 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: jämn och och hård markbeläggning.
Entré: muséet har två entréer, från Hamngatan (huvudentré) och via restaurangens terass i
väster. Båda är försedda med en sensorstyrd dörröppnare med fritt utrymme framför,
bakom och innanför entrédörr. Dörrens passagebredd 87 cm. Till västra entrén kommer man
från restaurangens uteservering via en ramp.(4,5%).
Reception: innanför huvudentrén finns en hiss och den övre ingången till auditoriet.
Receptionen fungerar både som biljettkassa, kassa för butiken och informationsdisk. En
nedsänkt disk finns tillgänglig. Möjlighet att låna rullstol finns. Kapprummet ligger intill
receptionen och  toaletterna. Klädkrokar på 120 cm höjd.
Utställningar: med hiss når man den nyare utställningen i källarplanet. I den gamla
byggnaden på nedre plan finns ordnat med ramper mellan de olika halvplanen.
Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: gångytan reserverad för fotgängare.
Entré: muséet har två entréer, från Hamngatan (huvudentré) och via restaurangens terass i
väster. Båda är försedda med en sensorstyrd dörröppnare med en avvikande färgkontrast.
Till västra entrén kommer man via restaurangens terass.
Reception: innanför huvudentrén finns en hiss och den övre ingången till auditoriet. En
trappa i två sektioner leder ner till receptionen, är kontrastmarkerad och med ledstänger på
båda sidorna. Receptionen fungerar både som biljettkassa, kassa för butiken och
informationsdisk. Kapprummet ligger intill receptionen och  toaletterna.
Utställningar: via en lång trappa med ledstänger uppdelad i två sektioner når man den nyare
utställningen i källarplanet. I den gamla byggnaden på nedre plan finns kontrastmarkerade
trappor med ledstänger mellan de olika halvplanen.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Det råder djurförbud i lokalerna förutom ledar/servicehundar.

Tillgängligt för hörselskadade
Hörslinga finns i reception och i auditorium.

 Handikapparkering
En skyltad handikapparkering finns utanför huvudentrén. En större parkering, 4 -timmars,
finns ca. 200 m från muséet.

 Kundtoalett
visuell bild på dörr
● engreppsblandare
● kan låses från insidan
● krok för kläder/väska
●

Handikappanpassad toalett
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

visuell bild  på dörr
yta 260x230 cm
dörrbredd 90 cm
toalettsitthöjd minst 46 cm
stödhandtag på båda sidor 75x55 cm
engreppsblandare
kan låses från insidan med en handrörelse
fritt manöverutrymme 150x150 cm
fritt utrymme vid sida av toalettstol 90 cm
klädkrok på 130 cm höjd
larm kopplat till bemannad plats

Tillgänglig hiss, nya huset
storlek 125x175 cm
dörrbredd 88 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel inne i hiss på 88-105 cm höjd och 35 cm från hörn
manöverpanel utanför hiss på 103 cm höjd
ledstång längs hissens långsida
visuell information om våningsplan
● visuellt markerat nödtelefon och larm
● möjligt att kommunicera med larmcentral/jourservice
●
●
●
●
●
●
●

Tillgänglig hiss, gamla huset
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

storlek 128x100 cm
dörrbredd 84 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel inne i hiss på 90-115 cm höjd och 70 cm från hörn
manöverpanel utanför hiss på 112 cm höjd
manöverpanelens knappar med siffor i relief
ledstång längs hissens långsida
visuell information om våningsplan
visuellt och taktilt markerat nödtelefon och larm
möjligt att kommunicera med larmcentral/jourservice

