Huskeliste for HOTELLER, kroer og lign. bygninger
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 39 29 35 55
www.danskhandicapforbund.dk
Hoteller, kroer m. fl. skal indrettes således, at brugere ved egen hjælp kan benytte funktionerne i bygningen.
Kørestolsbrugere har samme behov som andre for at kunne overnatte på hoteller og benytte alle hotellets tilbud og
faciliteter. Sengepladser, der kan benyttes af kørestolsbrugere m.fl., kan benyttes af alle.
Antal sengepladser i alt

Handicapegnede sengepladser med egne handicap wc- og badefaciliteter

Op til 9

Ingen krav i BR 18

10 – 20

Mindst 2

21 – 40

Mindst 4

41 og derover

Mindst 1 pr. 20. sengeplads svarende til 5%

Uanset antal sengepladser

BR 18 er opfyldt, hvis der er mindst 10 sengepladser med egne handicap wc- og
badefaciliteter

Reception i flere højder

Hæve- sænkeseng med plads til lift under sengen
Foto: Colourbox og private

Parkering
Handicapparkeringsplads bør være tæt på indgang, helst under 30 m. Ved parkeringskælder husk frihøjde på min.
2,60 m. Dansk Handicap Forbund anbefaler en højde på 3 m, så også store kassebiler og fx ambulancer kan komme ind.
Adgang og indgang
Niveaufri adgang til hotellet - altså ingen trappetrin eller kantsten over 2,5cm for at komme ind fra gaden. Evt. rampestigninger skal være max 1:20 (5%). Fladt repos foran indgangsdøren på 1,5 x 1,5 m (1,5 x 1,7 m, hvis døren
åbner udad). Dørbredde altid fri passage på min.77 cm. Evt. karruseldør under 4,2 m ind til hotellet skal suppleres
med en sidehængt dør. Karruseldøre bør undgås. Se i øvrigt Dansk Handicap Forbund’s huskeliste for ADGANG/
INDGANG.
Elevator
Elevator skal være min. 110 cm bred og min. 140 cm dyb. Lovkravet er mindstemål, og vi anbefaler stærkt større
elevatorer på min. l x b: 2,20 m x 1,5 m. Den fri dørpassage skal være min. 80 cm. Husk korrekt udført betjeningspanel 80 cm - 110 cm over gulv og 50 cm fra indvendigt hjørne. Disse mål gælder også for nøglekort. Se BR 18
vejledning for ELEVATORER og Dansk Handicap Forbund’s huskeliste for ELEVATORER.
Reception, restaurant og øvrige faciliteter
Reception, skranke og betalingsterminal skal kunne anvendes af kørestolsbrugere. En høj gennemgående skranke
anbefales ikke. Indret receptionen med forskellige bordhøjder, hæve/sænke sektion eller en sektion med bredde
på 1 m og bordhøjde 70 - 90 cm samt fri højde og dybde på ca. 68 x 60 cm under bordet for kørestolsbrugeres
knæ- og fodstøtter. Husk stokkeholder. Undgå tæpper. Der skal også være niveaufri og ligeværdig adgang til restaurant, café, bar, konference- og mødelokaler, fitness, wellness, gårdanlæg, have, altan m.m. Hvor der er gæstetoiletter, skal der indrettes handicaptoilet. Se Dansk Handicap Forbund’s huskeliste for HANDICAPTOILET.
Selvbetjeningsanlæg fx ved indtjekning skal udformes, så de kan anvendes af alle, altså også kørestolsbrugere.
Undgå at de står tæt på indgangen. Er morgenmadsbuffeten også selvbetjening skal samtlige ting kunne nås fra
en kørestol, dvs. i højde på max. 0,9 m, og de forskellige ting må ikke stå for lang fra forkanten. Det gælder også
kolde og varme ting.
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Nøglekort
Nøglekort giver problemer for mange med nedsat håndfunktion og bør undgås eller suppleres med en alternativ
løsning som nøgle, kode eller lignende, uanset løsning skal denne kunne betjenes fra kørestol.
Værelset
Der skal være niveaufri adgang. Foran værelsesdøren skal være 1,5 x 1,5 m, så kørestolsbrugere kan komme ind
på værelset. Der skal være rigtig god plads på værelse fri af møbler og inventar. Der bør også være knager og
andet udstyr i en højde på 0,8 - 1,1 m. Stikkontakter, lamper, mulighed for at åbne vinduer eller regulere temperatur osv. skal kunne betjenes fra kørestol. Skrivebord skal have minimum 68 cm fri højde og 60 cm dybde under
bordet. Gode lysforhold ved bord og i selve værelset. Tæpper frarådes, da de er vanskelige at køre og manøvrere
på. Der skal være niveaufri adgang til evt. altaner og terrasser, og de skal have dybde min. 1,5 m.
Toilet – og badeværelse
Toilet – og badeværelset skal være egnet for personer i kørestol og gangbesværede. Foran badeværelsesdøren
skal der være 1,5 x 1,5 m. Fra værelse til badeværelse skal der være helt niveaufrit. Husk at kørestolsbrugere ikke
kan komme ind i brusekabiner og ikke kan benytte badekar. Sørg for afløb i gulvet, niveaufri adgang til brusesektionen samt opklappeligt badesæde. Brusearmatur (håndholdt) skal være letbetjent i en højde på 0,9 m og skal
kunne nås siddende på brusesædet. Faste brusere kan ikke benyttes af personer, der ikke uden videre kan flytte
sig. Der skal være fri afstand på mindst 0,9 m ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken. Toilettet med
badefaciliteter skal overholde bygningsreglementets regler for handicaptoiletter, se BR 18 § 233. Se også Dansk
Handicap Forbunds huskeliste for HANDICAPTOILET MED BAD. Hotellet bør have badebænk o. lign., som er
knyttet til værelset.
Senge
Sengene bør være høje – 50 cm - og gerne med en elektrisk hæve-sænke funktion. Sørg altid for mindst 1,5 m på
den ene side af sengene til overflytning fra kørestol til seng. Det er en god ide at have en mobil personlift, som kan
stilles til rådighed for gæster. Personlifte kræver friplads på 20 cm under seng, derfor skal senge have ben. Dansk
Handicap Forbund anbefaler ikke skydedøre, væghængte toiletter, trappelifte m.m. Det skal være let at tænde og
slukke lyset fra sengen. Der skal være stikkontakt ved sengen til opladning af telefon m.m.
Konstruktioner og anlæg fx automater
Disse skal kunne benyttes af brugere ved egen hjælp. Betjeningsknapper mv. placeres i en højde på 0,8 - 1,1 m.

Information og bestilling på hjemmeside
Læg fotos ud på hjemmesiden af værelset og badeværelset og
øvrige faciliteter. Kørestolsbrugere fungerer ikke ens, nogle rejser alene, andre sammen med en hjælper eller familie. Fotos
gør det let at vurdere værelset hjemmefra. Vær meget præcis
med oplysningerne. For ikke at gøre forskel, skal kørestolsbrugere også kunne vælge mellem de værelsestyper, der
udbydes inkl. prisklasse (budget, standard, luksus) og antal
sengepladser (enkelt, dobbelt, familie).

Relevante Hjemmesider:
BR 18 § 232 - § 237 og § 159
Rumsans.dk om universel desiign
Dansk Handicap Forbund, Råd og vejledning
SBI.dk anvisninger (anvisninger.dk)
Hjælpemiddelbasen hmi-basen.dk
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