
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot entré: till hotellets entré leder en trappa med ramp från motsatta sidan.Det 
finns en ramp med ledstång på båda sidorna ,12 % lutning och bredd 120 cm.  

Entrédörr: dörrens passagebredd minst 84 m med manuell öppning. 

Receptionsdisk: receptionsdisk 115 cm hög.  

Inomhusmiljö: receptionshallen och lobbyn är rymlig och i lobbyn finns en 
läshörna.Restaurangen och toaletter finns i anslutning till receptionen.  

 

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare. 

Entrédörr: manuell öppning utan avvikande färg eller kontrastmarkering. 

Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader. 

Inomhusmiljö: receptionshallen och lobbyn är rymlig och i lobbyn finns en 
läshörna.Restaurangen och toaletter finns i anslutning till receptionen. 

 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

Servicehundar och ledarhundar är välkomna  i hela hotellet. I den gamla delen är djur tillåtna 
på rummen. 

 

 Handikapparkering 

Parkering finns direkt utanför hotellet , en handikapplats finns för kortare angöring.För 

hotellgäster finns parkeringsplatser på hotellet gård. 

 



 Kundtoalett intill receptionen 

● en dam och herrtoalett med skylt på dörr 

● engreppsblandare 

● kan låsas från insidan  

● krok för kläder/väskor  

● visuellt larmdon för brandlarm 

 

 

Handikapptoalett 

 

● symbol på dörren 

● dörrbredd 90 cm 

● kan låsas från insidan 

● yta minst 220x320cm 
● toalettsitthöjd minst 46 cm 
● stödhandtag på båda sidor 
● sensorstyrd blandare 
● fritt manöverutrymme 150x150 cm 
● fritt utrymme på sidor av toalettstolen 49x57 cm 
● klädkrok på dörr 172 cm 

Hiss, nya delen 

● storlek 110x140 cm 
● dörrbredd 90 cm 
● automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik 
● manöverpanel utanför hiss på 114 cm höjd 
● ledstång längs hissens långsida 
● larm samt nödtelefon är visuellt markerade  

Hiss, gamla delen 

● storlek 130x132 cm 

● ledtång finns  

● automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik 

● dörrbredd 90 cm 

● manöverpanel utanför hiss på 102 cm höjd 



Det finns två handikapprum och två allergirum. Handikapprummen är på andra 
våningen.Utrymning från handikapprum kan endast ske via trappor, vilket uppmärksammar 
att få tydlig information från receptionen vad som gäller i en eventuell nödsituation. 

Handikapprum 

● visuell och taktil skyltning  
● utrymmet bakom dörr 110x200 cm  
● dörrens passagebredd 80 cm med 3 cm tröskel 
● höjd på arbetsbord 80 cm 
● klädkrokar på 182 cm höjd 

Dusch-bad 

● dörrens passagebredd till dusch-bad 90 cm  
● handdusch 
● klädkrokar på 120 cm och 150 cm höjd 

 

 

 

 


