
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot entré: man får korsa trafikerad väg från parkering till entré.Det finns en ramp 
från sidan mot entrén; efter en anlagd väg strax före kurvan och infarten till parkeringen. 

Entré och informationsdisk: rampen till entrén är 90 cm bred och har en lutning på 9,43 %. 
En 5 cm tröskel vid dörren. Disken är 110 cm. Butiken är inrymd bakom informationsdisken. 

Ramper inomhus: museéts lokaler är fördelade på fyra olika nivåer på markplanet med 
ramper emellan. 

Ramp 1, från entréhall: lutning 11,4% med bredd 150 cm, halksäker beläggning. 

Ramp 2, från entréhall: lutning 19,1% med bredd 150 cm. 

Ramp 3, från butik (längd 3,4 m): lutning 9,63% med bredd 117 cm , halksäker beläggning. 

Ramp 4 i museét (längd 2,1 m): lutning 19,8% med 150 cm, halksäker beläggning 

 

  Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: man får korsa trafikerad väg från parkering till entré. Vägen lutar i 
sidled för passerande fotgängare. 

Entré och informationsdisk: trappan med kontrastmarkering till entrén har 11 steg med 
delvis en ledstång på ena sidan. Entrédörren med en 5 cm tröskel har en avvikande 
färgkontrast. Informationsdisken finns direkt vid ingången och butiken är inrymd bakom 
informationsdisken. 

Museéts lokaler är fördelade på fyra olika nivåer på markplanet med ramper emellan. Det 
finns trösklar mellan de flesta rumsytor. Alla ramper utom en har en ledstång på ena sidan 
av rampen med ljushetskontrast. Finns sittplatser i varje utställningsrum. 

 

Tillgängligt för hörselskadade 

Det finns ringklocka vid entrén. 



 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

 
Det råder djurförbud i lokalerna förutom ledar/servicehundar. 
 
 

 Handikapparkering 

Grusad parkering finns på andra sidan vägen från museét, ca.50 m från entrén. 

 

 Kundtoalett 

● visuell skylt på dörr 

● kontrasterande dörr  

● engreppsblandare 

● kan låses från insidan  

 

Handikappanpassad toalett 

● visuell skylt på dörren 
● yta 209x217 cm 
● dörrbredd 87 cm med en 2 cm tröskel 
● toalettsitthöjd minst 46 cm 
● stödhandtag på höger sida 
● draghandtag på dörrens insida  
● engreppsblandare 
● kan låses från insidan med en handrörelse 

 


