Åtgärdslista

till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla
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Tolkning av åtgärdsförslagen
Där det står ”skall/ska” i åtgärdsförslagen, är den föreslagna ändringen nödvändig för
generell användbarhet . När det står ”bör” i föreslagen, är ändringen underlättande och
rekommenderad, men inte nödvändig, eller omfattas inte tydligt av ramen för Enkelt
avhjälpta hinder.

Angöring, parkering
Åtgärdsförslag





Förflyttningsytorna mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas året
runt.
Trappstegens kontrastmarkering ska förstärkas.
Kantsten ska vara nedsänkt vid båda sidor av övergångsstället.
De stora stenblocken vid 30 minutersparkeringen (bild 3 i rapporten) bör kontrastera
mot bakgrunden eller underlaget .

Entré Järnvägsgatan 25
Åtgärdsförslag


Svepytan ska kontrastmarkeras i golvet/marken, dörren bör förses med sensor för
stängning/öppning (bild 1).

bild 1





Öppningstid ska justeras till 20‐25 sekunder.
Oskyddade glasytor i entrépartiet ska varningsmarkeras i ögonhöjd för stående, och
för sittande/kortväxta personer (bild 2).
Stenblock längs gånglinjen ska kontrastmarkeras, alternativt ska gångytan förtydligas
(bild 3).
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bild 2







bild 3

Förflyttningsvägen mellan angöringsplatsen och huvudentrén ska underhållas även
vintertid.
Inga flyttbara föremål får placeras inom det nödvändiga fria utrymmet vid
manöverdon och i den potentiella gånglinjen.
Flytta rökrutan minst 10 meter från entrén och så att besökare inte utsätts för röken,
förslagsvis till andra sidan av entrén vid stenblocken. Rökrutan ska skyltas.
Husnumret vid huvudentrén bör kompletteras med gatunamnet.
En skylt med horisontell text synlig på avstånd bör placeras ovanför entrén.

Kapprum
Åtgärdsförslag






Dörröppningsmanöverdonet bör flyttas till andra sidan av dörren, så att användare av
rullande hjälpmedel har lättare att komma åt det.
Inga tillfälliga hinder ska finnas i kapprummet.
Klädhängare ska kontrastera med underlaget.
Förvaringsskåp bör omdisponeras vid upprustningstillfälle (flera rymligare, färre
små).

Toalett och RWC
Åtgärdsförslag






Båda skyltar ska bytas mot skyltar med relief och punktskrift
Hygien‐ och städartiklar som används på toalettrummen ska vara parfymfria.
Toalettinredning bör kontrastera med bakgrund, vilket bör ändras vid
upprustningstillfälle.
Handfatet ska sänkas till 0,8 meter över golvet, blandaren bör bytas mot en med
förlängd spak. Alternativt kan ett höj‐ och sänkbart handfat installeras.
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Draghandtaget vid RWCdörrens innersida bör bytas mot längre placerat diagonalt
med underkant 0,8 meter över golvet och 0,2 meter från dörrens upphängningssida.

Den permanenta utställningshallen
och kaffeserveringen med museibutiken
Åtgärdsförslag








De utstickande borden ska kompletteras med gavelsidor, så att de är möjliga att
känna med teknikkäpp.
De två borden med inbyggda visningsdatorer bör byta plats så att styrplattorna
hamnar vid de yttre kanterna, lättare åtkomliga för personer som använder rullstol.
Samtidigt ska de placeras närmare sittbänken. En del av sittbänken vid
manövreringen bör ersättas med lätt flyttbar sittpall, så att en person med rullstol
lätt kan få plats vid bordet med styrplattan.
Informationstexter ska följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver,
kontrast, belysning och placering (bild 4, 5).
Inredningen bör kompletteras med sittplatser med armstöd, gärna i olika höjder.
Kaffeautomaten vid serveringen är inte anpassad för användning av personer med
rullstol eller synskadade. Den bör bytas mot tillgänglig variant vid bytestillfälle.
Koppar bör placeras max 1,1 meter över golvet.

bild 4

bild 5

Passagen
mellan den permanenta och den tillfälliga utställningshallen
Åtgärdsförslag





Markera permanent den översta och den nedersta nivån av rampens lutning, se
bilden i åtgärdslistan.
Om rampen beläggs med tillfällig matta eller dylikt, ska lutningen också
kontrastmarkeras vid översta och nedersta nivån.
Byt ut ledstång mot en med 40 – 45 mm diameter (bild 6). Ledstång ska alltid
kontrastera med bakommliggande vägg, även om dess färgsättning är tillfällig.
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bild 6

bild 7

Den tillfälliga utställningshallen
Åtgärdsförslag







Trappstegen i passagen ska alltid kontrastmarkeras.
När man arrangerar de tillfälliga utställningarna ska man alltid tänka på att
förflyttningsvägar hålls öppna och synliga. Alternativt ska riktiningsskyltar sättas upp.
Gångarna i utställningshallen ska hållas fria från tillfälliga hinder.
Utrymningsskyltning ska kompletteras.
Svårlästa texter bör kompletteras med alternativa format. Informationstexter ska
följa rekommendationer vad gäller storlek på bokstäver, kontrast (70%) och belysning
(bild 4,5).

Bibliotek
Åtgärdsförslag








I den blivande inredningen av biblioteksdelen ska servicedisken vara tillgängligt
utfomad, dvs. en del av disken ska vara nersänkt. Alternativt kan disken vara höj och
sänkbar. Fritt utrymme under disken ska vara minst 0,68 meter hög och 0,45 meter
djup.
Vid val av sittplatser ska det tänkas på att det ska finnas några med armstöd, gärna i
olika höjder. Användbart armstöd ska kunna greppas om och sluta i nivå med sittsens
framkant, eller några centimeter över den.
Manövreringsutrymme (minst Ø 1,50 meter, helst 1,80 meter) ska finnas i anslutning
till gångarna.
Receptionsslingan bör installeras vid disken. Tillgång till texttelefon bör finnas vid
servicedisken.
Vassa kanter vid bord och hyllor bör undvikas (bild 7).
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bild 8

L‐formad gång ut till Dieselverkstaden
Åtgärdsförslag




Belysningen ska förstärkas i den mörka korridoren, framför allt vid riktningsändringar.
Utrymningsväg ska vara konsekvent markerad.

Webbsida, information om tillgänglighet
Åtgärdsförslag



Uppdatera information på webben om tillgänglighetsstatus av Länsmuseet
Förslag
Stockholms läns museum nås lätt med kollektivtrafik. Saltsjöbanans station Sickla har god
tillgänglighet genom att perrongen i östra änden kan nås via en gångväg utan
nivåskillnader. Över 20 busslinjer stannar vid hållplatserna Sickla bro eller Sickla station.
Från tåget eller bussen är det bara 200 meter till museet som ligger i västra delen av
kulturhuset Dieselverkstaden.
Halvvägs mellan stationen och museet, utanför Atlas Copcos kontorshus, ligger en
besvärlig trappa. Den är kompletterad med en ramp med lutning 1:20. Vilplatser finns.
Det går att undvika den genom att istället ta trottoaren längs Sickla Industriväg.
P‐platser för bilburna med parkeringstillstånd för handikappade finns på parkeringen
mittemot museets entré.
En reserverad p‐plats för personer med rörelsehinder finns snett över gatan mittemot
museets entré.
Museet ligger i markplan och kan nås både från en huvudentré, samt från kulturhuset
Dieselverkstadens stora entré. Entrén har automatiska dörrar. Dörröppningsautomatik
utan säkerhetssensor finns installerad vid museets egen entré. Utanför ingången sitter
öppningsknappen på en stolpe och innanför sitter den på väggen. Entrén är utan
trappsteg eller tröskel och belägen i marknivå helt utan nivåskillnad.
I kapprummet finns en toalett för rörelsehindrade för personer med behov av större
hygienutrymme. Den är utrustad med personligt nödlarm som går till bemannat ställe.
Den inre utställningshallen ligger lägre än entréhallen och kan nås via en ramp ( lutning
1:12) som har smal ledstång på ena sidan. Ingången Den fria dörrpassagen till biblioteket
från utställningshallen är tillräckligt 0,85 meter bred för rullstolsburna och saknar utan
tröskel.
Teleslinga för personer med nedsatt hörsel är inte installerad.
Servicehundar är tillåtna i lokaler.
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Webbplatsen bör utrustas med uppläsningsfunktion (Talande Webb, ReadSpeaker).



För information om begreppsanvändning, se Socialstyrelsens webbsida under
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_3
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