 Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg och entré: fast asfalterad markbeläggning med 25 m från parkering till entré.
Entrébyggnaden har tre olika entreér: en huvudentré med ingen nivåskillnad, en entré till
restaurangen med en ramp, och en entré till butiken som har en betongplatta med
nivåskillnad och träramp. Huvudentrés dörr är minst 84 m och är alltid uppställd. Rampen till
restaurangen har en lutning på 11,70%, ledstång på ena sidan med avåkningsskydd på
vänster sida.
Inomhusmiljö: biljettförsäljning sker genom lucka, 110 cm höjd; med direkt ingång från
parkeringen. Restaurang finns i entrébyggnad och flera mindre serveringsställen ute i
parken.Från restaurangen leder väg ut till terrassen som har nivåskillnad med trappor.I
byggnaden finns hiss till plan 2, försedd med dörröppningsautomatik.
Parken: gångvägarna i parken är belagda med relativt väl packat grus.
Tillgängligt för synskadade
Gångväg och entré: gångytan fungerar även som bilväg. Entrébyggnaden har tre olika
entreér: en huvudentré med ingen nivåskillnad, entré till restaurangen med en ramp, och en
till butiken som har en betongplatta med nivåskillnad och träramp.
Inomhusmiljö: biljettförsäljning sker genom lucka med direkt ingång från parkeringen.
Restaurang finns i entrébyggnad och flera mindre serveringsställen ute i parken.Från
restaurangen leder väg ut till terrassen som har nivåskillnad med trappor.
Parken: gångvägarna i parken är belagda med relativt väl packat grus.

 Handikapparkering
En skyltad och asfalterad handikapparkering finns på samma sida av vägen som parken, 25 m
från entrén. Huvudparkering finns på andra sidan vägen där passagen över Eckerövägen sker
via gångväg i tunnel där uppfarten har en lutning på 20 %.

Tillgängligt för astmatiker och allergiker
Det råder djurförbud i lokalerna.

Toaletter, inklusive handikapptoalett finns i separat byggnad nära entrén. En ramp leder
fram till dörren med en 9,43% lutning.



Handikappanpassad toalett
●
●
●
●
●
●

yta 160x160 cm
dörrbredd 80 cm
toalettsitthöjd 44 cm
stödhandtag på båda sidor
engreppsblandare
kan låses från insidan med en handrörelse

Tillgänglig hiss
●
●

●
●
●

●
●
●
●

storlek 125x340 cm
kontrastmarkerad hissdörr med bredd 85 cm
toalettsitthöjd 41 cm
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel inne i hiss på 80 cm höjd och 70 cm från hörn
manöverpanelens knappar kompletterade med siffor i relief/punktskrift
ledstång längs hissens långsida
akustiskt larm
nödtelefon och larm markerade taktilt och visuellt

