
  

På uppdrag av Marie Östblom, projekt-

ledare för Bergslagssatsningen, har

jag måndagen den 23 maj 2016 gjort

en nulägesanalys och tillgänglighets-

inventering av Wij Trädgårdars område.

Enkelt avhjälpta hinder i offentlig miljö

ska alltid åtgärdas och vid ny- eller

ombyggnation och renovering är kraven

tydliga att allt ska göras rätt så

verksamheten blir så tillgänglig som

möjlig för fler.

I denna rapport ger jag förslag på hur

inomhus- och utomhusmiljöer kan göras

mer tillgängliga för fler så verksamheten

blir mer användbar, trygg och attraktiv för

personer med nedsatt rörelseförmåga,

synskadade och blinda samt hörselskadade

och döva. Tillgänglighetsåtgärder som

förstås även gynnar andra som exempelvis

äldre och barnfamiljer.

Mina förslag utgår från Myndigheten för

delaktighets Bok ”Riktlinjer för tillgänglighet

– Riv hindren” samt Naturvårdsverket och

Riksantikvarieämbetets bok ”Tillgängliga

natur- och kulturområdet”. Böckerna för

planering och genomförande av tillgänglighets-

åtgärder utgår från Sveriges lagstiftning. Det

grundar sig i plan- och bygglagen och

Boverkets riktlinjer.

Wij Trädgårdar

Gävle 2016-08-15

Lars-Göran Wadén, Tillgänglighesrådgivare

0707 – 66 24 09



  

Parkering

Området är stort med flera entréer från olika håll. Det

behövs därför tillgängliga handikapparkeringar på flera

håll. Jag föreslår att ni upprättar minst fyra, kanske fem,

parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt till-

stånd. Jag anser att det behövs en tillgänglig parkering

nära herrgården, en nära restaurangen, en vid vals-

verket, en vid ateljén och trädgårdsbutiken samt kanske

en parkering vid växthuset och eldtemplet.

Enligt BBR 3:122 ska en parkeringsplats för rörelse-

hindrade kunna anordnas inom 25 meters gångavstånd

från en tillgänglig entré till publika lokaler och arbets-

lokaler. Markbeläggningen på sådana parkerings-

platser ska vara fast, jämn och halkfri. Lutningen i

längs- och sidled bör inte överstiga 1:50.

På allmänna platser där det finns

parkeringsplatser för rörelsehindrade

med särskilt tillstånd, ska minst en

plats utformas så att den medger att

rullstolen tas in från sidan av ett

fordon (enligt ALM). Bredden på en

sådan plats bör vara 5 meter när

platsen inte är belägen intill en fri

yta. Enligt HIN kan avsaknad av

sådan plats ses som ett enkelt av-

hjälpt hinder.

Nuvarande, största parkeringsplats, vid en av områdets

entréer, ligger nära trädgårdsbutiken och ateljén.

Underlaget har en hårdgjord yta och det förekommer

ingen lutning i längs- och sidled. Här finns ingen skylt

eller annan markering om handikapparkering.

Jag föreslår att ingen handikapparkering upprättas här

eftersom avståndet till närmaste entré är längre bort än

25 meter. Gångvägen från

parkering till trädgårds-

butiken och ateljén lutar

också 15-20 grader vilket

kan ge exempelvis rullator-

eller rullstolsanvändare

problem. Gångvägen

består stundtals av löst

underlag och småsten.

Jag föreslår att ni upprättar

en tillgänglig parkeringsplats

på lämplig plats intill entrén

till trädgårdsbutiken och

ateljén. Kanske där park-

bänken står i dag.
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Parkering

Den nuvarande handikapparkeringen, nära resturangen,

är inte godkänd. Marken lutar och det är aldrig bra när

förardörren på den parkerade bilen öppnas ut i väg-

banan bland förbipasserande bilar.

Parkeringen måste omedelbart plockas bort. Flytta

skylten till området intill restaurangen. Jag föreslår att

ni ser över möjligheten att upprätta en, kanske fler,

handikapparkeringsplatser intill restaurangen på ytan

vid den höga häcken. Besökare med nedsatt rörelse-

förmåga kan då åka förbi uteserveringen och rosen-

trädgården och parkera nära entrén.

Det finns inga visuella och taktila

ledstråk på Wij Trädgårdars

område. I okänd miljö behöver de

flesta personer som exempelvis är

blinda ha stöd i form av ledsag-

ning, men god skyltning och

logiska synbara och kännbara

gångstråk kan förbättra orienter-

ingsförmågan för många. Jag

menar inte att området ska fyllas

med traditionella ledstråk som på'

bilderna. Det blir inte snyggt. Det

går däremot att arbeta med tydliga gränser med av-

vikande material och ljushetskontrast. Använd naturliga

gränser mellan gräs och grus, husfasader eller varför

inte trä- eller metallister som i Rosenträdgården. Jag

berättar mer om skyltning och tillgängliga gångstråk på

kommande sidor. 



  

Skyltning / Information

För att besökare på Wij Trädgårdar enklare ska kunna

orientera sig på området och hitta till olika byggnader

är skyltningen viktig. Jag rekomenderar att ni tar fram

en enhetlig strategi, ett ”skyltprogram”. Arbeta gärna så

mycket som möjligt med bildsymboler. Det underlättar

både för personer med läs- och skrivsvårigheter och

personer från andra länder som inte kan läsa svenska.

För att texter på skyltar ska uppfattas som tillgängliga

för så många som möjligt behöver innehållet presen-

teras på ett enkelt och tydligt sätt. Det ska vara lättläst

och ha ljushetskontrast. För att leva upp till tillgänglighets-

krav krävs en ljushetskontrast mellan text eller bild och

bakgrund på minst 0,40 ncs (natural colur system). Se

till att textstorleken är vald efter läsavståndet. Välj ett

enkelt typsnitt där bokstäverna inte har onödiga krumilurer.

Försök att prioritera bildsymboler istället för text. En skylt

med en bild på exempelvis en toalett gör att alla seende

förstår vart toaletten är. Om skylten däremot har texten ”WC”

är det inte lika självklart att alla förstår vad bokstäverna

W och C står för. Så här kan skyltar till toaletter och

restaurangen se ut.

Är symbolen välkänd behöver den inte kompletteras

med text. Hitta däremot inte på egna nya symboler utan

använd de som exempelvis kan beställas via

Naturvårdsverkets skyltbutik.

Enligt BBR 3:1425 bör orienterande skyltar...

… vara lättbegripliga och lättlästa.

… ha ljushetskontrast.

… vara placerade på lämplig höjd så att de kan läsas,

     höras eller kännas såväl av personer som använder

     rullstol som av stående personer med nedsatt syn.

… placeras där man förväntar sig att de ska finnas och

    så att man kan komma tätt intill dem.

… ha textstorlek som är vald efter läsavståndet.

… vara kompletterade med bokstäver i upphöjd relief

    samt i vissa fall med punktskrift och talad information

    samt tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.

… ha yta som inte ger upphov till reflexer.

Enligt HIN kan bristande skyltning vara ett enkelt avhjälpt

hinder.



  

I Rosträdgården finns det många skyltar som inte är

godkända ur tillgänghetssynpunkt. Jag föreslår att ni

tar fram riktiga skyltar. Se till att texten har godkänd

ljushetskontrast mot bakgrund. Komplettera texten

med bild och punktskrift. Det är

viktigt att placera skyltar på

lämplig höjd så att de kan

läsas såväl av personer i rullstol

som av stående personer med

synnedsättning, av personer med

kortväxthet och/eller av barn.

Informationsskyltar bör ha en höjd

på cirka 70 centimeter och vara

vinklade 40-60 grader. Lutningen

minskar ljusreflexer och underlättar

läsningen.

Minsta teckenstorlek kan vara 6-7 mm. Men väg- och

ledvisande skyltar, som ska kunna läsas på längre

avstånd, bör ha bokstäver som är cirka 60 mm höga.

Det finns flera entréer till Wij Trädgårdar. För att göra

det ännu enklare att hitta på området tycker jag att ni

bestämmer er för att en entré är ”huvudentrén”. Sätt

sedan upp en orienteringstavla vid huvudentréns

parkering. En stor skylt med en tydlig karta över

området.

Det kanske är överkurs men vill ni göra det riktigt bra

kan översiktskartan göras taktil (kännbar). Varför inte

en modell av området eller en karta i upphöjd relif enligt

bilderna. Genom att beröra kartan eller modellen med

fingertopparna kan besökare känna hur terrängen är

och orientera sig om hur olika fastigheter ligger i

förhållande till varandra.

Skyltning / InformationSkyltning / Information



  

Skyltning / Information

En orienteringstavla vid huvudéntren kan gärna ha

både text och bildsymboler. Det kan helt enkelt vara

bilder på de fastigheter som finns på området i en

riktig karta. Här kommer ett exempel på hur jag tänker.

Detta är förstås inte hundra procent proportionerligt

korrekt. Mina bilder och vägar blev inte ens snygga.

Jag har bara ritat en ”skiss” och hoppas att ni förstår

hur jag menar.

En liknande karta kan självklart underlätta för

besökare om den återkommer i broshyrer och

annat informationsmaterial om Wij Trädgårdar.

TrädgårdsbutikenAteljé

Restaurang

Här är du nu

Herrgården

Snickeri



  

Skyltning / Information

Skyltningen i örtagården är bättre än i rosträdgården.

Det är betydligt enklare att se och läsa de gröna,

lätt lutade, skyltarna istället för de svarta pinnarna

med vit text som är nedstoppade i rosträdgårdens

jord. Men även örtagårdens information till besökare

kan förbättras utifrån det jag skrivit på tidigare sidor.

Arbeta alltså med ljushetskontrast, bildsymboler och

punktskrift.

Det kanske är överkurs, men en detalj som skulle

öka tillgängligheten radikalt är så kallade QR-koder.

Besökare kan då, med hjälp av en streckkodsläsare

eller applikation i mobiltelefonen scanna QR-koden

och få skyltens information uppläst.

QR-koden kan även länkas till en webbsida med bilder,

filmer, ljudfiler och annan digital information. Man kan

exempelvis tänka sig filmsekvenser där skyltarnas text

teckentolkas och ljudfiler där texten är uppläst. QR-koden

ger även möjlighet att presentera skyltens text på andra

språk än svenska.

Sätt aldrig skyltar på dörrar. Personer med nedsatt

synförmåga behöver gå nära för att kunna läsa. Om

en skylt exempelvis placeras på en toalettdörr riskerar

personen med synskada att få dörren uppslagen i

ansiktet. Placera istället alltid skyltar bredvid dörrar.

Sätt dem gärna lika inom hela området, förslagsvis

vid sidan av dörren strax ovanför dörrens handtag.

Fel                               Rätt



  

Gångstråk

På tidigare sidor, som handlade om parkering, skrev

jag att det inte finns några visuella och taktila ledstråk.

Traditionella synbara och kännbara knottriga och

räfflade plattor blir inte snyggt.

Det går däremot att använda tydliga gränser med av-

vikande material och ljushetskontrast samt trä- eller

metallister som exemplet på bilden.

En stig (gångstråk) ska vara så horisontell som möjligt

och bör inte vara brantare än 1:50 för att vara användbar

för en bred besöksgrupp. Stenmjöl kan användas för att

bredda, utjämna lutningar och ojämnheter. Stigens bredd

kan vara melan 150-170 cm, men för att två eldrivna

utomhusrullstolar eller två rullatoranvändare ska kunna

mötas rekomenderar jag en bredd på två meter. Trä- eller

metallister kan placeras på stigens ena, eller båda sidor.

Listen bör göras 60-80 mm hög för att en person som

är blind ska känna den med sin käpp.

Rosträdgården har ett tydligt gångstråk. Bredden är

dock endast 120 cm. Det fungerar för manuella

rullstolar, barnvagnar och rullatorer. Det kan dock bli

problem eftersom marginalen för svängradie att vända

är liten. Det blir även trångt vid möten. En eldriven

rullstol, och framförallt en så kallad el-moppe, får det

extra besvärligt.

Entrén till trädgårdsbutiken är ett annat exempel på

ett tydligt gångstråk. Underlaget är däremot allt för

mjukt med det lösa gruset.



  

Gångstråk

I örtagården finns uppbyggda kanter som fungerar som

ledstråk och förbättrar orienteringsförmågan. I många fall

är gångytans bredd 220 cm vilket är riktigt bra. Samtidigt

finns det smalare passage. Ett exempelvis på 123 cm kan

accepteras men där bredden är 108 cm blir det för smalt.

Gångytan kan förbättras eftersom den på vissa ställen är

lös och består av småsten.

Entrén till örtagården lutar omkring 8 grader och består av

mycket lös småsten. Jämna ut, försök minska lutningen och

gör gångytan mer hårdgjord. Här saknas ett tydligt gång-

stråk. Besökare måste passera en stenkant på cirka 3 cm

och ett parti med gräs. Se över möjligheten att ta bort

nivåskilnaden och gör ett riktigt gångstråk med hårdgjord

yta hela vägen från rosträdgården till örtagården.

I dag ser det ut så här:

Tillgängligheten förbättras betydligt om det istället ser

ut så här:



  

Gångstråk

Självklart kan besökare ta sig från exempelvis restaurangen

till eldtemplet genom den riktiga vägen. Men då förlorar man

delar av upplevelsen genom odlingarna och till grisarna. I dag

består underlagen av gräs vilket gör det svårt för många som

använder rullstol eller rullator. Se över möjligheten att göra en

naturstig. En hårdgjord gångytan. Ett gångstråk enligt den blå

linjen från bilvägen som passerar restaurangen, förbi det röda

huset. Låt stråket fortsätta till trädet, kanske ännu längre, innan

naturstigen gör en sväng ner för backen, bort förbi teatern och

vidare tvärs över hela gräsmattan till odlingar och grisar. Låt

gångstråket fortstätta på hela gräsmattan till vägen som leder

till eldtemplet och växthuset.

Restaurangen

 Det röda huset
 på bilden bredvid

Trädet på
bilden

Snickeri

      Teatern

 Odlingar Odlingar

Grisar

     Eldtemplet



  

Sittplatser

Det finns flera viloplatser/sittplatser i området.

Ingen är riktigt bra och tillgänglig för personer med

funktionsnedsättning. Jag föreslår att ni införskaffar

minst ett tiotal nya parkbänkar och att de placeras

på lämpliga platser på området.

Enligt riktlinjerna i Naturvårdsverket och Riksantik-

varieämbetets bok bör det vara ett mellanrum på

omkring 200 meter per parkbänk. De bör placeras

så besökare i den mån det är möjligt kan välja både

skugga och sol. Det behöver finnas plats bredvid

parkbänkarna för besökare i rullstol, med rullator

eller barnvagn. 

Parkbänkarna ska stå på en plan, hårdgjord yta vid

sidan av gångvägen så att den inte utgör ett hinder

för förbipasserande. Parkbänkarna bör vara stadiga

och inte luta bakåt. De bör ha ryggstöd och armstöd,

ha sitthöjden 45-50 cm och armstödshöjden 0,70 m.

Armstödens framkant ska gå att greppa om.

Armstöden bör

nå förbi sittytans

framkant. Dess-

utom får det inte

finnas något

tvärstag under

bänkens fram-

kant eftersom det

då inte går att

sätta in fötterna under bänken när

besökare reser sig. Tänk på att

gångytor fram till och runt om bänken också ska vara

tillgängliga.

Sammanbyggda bord och bänkar ska inbjuda alla att

ta del av gemenskapen runt bordet. Det är viktigt att se

till att manöverutrymmet är tillräckligt. Om exempelvis en

eldriven rullstol ska kunna svänga in till bordet krävs en

yta med diametern 2 m. Ett rastbord bör ha 0,70-0,85 m

fritt utrymme under bordsbenen på bordets kortsida för

att en utomhusrullstol ska kunna komma intill. Om rast-

bordet och sittbänkar är sammanbyggda bör bordsskivan

skjuta ut cirka 0,6 meter utanför bordets ben.

Alternativet är annars att dela sittytan och därmed skapa

en öppning för rullstolsanvändare. Många personer har

svårigheter att lyfta benen över stockar eller regler som

håller samman bänkar och bort. Därför bör den utskjut-

ande bordsskivan på ena sidan bordet kompletteras med

en utskjutande bänkskiva (0,6 m) så att både sittytan

och bordsskivan nås utan insteg. Tänk också på att bord

och bänkar bör förankras i marken på den iordnings-

ställda platsen.



  

Granön i Gysinge

Med anledning av att jag skrivit mycket om gångstråk

och sittplatser kan jag inte låta bli att kort berätta om

granön i Gysinge. 2014 inventerade jag tillgängligheten

där på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. I dag

har det iordningställts efter mina rekomendationer.

Granöns gångstråk såg tidigare ut så här:

I dag ser det tillgängliga gångstråket

ut så här:

I dag ser Granöns tillgängliga sittplatser ut så här:



  

Guidade turer

De guidade turer ni arrangerar på Wij Trädgårdar

kan göras mer tillgängliga för fler. Erbjud gärna fler

möjligheten att bli besökare genom att göra till-

gängliga guidade turer. Ta kontakt med en teckentolk

(för personer som är döva), en skrivtolk (för personer

som är hörselskadade), och en syntolk (för personer

som är blinda) med målsättningen att besökare ska

bli fler. Se även till så att guiden använder en bärbar

hörselslinga ifall någon i publiken har nedsatt hörsel.

Se till att annonsera och marknadsför era tillgänglighets-

ätgärder i annonser och lokalpress. Målsättningen med

att göra området mer tillgängligt för fler ska vara att

få fler besökare. Statistiken säger exempelvis att 15

procent av europas befolkning har någon form av funk-

tionsnedsättning. Se era tillgänglighetsåtgärder som

investeringar istället för kostnader. I Sverige säger man

att det finns omkring en miljon personer med någon form

av funktionsnedsättning. Sedan tillkommer pensionärer

och barnfamiljer som också får nytta av tillgänglighets-

åtgärder.

Arbeta gärna med alla sinnen när utställningar och

guidade turer arrangeras. Om exempelvis ett sinne

saknas kan besökare ändå få en god upplevelse om

verksamheten görs mer tillgänglig för fler. Den person

som inte ser kanske kan känna på modeller, växter och

träd. En blind hör fågelsången, känner jorden mellan

fingrarna och kan smaka av det som odlas.

Personer med läs- och skrivsvårigheter kan höra den

textinformation som finns på skyltar och tavlor eller

se bildsymboler. Jag vill alltså verkligen uppmana er

att arbeta mer med kännsel och hörsel. Och varför inte

även med smak och lukt. Lägg inte allt fokus på en

visuell upplevelse,



  

Trädgårdsbutiken

Uppbyggda planteringsytor bildar ett naturligt och bra gång-

stråk in mot entrén. Uppbyggda planteringsytor ger möjlighet

för personer som har svårt att komma ner till marken att få

känna planteringsjord mellan fingrarna och komma nära det

som odlats.

Vid Trädgårdsbutiken och ateljén finns områdets bästa toalett

ur tillgänglighetssynpunkt. Se till att kartor över området och

annan information visar för besökare att här finns en bra toalett

för personer som använder rullstol. Se också till att er personal

får kunskap om detta så de kan informera besökare. För att

toaletten ska bli ännu bättre krävs följande:

Toalettpapershållare på båda armstöden.

Ett handtag på insidan av toalettdörren.

Ett utrymningslarm som är både visuellt och akustiskt.

På kommande sidor får du mer information om hur en

tillgänglig toalett ska utformas.

Vid entrén finns en tröskel. Ta bort den.

Underlaget är stundtals för löst. Se över möjligheten

att göra markytan mer hårdgjord och slät.

Parkbänkar ger gott om möjlighet till vila utanför

Trädgårdsbutiken, men ingen lever upp till tillgänglighets-

krav. Se till att införskaffa nya tillgängliga parkbänkar.



  

Allmänt tillgänglig toalett

Tillräckligt antal toaletter ska finnas och vara lätt

åtkomliga. Samtliga toaletter ska fungera för alla,

oavsett funktionsförmåga (med undantag för personer

som behöver särskilt rymliga toaletter, se nästa sida)

Detta förutsätter att dörr och inredning kontrasterar i

ljushet mot bakgrunden och att det finns tvärsgående

handtag på insidan av dörren. Toalettstolen bör inte

monteras rakt fram eftersom personen som uträttar

sina behov då blir exponerad när någon, till exempel

en personlig assistent, öppnar dörren.

Blandare och andra reglage ska vara lättbegripliga och

lätthanterliga, exempelvis ska blandare kunna hanteras

med hela handen eller armbågen. Larmutrustning ska

anordnads så att även personer med nedsatt hörsel och

personer som är döva kan nås av varningssignaler i

händelse av brand eller annan fara.

Skyltningen ska vara tydlig med lättbegripla symboler och

med taktil markering som informerar om det är en dam-

eller herrtoalett. Det ska även tydligt synas om toaletten

är ledig eller upptagen och golvbeläggningen får inte

innebära halkrisk. Golvets lutning får högst vara 1:50 om

lutning behövs för vattenavrinning.

Belysningen ska vara bra, inte blända och fungera så

länge man vistas på toaletten. Blanka material som ger

reflexer ska undvikas.

Toaletten ska ha god ventilation och ha tvättställ med

varmt och kallt vatten inom bekvämt räckhåll från

toaletten. Vattnets flöde och värme ska enkelt

kunna regleras.

Minst en toalett ska vara sluten, det vill säga inte

öppen under/över dörr eller väggar (förutom

eventuella öppningar för luftintag för att möjliggöra

god ventilation).

Det ska finnas en torr avställningsyta nära toalett-

stolen, en krok för kläder/väskor, sluten avfalls-

behållare tillräkligt stor för att rymma hjälpmedel

som används vid inkontinens samt att toalettpappers-

hållaren kan hanteras med ena handen.

Det finns ingen anledning att hänvisa personer med

funktionsnedsättning som inte har behov av särskilt

rymliga toaletter till den toalett som är dimensionerad

för personer som använder rullstol. För en person

med nedsatt syn kan tvärtom en mindre toalett vara

att föredra. Toaletter med skärmväggar (till exempel

med öppning mellan golv och vägg) fungerar inte

bra för exempelvis personer med stomi. Där sådana

toaletter finns behövs därför som komplement

toalett som är sluten.

Tvål på toaletten ska alltid vara oparfymerad.



  

Toalett för rullstolsanvändare

På varje våningsplan där det finns toaletter ska minst

en toalett kunna användas av personer med nedsatt

rörelseförmåga. Detta förutsätter att toalettrummet

alltid kan nås när verksamhet pågår i lokalerna och att

toaletten kan nås från neutralt utrymme, inte från dam-

eller herrtoalettavdelningen.

Rummet ska vara tillräckligt stort, det vill säga minst

2,2 x 2,2 meter, och toalettstolen och tvättstället ska

placeras enligt bilden. Övrig inredning och utrustning

ska vara placerad och utformad så att krav på nåbarhet,

hanterbarhet och begriplighet uppfylls. Rummet ska

vara utrustat med ett fungerande besökslarm.

Dörren ska kunna öppnas, passeras samt lätt stängas

även från insidan av person som använder rullstol.

Handtag och lås ska vara lätta att hantera och förstå.

Bäst är att använda ett så kallat engreppshandtag.

Toalettstolens höjd ska vara 0,46 cm.

Armstöd ska sitta på båda sidor om toalettstolen på

höjden 0,80 cm.

Toalettpappershållare ska sitta på båda armstöden

och får inte inkräkta på utrymmet mellan armstöden.

Utrymmet mellan armstöden ska vara 0,60 cm.

Handsfatets höjd ska vara 0,80 cm.

Spegelns och handdukshållarens underkant ska sitta

på höjden 0,90 cm.



  

Ateljén

Entrén till ateljén är inte okej. Den består av fem

lodräta brädbitar som är ihopsnickrade till en 87 cm

bred ramp. Rampen avslutas med en 4 cm hög kant.

Här finns även en tröskel och det saknas automatisk

dörröppnare. Bygg aldrig broar, ramper eller annat med

brädor i lodrät linje. Hjul på barnvagnar, rullatorer eller

rullstolar fastnar lätt i springor mellan brädorna. Lägg

brädor horisontellt istället så försvinner risken att fastna

i springor. Istället för ramp kan ni i detta fall även se över

möjligheten att, med astfallt, betong eller annat material

som ger hårdgjord yta, bygga upp marken in mot entrén.

Detta behöver göras:

Ta bort brädorna och bygg en riktig ramp med godkänd

lutning, avåkningsskydd och ledstång. Ta bort tröskeln.

installera en automatisk dörröppnare. Rampens lutning

bör högst vara 1:12 i byggnader och på tomter (dock

sägs det att en ramp blir säkrare om den inte lutar mer

än 1:20). Rampen ska ha ett avåkningsskydd som är

minst 4 centimeter högt. Ledstång bör finnas på båda

sidor. Men på allmänna platser, som i detta fall, kan det

räcka med ledstång på ena sidan. Ledstången ska gå

förbi rampens början och slut med minst 30 centimeter,

ha kontrasterande ljushet gentemot omgivningen och

sitta på höjden 0,9 meter. I ramper på allmänna platser

även på höjden 0,7 meter.

Här finns stora öppna glasytor. Se till att fönster har

gardiner, draperier eller liknande så besvärande ljus

och reflexer kan plockas bort.

Se över lokalens akustik. Nuvarande situation kan ställa

till med problem för personer med nedsatt hörsel.

Jag rekommenderar att ni införskaffar en stationär

hörselslinga. 



  

Rosträdgården

Brädorna, som är horisontellt placerade, och de tydliga

kanterna gör området mer tillgängligt för fler. Skyltarna

med rosornas namn och gångstråk har jag skrivit om

tidigare.

Rosenträdgården består

av en labyrint av gångar.

Vissa passage har nivå-

skillnader, onödiga trapp-

steg på 15 cm som tvingar

personer som inte kan gå

i trappor att ta omvägar.

Nivåskilnaderna är inte

kontrastmarkerade vilket

ger snubbelrisk. Besökare

kan skadas. Nivåskilnaderna

har heller inga ledstänger

som kan ge stöd till dem

som har svårt att gå i trappor.

Dessa nivåskilnader är helt

onödiga och jag föreslår att

de plockas bort.

Underlaget är hyfsat men här

finns gott och småsten.

Gångytan kan göras mer

tillgänglig om den blir jämnare och hårdare.

Vissa passage mellan labyrintens cirklar är skadade

och behöver åtgärdas. Fyll ut och laga håligheter så

inget hjul fastnar eller en gående snubblar.

Det står fyra parkbänkar i mitten av Rosträdgården.

Ingen är tillgänglig för personer med funktions-

nedsättning. Jag föreslår att parkbänkarna plockas

bort och nya, tillgängliga, införskaffas.

Mer information om sittplatser finns på annan sida

i detta dokument.

Guidade visningar av rosträdgården kan göras

mer tillgänglig för fler. Använd ljudväst, bärbar

     hörselslinga och ta kontakt

   med teckentolk, syntolk och

   skrivtolk. Mer information om

   guidade turer finns på annan

   sida i detta dokument.



  

Allmänt saker att tänka på För personer med astma och allergier är det viktigt

att ett rökförbjud införs på hela området. Om någon

rökruta behövs ska den upprättas 15 meter bort från

entréer. Glöm förstås inte bort att en rökruta också ska

vara tillgänglig för person som exempelvis använder

rullator eller rullstol. För personer med astma och

allergier är det också viktigt att i allmänna lokaler se

över städrutiner, att anställa inte har starka parfymer på

sig och att parfymerade rengöringsmedel inte används.

På vissa håll är området rejält kuperat. Det finns backar

exempelvis mellan Trädgårdsbutiken och Ateljén till

restaurangen samt från restaurangen ner mot odlingar

där grisarna är på sommaren. Jag föreslår att dessa

branta stigar och trappor kompleteras med godkända

ledstänger. Läs mer om ledstång på sidan om ateljén.

I detta dokument har jag ingen egen sida om Örtagården

eftersom områdets otillgänglighet omnämns på sidorna

om gångstråk. En detalj jag ännu inte nämnt är sitt-

platser. Det finns en variant av bänk i Örtagården men

den är inte tillgänglig för personer med funktionsned-

sättning. Jag rekomenderar att ni införskaffar några

bänkar och placerar ut dem på lämpliga platser. Läs mer

på sidan om hur en tillgänglig sittplats ska vara.

Avståndet från stora parkeringen till Trädgårdsbutiken

och ateljén är ganska stort. Riktlinjerna säger att en

möjlighet till vila i form av exempelvis parkbänk bör

finnas med omkring 200 meters mellanrum. Se därför

över möjligheten att ställa dit en sittplats på lämplig plats.

Gångvägen från parkeringen till Trädgårdsbutiken och

ateljén lutar stundtals en hel del. Lutningen bör högst

vara 1:12. Se över möjligheten att åtgärda partiet

precis vid parkeringen upp mot Trädgårdsbutiken och

ateljén så lutningen minskar. En lutande ramp eller

i detta fall gångväg får inte vara längre än fem meter.

därefter behövs ett vilplan på två meter.

 5 m
     2 m

5 m 

För att förbättra tillgängligheten ytterligare kan under-

laget göras mer hårdgjort än så som det är idag.



  

Restaurangen

Entrén till restaurangen har trapp som kompletterats med

ramp. Trappen saknar ledstång. Rampens ledstång är

för kort och rampens sista 25 cm innan marken lutar för brant.

Entrédörren saknar automatisk dörröppnare.

Jag föreslår

att ni åtgärdar

otillgänglig-

heten genom

att bygga

ledstång på

trappens båda

sidor. Förläng

rampens led-

stång så den

sträcker sig

30 cm utanför rampens början och slut. Läs mer om ledstång

på sidan om ateljén. Införskaffa en automatisk dörröppnare.

Det är viktigt

att tänka på

placeringen av

manöverdon.

Den får inte

sitta så att

besökare som

trycker på

manöver-

donet riskerar

att få dörren på

sig när den

öppnas.

Det finns ingen tillgänglig sittplats på uteserveringen.

Se över möjligheten att införskaffa nya möbler enligt

det jag tidigare skrivit om på sidan om sittplatser.

Det kan vara svårt för personer med nedsatt rörelse-

förmåga att köpa mat inne i fastigheten och ta sig ut

till gården för att äta. Om restaurangen har gott om

brickor går det enklare för många att bärande balansera

det som ska ätas och drickas.

Jag tycker däremot att Wij Trädgårdar också borde

satsa på en utbildning i tillgänglighet och bemötande-

frågor för sin personal. I takt med att personalens

kunskap och medvetenheten om personer med

funktionsnedsättnings behov ökar kan servicen

förbättras radikalt. 



  

Restaurangen

Om något rum i fastigheten används för möten,

sammanträden, utbildningar, seminarium eller

föreläsningar och konserter ska det finnas

hörselslinga. Stationära är alltid bäst, men en

bärbar utrustning fungerar förstås också.

Det finns gott

om trösklar i

fastigheten.

Ta bort dem.

Vid entrén

finns exempelvis

två trösklar på

3-4 cm.

Bilden ovan visar ännu ett exempel på en tröskel i

fastigheten som försämrar tillgängligheten.

Den kanske värsta tröskeln, som kan ställa till med mest

problem, är den i restaurangen. När besökare med ned-

satt rörelseförmåga tagit mat från buffén kan tröskeln

ställa till med mycket besvär. Besökare måste nämligen

passera tröskeln samtidigt som de balanserar en bricka

med något att äta och dricka.

Skyltar är placerade och utformade så de är svåra att

läsa på grund av ljusreflexer. Ingen information finns i

alternativa format som exempelvis punktskrift eller

bildsymboler.



  

Restaurangen

I restaurangen finns personal som förstås hjälper besökare

att läsa menyn och skyltar om det behövs. Men med hjälp

av bildsymboler och punktskrift blir verksamheten mer

tillgänglig för fler. En hörselslinga vid disken för betalning

är inget krav men underlättar för personer med nedsatt

hörselförmåga. Om disken där betalning sker och bänken

där buffén är uppdukad görs något lägre förbättras tillgäng-

ligheten. Det är bra att kortläsaren för betalning är lös och

inte fastmonterad i disken.

Tillgängligheten förbättras om något bord och några stolar in-

förskaffas som är mer tillgänglig än i dag. Det finns inget höj-

och sänkbart bord. Rekommenderade mått för fritt utrymme

under bordsyta är höjd cirka 0,68 m, bredd cirka 0,80 m och

djup cirka 0,60 m. Tillgängligheten förbättras också om någon

stol har en sitthöjd över 0,45 m och är utrustade med arm-

och ryggstöd. Tänk också på att möblernas utformning kan

ha betydelse för

ljudklimatet,

exempelvis om

stolarna har

ben av metall

eller trä.

Stolsben bör

förses med

mjuka tassar.

Handikapptoaletten lever inte upp till tillgänglighetskrav.

Dess storlek är inte 2,2 x 2,2 m.

Toalettdörren saknar engreppshandtag.

Det saknas handtag på insidan av toalettdörren.

In till toaletten finns en tröskel som måste bort.

Toalettens armstöd sitter för högt (86 cm).

Avståndet mellan armstöden är bara 58 cm.

Det finns inga toalettpapperhållare på armstöden.

Toalettstolens höjd är bara 45 cm.

Spegeln sitter för högt placerad.

Toaletten är inte utrustad med nödlarm.

Här finns inget visuellt brandlarm.



  

Eldtemplet

För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det bli en

allt för lång promenad att ta sig från herrgården eller

restaurangen till Eldtemplet. Många sittplatser utefter ett

tillgängligt gångstråk underlättar, men det kan ändå vara

en övermäktig utmaning för exempelvis en pensionär med

rullator. Jag föreslår därför att minst en tillgänglig parkerings-

plats för personer med nedsatt rörelseförmåga upprättas vid

Eldtemplet. Ett alternativ för dem som inte kan gå så långt

är att Wij Trädgårdar införskaffar en eldriven fyrhjuling.

Någon form av vagn med sittplatser kan kopplas till fyr-

hjulingen så personalen kan hjälpa besökare att ta sig runt.

Placera en tillgänglig parkbänk eller annan sittplats vid

Eldtemplet. Det kanske är överkurs men en automatisk

dörröppnare gör det enklare att komma in. Kanterna

som uppstått av den cementerade ytan framför entrén

måste omedelbart bort. Kanterna är farliga. De kan ge

snubbelrisk som leder till skador. Fyll ut med hårdgjort

material så

kanterna

försvinner.

Ta bort

tröskeln 

vid entrén.

Det fungerar att förflytta sig med exempelvis barnvagn,

rullator eller rullstol inne i Eldtemplet. I vissa fall kan det

kanske upplevas trångt men det är mer en möblerings-

fråga än

en tillgäng-

lighetsfråga.

Ta bort tröskeln mellan eldtemplet och orangeriet. Ta

också bort tröskeln ut från orangeriet mot växthuset.



  

Växthuset

Placera gärna en tillgänglig sittplats i närheten av

växthuset. Det fungerar att ta sig runt i lokalerna men

det kan i vissa fall säkert upplevas som trångt av vissa.

Det handlar dock mer om en möbleringsfråga än en

tillgänglighetsfråga. Gångytorna i växthuset är 90 cm

breda. Det betyder att personer som använder barnvagn,

rullstol eller rullator kan inte mötas och får det svårt

att vända. Samtidigt är det en otillgänglighet som jag

anser inte behöver prioriteras eftersom det trots allt går

att komma in om entréns tröskel plockas bort.

Att tröskeln på 12 cm plockas bort är en prioriterad

tillgänglighetsåtgärd som behöver åtgärdas.

Här är

gångytan

också 90

cm bred.



  

Valsverket

Jag ombads titta närmare på entrén till Valsverket och

de två toaletter som finns i närheten. För det första

behövs en tillgänglig sittplats placeras även här. För

det andra borde en tillgänglig parkeringsplats upprättas

för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Det behövs flera åtgärder innan toaletterna kan

betraktas som tillgängliga handikapptoaletter.

Toaletterna är

för små. Ytan är

endast 2 x1.63 m.

Armstöd saknas.

Engreppsantag

på dörrarna saknas.

Handtag på dörrarnas

insida saknas.

Spegeln är för

högt placerad.

Larm saknas.

Toalettpappers-

hållare på armstöd

saknas.

Trösklar måste bort.

Nuvarande väg ner mot Valsverkets entré är inte jämn

och lutar för mycket. Backen kan upplevas otäck av

personer med nedsatt rörelseförmåga.

Jag föreslår att ett nytt gångstråk upprättas enligt bilden.

Marken kan behöva fyllas ut och jämnas med något

material som gör gångytan hård, jämn och halkfri.

Om en helt ny gångväg görs föreslår jag att ni även ser

över möjligheten att göra ett tydligt ledstråk i form av en

kännbar kant. Läs mer på sidorna om gångstråk.

Nuvarande väg
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