Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler.
Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs
av Region Skåne.
Parkeringsplats

JA

Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik lokal?
Parkeringsplatsen skall vara minst 3.6 m bred. Är den det?
Parkeringsplatsen får inte ha en lutning i sidled på mer än
1:50. Lutar denna parkeringsplats mer än detta?
Är parkeringsplatsen markerad med tydlig skyltning?
Om parkeringen är parallell med trottoarkanten (endast i
nödfall)
Skall parkeringen vara 7 m. 1m längre än normalt, samt
trottoarkanten vara nedsänkt till 0 tolerans vid bakre
delen av bilen. Är den det?
Finns väntplats för färdtjänst vid entrén, placerad så att
man kan sitta väderskyddad och ändå ses av chauffören?
Gångväg till entrén

Finns ramp?
Rampen skall vara rak och inte luta i sidled mer än 1:50.
Bredd minst 1.3 m och avåkningsskydd minst 0,04 m högt
samt räcke på båda sidor i två nivåer. Håller rampen
dessa mått?
Ramp max lutning 1:20 Lutar den mer?

Ej aktuellt
vid denna
NEJ inventering

JA

Höjdskillnaden som rampen ta upp får inte överstiga en
höjd på 0,5 m, utan mellanliggande 2.0 m långa vilplan.
Överstiger rampen 0,5 m om så är fallet finns vilplan som
håller måttet?
Är höjdskillnaden större än 1m bör man överväga att sätta
någon lyftanordning. Är så fallet?

Tydlig markering före och efter rampen. Finns detta?
Är vägen till entrén välbelyst?
Är beläggningen fram till entrén hård och jämn samt
innebär inte risk för halka ?
Finns trappa?
Har trappan räcke på båda sidor som börjar och slutar 30
cm före och efter trappan ?
På trapplöpen skall första och sista steget vara markerade.
Är de det?
I anslutning till entrén får inte finnas rökplatser eller
allergiframkallande växter inom 25 m, finns detta?
Entrén

Finns bra belysning?
Finns hårdgjord yta framför dörr minst 2.3 m gånger 2.3
m som inte lutar mer än 1:50?
Finns avvikande färg runt dörrpartier?
Finns tydlig skyltning, kompletterad med skylt i upphöjd
relief?

Ej aktuellt
vid denna
NEJ inventering

JA

Är dörren försedd med dörrstängare, skall denna vara
försedd med automatisk dörröppnare. Finns detta?
Om dörren är slagdörr skall det finnas markering var
dörren slår upp, och den ska vara försedd med sensor som
bryter om någon befinner sig i dörrgången (synskadade),
Finns detta?
Manöverdon

Sitter manöverdonen placerade rätt i förhållande till
dörren, minst 0.7 m Helst 1.0 m från dörrgången?
Manöverdonen skall sitta på höjden 0.7-0.8m. Gör de det?
Ramp och trappor. Inne

Om ramp finns innomhus ska den vara rak och inte luta i
sidled mer än 1:50. Bredd minst 1.3 m och
avåkningsskydd minst 0,04 m högt
samt räcke på båda sidor i två nivåer. Finns detta ?
Ramp max lutning 1:12. Lutar den mer?
Höjdskillnad som kan tas upp är max 0.5 m i så fall måste
mellanliggande 2.0 m långa vilplan finnas. Överstiger
rampen detta om så är fallet finns vilplan som håller
måttet?
Är höjdskillnaden större än 1 m bör man överväga att
sätta någon lyftanordning. Är så fallet?
Finns tydlig markering före och efter rampen?
Är rampen/trappan, välbelyst?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

JA

Finns trappa?
Trappor skall ha räcke på båda sidorr som börjar och slutar
30 cm före och efter trappan. Finns detta ?
På trapplöpen skall första och sista steget vara markerade.
Är de det ?
Innanför entrén

Finns gångstråk från entrén till viktiga funktioner som
reception, hiss, toalett, kapprum finns det?
Innanför entrén ska finnas en orienteringstavla i avvikande
färg samt vara placerad i lämplig höjd. Den ska vara
lättläst och begriplig.
Är kapprum och toalett väl synliga från entrén?
Finns klädkrokar i två nivåer varav den lägsta 1.2 m över
golvet?
Finns receptionsdisk i två nivåer, med möjlighet att sitta
vid disken i rullstol?
Är receptionsdisken försedd med teleslinga?
Är möbleringsytor klart avskilda från gångytorna?
Hiss

Finns hiss i byggnaden?
Är korgmåttet mindre än 1.4 m gånger 1.1 m
(minimimått)?
Är dörren placerad på gaveln med en fri öppning på minst
0.8 m?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

JA

Har automatiska skjutdörrar mot väggen kontrasterande
färg ?
Knapparna utanför hissen, är de upphöjda i relief samt
finns symboler på knapparna som även dessa är i upphöjd
relief och placerad invid dörrfodret ?
Finns Ledstång på alla väggarna 0,9 m över golvet ?
Finns optisk signal som markerar när hissen kommer ?
Finns akustisk signal som talar om vilket våningsplan man
befinner sig på ?
Det är viktigt att hissen även efter en tids användande
stannar i nivå med golvet, gör den det?
Om hissen har slagdörr placeras manöverpanelen på den
långsida som är närmast dörrens öppningssida på
entréplanet. Har hissen skjutdörrar placeras panelen på
höger långsida utifrån sett på entréplanet. Följer hissen
dessa riktlinjer?

Manöverpanelen skall ha kontrasterande färg mot väggen,
vara utvinklad 45 grader från väggen, ha horisontella
knapprader med stora lättmanövrerade knappar (inte
touchknappar) och tydliga siffror i upphöjd relief. Finns
detta i hissen?
Är panelen placerad minst 1.0 m över golv och från hörn
0.7-1.0 m?
Finns det en nedfällbar sits i hissen?
Nödtelefon/larm skall ha kännbar och visuell markering,
har den det?
Finns larminstruktion med punktskrift?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

JA

Finns larminstruktion som bildsymbol?
Ges visuell bekräftelse, vid larm?
Utanför hissen skall finnas utrymme för vändning med
rullstol (minst en cirkel med diametern 1.5 m)
För de större rullstolarna för begränsad
utomhusanvändning kan större utrymme behövas( här
behövs ett utrymme med diametern 1.8-2.0 m) Finns
detta?
Finns möjlighet att placera manöverdon (anropsknapp för
hissen) så att denna kan nås från rullstol? Avståndet till
hörn eller annat hinder bör vara minst 0.7 m helst 1.0 m
(0.5 m är dock minimimått enligt den standard som BBR
hänvisar till)
Handikapptoalett

Finns handikapptoalett?
Finns minst en toalett som är anpassad för eldriven rullstol
2.2 m gånger 2.2 m?

Är toaletten markerad med tydlig skyltning i ögonhöjd på
väggen vid dörrens handtagssida?
Är dörren placerad centrerad framför toalettstolen?
Är toalettstolen extra hög (48 cm) och placerad centrerad
på väggen?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

JA

Finns hjälphandtag på båda sidor om toalettstolen
(uppfällbara) som inte sitter mer än 0,8 m övergolv samt
har en bredd på ca 0,6 m?
Finns hållare för toalettpapper på båda sidorna på
hjälphantaden med funktion för att kunna riva av pappret
med ena handen?
Är tvättstället framdraget 20 cm från vägg 0.8 m från golv
och avloppet vägganslutet?
Finns draghandtag på insidan av dörren över hela bredden
0.8 m över golvet?
Sitter spegelen 0.9 m till 1.8 m över golvet?
Finns avlastningshylla?
Sitter Avlastningshylla 0.8 m över golvet?
Är skötbord uppfällbart?
Finns klädkrok 1.2 m över golv?
Finns visuellt och akustiskt larm?
Finns 1 st larm på hjälphandtaget, 2 st vid dörren
0,2 resp 0.7 m över golv vid karmen. Är det kopplat till
bemannad plats?
Är dörren utåtgående?
Är korridorbredden utanför dörren minst 1.5m?
Kan toalettlåset greppas med hela handen?
Allergiska problem

Finns parfymerade tvållösningar?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

JA

Finns växter med stark lukt?
Finns stoppade möbler?
Vid biljetthantering finns uppmaning på biljetten att
komma doftfri?
Skyltning

Är skyltar placerade så att de är lätta att hitta?
Har skylten textstorlek i förhållande till avståndet så man
kan läsa skylten? Är den kompletterad med taktil skrift och
piktogram?
Dörrar

Finns invändiga dörrar med dörrstängare?

Om det finns dörrar försedda med dörrstängare skall de ha
automatiska dörröppnare med manöverdon rätt placerade
och i avvikande färg mot omgivningen. Är de rätt
utformade?
Finns det trösklar får de inte vara högre än 15 mm. Är de
det?

Finns det dörröppningar med mindre öppning än 0,8 m?

Ej aktuellt
vid denna
inventering
NEJ

Kompleterande text då jag vid inventeringen stötte på följande och det inte
finns en specifik fråga angående detta enkelt avhjälpta hinder.

Datum: _____________________

Inventerad byggnad ___________________________________________
Adress ________________________________________________________
Uppgifter på personen som gjort inventeringen
Anmälan gjord av namn __________________________________________
Adress till den som gjort inventeringen ______________________________
_____________________________________________________________
E-post______________________________ Tel_______________________
Frågor på inventeringslistan? Kontakta Gert Igheden HSO Skåne.
Tel 0708- 494061

