
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot entré: trottoar reserverad för fotgängare. 

Entrédörr: en ramp kompletterar trappan framför entrén med svag lutning. Dörrens 

passagebredd 84 cm öppnas manuellt med ett vindfång om 130x150 cm fri yta.  

Receptionsdisk: receptionsdisk 115 cm hög. 

Inomhusmiljö: från reception kan man ta sig till restaurangen efter att ha passerat en dörr 
och en ramp ner till matsalen. Ett databord finns för hotellets gäster, i sitthöjd, i 
receptionsområdet. 

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare. 

Entrédörr: trappor med ledstång på båda sidor leder upp till dörren som öppnas manuellt 
med en avvikande färgkontrast. 

Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader. 

Inomhusmiljö: från receptionen kan man ta sig till restaurangen efter att ha passerat en dörr 
och en ramp ner till matsalen. Ett databord finns för hotellets gäster, i sitthöjd, i 
receptionsområdet. 

Trappor: det finns trappor dels till rumsvåningarna i huvudbyggnaden samt till konferens och 
spa- avdelningen i källarplanet. 

 

Tillgängligt för hörselskadade 

Det finns ringklocka vid huvudentré på 145 cm höjd. 

 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

Djur tillåtna förutom i de fyra allergirummen på plan 2 i huvudbyggnaden. 



 Handikapparkering 

Det finns möjlighet att parkera utanför hotellet, på Norragatan. Ingen särskild 

handikapparkeringsplats finns.  

 

Tillgänglig hiss 

● finns i sidobyggnaden som nås från gårdssidan via ramp med ledstång på ena sidan 

● hissdörren kontrastmarkerad 

● ledstång längs hissens långsida 

● storlek 110x140cm 

● dörrbredd 90 cm 

● manöverpanel utanför hiss på 95cm höjd 

● nödtelefon och larm markerat visuellt  

 

Hotellet har tre handikapprum och fyra allergirum.  

       Handikapprum 

● finns kombirum 
● visuell skyltning på dörren 
● utrymmet bakom dörr 150x150cm med tröskelramp 48 cm, lutning 9,9 % 
● lätthanterlig dörr med kontrastmarkering 
● dörrens passagebredd 84 cm med metallramp utsida, tröskelramp insida 
● höjd på arbetsbord 75 cm 
● klädkrokar på 155 cm 
● dörrens passagebredd till badrum 80 cm med tröskelplatta 1 cm  

Duschutrymmet 

● dörr passagebredd till dusch 80 cm fri från tröskel 
● handdusch 
● sittpall 

 

 


