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RITNINGSGRANSKNING – nybyggnad av padelhall på fastigheten Mellerud Spjutet 2.
I verksamhetsberättelsen framgår det att anläggningen ska vara en mötesplats tillgänglig för
alla - barn, ungdomar, vuxna och för människor med annan bakgrund eller
funktionsnedsättning. För barn och unga ska hallen även kunna användas till andra sporter.
För att det ska bli rätt från början, granskar vi utifrån att anläggningen ska vara tillgänglig
och funktionell för alla enligt ovan.
Entré
o
o
o
o
o

o

Vändytan utanför entrédörren får luta max 2 %.
Entrén får inte ha någon nivåskillnad. Eventuell tröskel får vara högst 1,5 cm hög och
avfasad med lutning högst 8 %.
Entrédörrarnas dörrblad-/dörrbladskanter ska ha ljushetskontrast 0,40 enl. NCS.
Glasade dörrar ska ha avvikande markeringar i ljushet mot bakgrund, som är placerade
i ögonhöjd för både sittande och stående person.
Är dörrarna tunga, eller försedda med dörrstängare ska det finnas automatisk
dörröppnare. Manöverdonen ska vara kontrastmarkerade, placerade lodrätt i spannet
0,7 – 0,9 m från underlaget och minst 0,7 - 1,0 m från dörrbladets framkant i mest
ogynnsamma läge.
Väljer man att använda kortläsare ska denna vara kontrastmarkerad och placerad i
omedelbar anslutning till manöverdonet på höjden 0,8 – 1,10 m.

Passager
o

Fri passagebredd mellan hallväggar och omklädningsrum samt HWC ska vara minst 1,5
meter.

HWC
o

o
o

Här behöver göras plats för dusch. Denna HWC kan behövas om rullstolsburen har
assistent med sig av annat kön, eller om man är i behov av enskild dusch. Se även HWC
i omklädningsrummen.
Det ska finnas optiskt utrymningslarm.
Inredning av HWC, se bif. skiss.

Vid funderingar och frågor – tveka inte på att kontakta oss!
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Omklädningsrum
o
o
o
o
o

Toaletterna i båda omklädningsrummen anser vi ska göras om till HWC med gällande
mått, för att omklädningsrummen ska vara tillgängliga för rullstolsburna.
Fri passagebredd ska vara minst 1,3 m
Duschplatsens fria golvyta ska vara 1,5 x 1,5 m eller kan två bredvid varandra
belägna duschbås utnyttjas som ett utrymme.
Det ska finnas optiska utrymningslarm.
Inredning av HWC, se bif. skiss.

Allmänt
o

o
o

Stora glasytor högre än 80 cm och bredare än 50 cm ska ha avvikande markeringar i
ljushet mot bakgrund, som är placerade i ögonhöjd för både sittande och stående
person.
Ljudmiljön i lokalerna ska uppfylla ljudklass C.
Skyltning ska vara i lättbegriplig text och helst med grafiska symboler
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