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Tiilgiingligh-ctsgranskning av ombyggnad till skola, Svarvcn, Ronneby 
kommun 
Granskningen gäller ombgyggn-ad av bei’ industrilokal till skola. Byggnaden skall 
vara tillgänglig {Br Funkiinnshindmde lärare, elever samt besökarna, normal 
tillgänglighet. Arbelsinnchållet gör an personal i kök och servicepersonal till 
tekniska installationer inte kan 'ram rullstolburen. 
Tillgånglighctsgranskning utgår ifrån By gglm-'shz1nd1ing;u’ du: 2017-10-29 

UTOMHUS 
Angöring 
Avstånd från markerad zmgiâringsplals {ill huvudentré är cza 30 m, förutsatt an man 
kan röra sig ml-zi på. BBR :skriv-cr om man; 25 m. Jag tycker au det något länggre 
avsuindet barde kunna vara OK, speciellt med de stora avstånd man naturligt iår 
irme i byggnaden. 

Parkering 
Parkeringscmrâden mzrrkscrzade bortåt 100 rn från entré. För all komme: 
så nära 50m 25 m från entré som BBR skriver, måste man komma in på 
skolgården.. Då det bara här handlar om lärare och övrig persona] som 
skulle kunna kummai egen bil, îycker jag at! man borde kunna vänta och 
markera en handikappluts, den dag man får en lärare som är handikappad 
och inte klarar avsiåndel lill Övrig parkering. Parkeringsomrâdena behöver 
{Ei cm två marker-ide effektivt 5 m breda handikapplalser. 
INOMH US 
Entré, trapphus, kommunikaliunsulrymmcn, hiss mm 
Enzréutrymmen är generell: rymliga och länfnlmkonlliga För rörelsehindrade. 
Två 510m hissar bör göra transporter Lill plan 2 lätta âixien För rullslulsburnu. 

Oricntcrharhct för synskadade 
Dörrar all fader, Lill alla ÖÖUHT sum handika . ad har unledninu alt 25k i venom, skall 
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undantas. Första sista steg i trappor, pelare sum s}, nskudud riskerar zm gå på Lich 
kontrast bakum maleusml och handla! i hm: skull ucksft vara i kontrast. Aven 
inredning skall gärna *sara i knntrusi. 

Belysning 
Belysning skall lur.: god. 

Ljudmiijö 
För alla hörselskada-ide, vån *vanlig-Linne handikapp är det viktig med en väl dämpad 
miljö- För de flesta lokaler i denna bygggnzid gäller efierklangslider en] SS 25268. 
Huvuddelen 21v l-nlinlemn behöver helizlckzmde mkabsurbent. 

Uirymmcn och framkomlighet i lokalerna 
Knrridorer år -nfmst cza 2 In breda och rum rymliga, vilket gör au även 
mötande má}; mzadrullsmkcr klaras. De: ñnns två ;NO-salar med 
gradängcr, här år det fiktigi an de! Enn-s plats att placera rullstolar, 
ex. grønnm all gallra nâgra smlnr lösa i nedersta raden 

Dörrar 
Innerdörrar iir generella 10 M karmynennåli, *vilket ger min 800 fritt mål: 
vilket är tillräckligt även för utnmhnsmllslølnr. En del dubbeldörmr har 
karmyttemaåzi 1800. Del hör kollas om man f år SÜD fritt då ett 
dörrblad öppnas 
Dirmrr som han' dñrrstâlngare beieclmas som 'lunga och ska ha dôrrôppnare 
um de finns i passager där handikappad 'behövs-Jr la sig fram själv. Tunga 
dörrar kan också betecknas som lunga, men aktuell grimsdragning saknas 
Följande dörrar har inte .den plats för öppning som krävs enl 
SS 9142 21.: 
Plan 1 

Dürr mellan Slöjslflrii 149 m2 och mm umnfiîr lnspr. 
Dörr mellan Ljudsluss 16 m}! och Frd 5 m2 
Dörr mellan Entréturg och Passage fill kontor 
Dürr mellan Passage och Kontor 34 m2 
Dörr mellan Vânlhall {och Skôtrum l2 m2 
Dürr mellan Passage och Bild 70 m2 
Dürr från Hcmknnskapm m2 och ul (BL-hövs ej om hara 
ulrymnlngsdörr) 
Dürr mellan Hemkunskap '70 m2 och Passage 
Dürr mellan Passage och Klv l? m2 
Dörr mellan Passage och Hemkunskap 70 .m2 
Dörr mellan Passage och Lckliunssal 31 m2 
Dürr mellan Korridnr och Lcktionssal 4, 65 m2 
Dörr mellan Puslladm och Rektor!? m’? 
Plan 2 
Dörr mellan Passage och 7-9 Lcklionssal 3 65 m2 
Dürr mellan Mfilcstorg och Förråd (blir möjlig nu komma in i um 
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man bara vänder den) 
Dörr mellan Mfilqcsmrg och Hwc (skåp i tragan) 
Dörr mellan Mfilrsiurg ach 7-9 Lckliunssul 6 (s5 m2 
Dürr mellan Passage noch Passage 
[lärt mellan Passage och Frd 5 m2 
Dörr mellan Pcrsunairum lärare 60 pl och Passage 
Dürr mellan Passage 0th 4-6 Lcktiunssal l2 (a5 m2 

Ram' 
Det finns en ama] Raw ritade 2,2 Ä 2,2 m- Hwc fungerar bäsl med 
texalmtsiol rakt fram från dörr, »vilket ucksfi fu" Film då?! det är inzfilut. 'Vägg 
bakom ‘Wat: sml—m:h handfat: :skall uifiéms i kurllmsl. Rwc skall utrustas 
:med uptight och akustiskt Emm. 

Baramhiirymning 
Det finns. ett sum mana} dömts för ulryrnnillg, från] båda planen. Man 
f'(>mts:z':ner an haundikappzufie får hjälp vid utrymning. Viktigt :m skolan 
gin' plan för hur utrymnimg skall gå till om och när man har 
hzmdikappn-d elevfliirdre. Del behövs plats für uppställning av mllsiolar 
vid utry1r‘mi11gs'vfiga'rfiT§mp3an 2. Dimar m vid Llârymninèsväg behöver 
:inte 'vara hundäkapparLpsLss-ad, då ruiilstulsburen behöver hjälp. 

Kamm" FRK 2037-1 ‘I--[J8 

Arkilekfi TSAIUMSA Stefan. Larsson 
Cemfiemd, Suklcurtnig ftllgáinglighet 
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