkontrast och 
kontrastmarkeringar. 

Reception: ligger direkt vid ingången. 

Idrottshallen: ligger till vänster om entrén, publikläktaren nås via dörrar med trappor 

bakom. Trapporna har 15 steg med ledstänger på båda sidor. 

Simhallen: till stora och terapi bassängen finns dubbla ledstänger. 

Vandrarhemmet: sovsalar, matsal för hushåll och toaletter. En starkt lutande ramp med 

ledstänger och halkskydd leder från sovsalsavdelningen mot matsalen. 

 

 Handikapparkering 

Parkering högst 25 m från entrén med jämn och fast markbeläggning. Skyltad 

handikapparkeringsplats. 



 Kundtoaletter  

 kontrasterande dörr och inredning 

 engreppsblandare 

 kan låses från insidan  

 krok för kläder/väskor 

 

 Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

 

Det accepteras ledar-/servicehundar. 

 

 

Handikappanpassad toalett anslutning till idrottshallen 

 yta minst 185x280 cm   

 dörrbredd 90 cm  

 toalettsitthöjd minst 46 cm   

 stödhandtag på båda sidor  

 engreppsblandare  

 kan låses från insidan med en handrörelse  

 fritt manöverutrymme 150x150 cm   

 fritt utrymme på sidor av toalettstolen 45x60 cm 

 klädkrokar höjd 122 cm  

 larm kopplat till bemannad plats 

 

 

 

 

 

 

 

 


