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1 Opdatering af oplysninger om tilgængelighed
God Adgang har besøgt Nordsøen Oceanarium og efterfølgende opdateret oplysningerne om
tilgængeligheden på godadgang.dk. til brug for en fornyelse af jeres God Adgang mærkning.
På godadgang.dk er præsentation af Nordsø Oceanarium blevet opdateret. Jeres gæster kan nu
finde billeder og detaljeret information om adgangsforholdene til alle jeres faciliteter. Det er med
til at gøre det lettere for jeres gæster at danne sig et indtryk af de fysiske rammer forud for et
besøg. Vi vil gerne opfordre til, at I lægger link til præsentationen på jeres egen hjemmeside, så
jeres gæster også kan hente information om adgangsforholdene der. Det er dette link:
https://godadgang.dk/faktaark/nordsoeen-oceanarium-6526
De opdaterede oplysninger danner også grundlag for de forslag til forbedringer af
tilgængeligheden, som du kan læse mere om i nærværende rapport. Rapporten er et internt
værktøj til jer og et udgangspunkt for den videre dialog og rådgivning mellem jer og God
Adgang. Du kan til enhver tid kontaktet God Adgang's sekretariat og få svar på spørgsmål, der
vedrører tilgængeligheden.
Vi håber, at jeres God Adgang mærkning gør det lettere at markedsføre jeres oplevelser overfor
den store gruppe af mennesker, der er berørt af en funktionsnedsættelse.
Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde.
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2 Tildeling af mærker
God Adgang har registreret nedenstående faciliteter for tilgængelighed. Nordsøen Oceanarium
har fået tildelt de viste mærker, fordi adgangsforholdene opfylder de minimumskriterier til
tilgængelighed, som de enkelte grupper stiller jf mærkeordningens kravgrundlag.
Genbesøget er udført af God Adgang's konsulent Ulla Kramer
Nordsøen Oceanarium - Udstillingen (Attraktioner og museer)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Cafe Seafood (Restauranter og spisesteder)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - OceanCafe (Restauranter og spisesteder)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Sælarium - udendørs (Enkeltattraktion)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Toilet lige efter indgangen (Toiletfacilitet)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Nordsølab (Niveau 0) (Toiletfacilitet)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Ocean Cafe (Niveau +1) (Toiletfacilitet)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Seafood Cafe (udendørs) (Toiletfacilitet)
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals
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Symbolforklaring
Kørestolsbrugere
Gang-, arm- og håndhandicappede
Synshandicappede
Hørehandicappede
Astmatikere og allergikere
Udviklingshandicappede
Alle med læsevanskeligheder
Information (hvor mærke ikke kan tildeles)
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3 Sådan læser du rapporten
Nærværende rapport er baseret på en registrering og en faglig vurdering af tilgængeligheden til
de viste bygninger/steder. Formålet med rapporten er at præsentere et overblik over de forhold,
som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelse m.fl. og som vil kunne forbedres. Det
er op til jer at vurdere, om nogle af disse forslag skal føres ud i livet.
Nordsøen Oceanarium har fået tildelt mærker som vist ovenfor i punkt 2, fordi
minimumskriterierne for de respektive grupper er opfyldt. Dog kan der være enkelte mindre ting,
som vi har listet i punkt 4, som vi forudsætter opfyldt indenfor en kort periode.
Hvis Nordsøen Oceanarium ikke har fået tildelt alle mærker, kan du i punkt 5 se hvilke forhold, der
ikke opfylder minimumskriterierne. Vi har ud for hvert forhold skrevet et forslag til, hvad der
bør/kan forbedres for at opfylde kriteriet. Når alle minimumskriterier for én handicapgruppe er
opfyldt, tildeles de sidste mærker.
Hvis der er forhold, som God Adgang har dispenseret for i mærketildelingen, er de listet i afsnit 6.
Der kan være dispenseret for enkelte forhold, fordi der er alternative muligheder. Du informeres
om disse forhold, da det måske på sigt bliver muligt at ændre på disse ting - for eksempel i
forbindelse med en ombygning eller en større renovering.
I afsnit 7 er listet nogle forbedringsforslag. Det er forhold, der har stor betydning for den samlede
tilgængelighed for de enkelte grupper, men de er kategoriseret som forbedringsforslag og ikke
som minimumskriterier. Vi anbefaler derfor, at du indtænker disse forhold fremadrettet, når du
planlægger vedligeholdelse, renovering eller ombygninger.
Når det samlede kravgrundlag er opfyldt - både minimumskriterier og forbedringsforslag - er der
god adgang, og I kan trygt byde alle indenfor.
Er du i tvivl om nogle af forklaringerne i listerne, er du altid velkommen til at kontakte os på tel. 51
34 35 96 eller på mail info@godadgang.dk.
Vi ønsker jer god fornøjelse med rapporten.
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4 Kriterier, der foreslås opfyldt snarest
Dette er de minimumskriterier, som i dag ikke er opfyldt, og som God Adgang foreslår opfyldes
hurtigst muligt. Der er tale om mindre forhold, som vi har en formodning om, at der er interesse
for at udbedre. Disse kriterier er en forudsætning for den mærketildeling, der er foretaget.
Nordsøen Oceanarium – Ocean Cafe
Minimumskrav opfyldes
4.4.1 Stole og borde
4.4.1.3-A Angiv frihøjden under bord
Minimumskrav gældende for:
Det anbefales af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at der anskaffes
et passende antal borde med en fri højde under bordet på min. 68
cm og en fri dybde på 50 cm. Dermed er der plads til eksempelvis
knæ og fodpladser og det er muligt at komme helt ind til bordet.

Besvarelse

68 cm

Holderne til stolene begrænser den fri plads under bordene til ca
62 cm og det anbefales, at man anskaffer et par borde uden denne
type holdere til stolene.

Nordsøen Oceanarium - Sælarium - udendørs
Minimumskrav opfyldes
2.1.4 Passage gennem døre, m.v. ved hovedindgang
2.1.4.1-A Angiv fri passagebredde gennem indgangsdør
Minimumskrav gældende for:
Det anbefales, at man lægger en kort rampe ved dørtrinnet i
slusen ved døren ud til den udendørs del af udstillingen. Der er i
dag en lodret kant på et par centimeter. En kort rampe vil gøre det
lettere at komme over med hjul. Det kan evt. være en type a la den
på billedet til højre.

Besvarelse

130 cm

Man kan se flere løsninger på ramper på www.hmi-basen.dk ved
at søge på ramper.
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5 Kriterier, der i dag ikke er opfyldt, hvorfor mærker ikke er
tildelt
Dette er de minimumskriterier, der ikke er opfyldt. Her kan man se, hvorfor Nordsøen
Oceanarium ikke har fået tildelt et mærke for en given handicapgruppe. (se eventuelt
symbolforklaringen på side 3)
Denne liste kan anvendes, såfremt I ønsker at forbedre den samlede tilgængelighed og/eller
ønsker at opnå flere mærker. Der kan derfor være indtastet et forslag til, hvordan der kan laves
en udbedring.
Nordsøen Oceanarium – Udstillingen
Minimumskrav ikke opfyldt
2.1.3 Skraberisten ved hovedindgang
2.1.3.1-B Angiv bredde af hul i gitterriste (målt i gangretningen)
Minimumskrav gældende for:
Det anbefales af hensyn til gangbesværede, at gitterristen foran
hovedindgangen maks. har en hulstørrelse på 0,9 cm på den ene
led (enten i eller på tværs af gangretningen), så stokke og krykker
(og hæle) ikke kan sætte sig fast eller gå igennem.

Besvarelse

3 cm

Det anbefales, at risten på et tidspunkt udskiftes.
Man kan læse mere om anbefalingen til gitterriste foran
indgangsdøre i Statens Byggeforskningsinstituts anvisning 272 til
BR18.
3.4.7 Trapper til etagerne
3.4.7.4-B Angiv hvor håndlister er placeret
Minimumskrav gældende for:
Det anbefales, at trapper forsynes med håndlister langs begge
sider, så bl.a. gangbesværede og blinde/svagtseende kan finde
støtte efter behov. (Gælder i øvrigt også for gravide, børn m.fl.).

Enkel

I dag er der kun en håndliste i den ene side i opgangen til de
enkelte etager. Det anbefales, at der opsættes gribeegnede
håndlister i 80 cm højde over trinfladen i hele trappens længde.
Håndlister bør være 3-5 cm i diameter og placeret min. 4-6 cm fra
væggen. Det anbefales, at håndlisterne føres 30-50 cm forbi
trappens afslutning og gerne i et vandret stykke, hvor det er
muligt. Det vandrette stykke orienterer om, hvor trinene
begynder/slutter.
Man kan læse mere om krav til håndlister ved trapper i
bygningsreglementet (BR18 §58 og §61).
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Nordsøen Oceanarium - Sælarium - udendørs
Minimumskrav ikke opfyldt
2.2.5 Niveauforskelle på udearealer
2.2.5.3-B Angiv placering af håndlister
Minimumskrav gældende for:
Der er en del hældninger i den udendørs udstilling på 8-10 procent.
Anbefalingerne i forbindelse med ramper og udligninger i terræn
er, at man ved hældninger over 4 procent opsætter håndlister, der
kan give støtte.

Besvarelse

Ingen håndliste

Vi foreslår derfor, at man overvejer at opsætte håndlister langs de
stejleste eller mest befærdede strækninger, så det er muligt at
søge støtte for de, der har brug for det.
Der er især tale om nedgangen/opgangen fra tunnelen og på
strækningen forbi Hvalforskerhytten og kutteren. Derudover
tænkes der på rampen op til det overdækkede madpakkeområdet
og ved trappen med tre trin. Ved disse to steder anbefales
håndlister i begge sider.
Der er slet ikke håndlister ved det store trappe landskab eller ved
rampen op til rørebassinerne. Det anbefales, at man også
opsætter håndlister ved disse to steder. Håndlister bør være
gribeegnede (3-5 cm i diameter) og opsat i en højde på 80 cm.
Man kan læse mere om håndlister ved trapper og ramper i
bygningsreglementet (BR18 §49 stk 2 punkt 4, 5 og 7)
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Nordsøen Oceanarium - Toilet lige efter indgangen
Minimumskrav ikke opfyldt
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.4-C Angiv længde af vendeareal
Minimumskrav gældende for:
Et tilgængeligt/handicaptoilet skal i dag have et manøvreareal
inde i rummet foran toilet og håndvask på min. 150 x 150 cm (i
dag 140 x 90 cm). Manøvrearealet er nødvendigt for at en
kørestolsbruger, en person med rollator m.fl. kan anbringe sig
fleksibelt i forhold til betjening af døren, i forhold til flyt til toilet og
i forhold til håndvasken.

Besvarelse

90 cm

Placeringen af sanitet inde i rummet er fin og opfylder også
gældende bestemmelser. Der er 8 minimumskriterier til et toilet,
og det er primært kriterierne til plads, der ikke kan opfyldes.
Man kan læse mere om mindstekravene til toiletter i
bygningsreglementet (BR18 §214).
Da toilettet er placeret lige ved indgangen og benyttes, når
gæsterne enten ankommer eller gå igen, kan man overveje, om
man vil opgradere med et nyt toilet, som er mere rummeligt i
forhold til eksempelvis længere kørestole, bredere kørestole,
gæster med behov for plads til hjælpere og diverse hjælpemidler
m.m. og som minimum kan opfylde kriterierne i
bygningsreglementet.
Man kan også overveje at indrette et større rum, så der kan være
plads til en stor kørestol, en hjælper og evt. et leje og en loftslift,
som vil betyde, at de gæster i en rejsegruppe, der ikke kan flytte
sig selv, vil kunne opholde sig i længere tid i bygningen, når det er
muligt at komme på toilettet. Der er p.t. stor fokus på de ekstra
store toiletter, og man kan evt. lade sig inspirere af Storbritannien:
https://www.independentliving.co.uk/changingplaces/whatmakes-a-changing-places-facility/.

4.1.2.7-A Angiv højden på toilet fra gulv til overkant af sæde
Minimumskrav gældende for:
Siddehøjden på toilettet er i henhold til bygningsreglementet et af
de 8 minimumskrav til et tilgængeligt / handicaptoilet og skal
være 48 cm.

45 cm

Det anbefales, at man udskifter toilettet med et, der er højere.
Man kan læse mere om kravene til toilethøjden i
bygningsreglementet (BR18 §214 stk. 2 punkt 6).
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Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Nordsølab (Niveau 0)
Minimumskrav ikke opfyldt
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.7-A Angiv højden på toilet fra gulv til overkant af sæde
Minimumskrav gældende for:
Siddehøjden på toilettet er et af de 8 minimumskrav til et
tilgængeligt/handicaptoilet jf bygningsreglementet og skal være
48 cm.

Besvarelse

43 cm

Det anbefales, at man udskifter toilettet med et, der er højere.
Man kan læse mere om kravene til toilethøjden i
bygningsreglementet (BR18 §214 stk. 2 punkt 6).

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Ocean Cafe (Niveau +1)
Minimumskrav ikke opfyldt
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.7-A Angiv højden på toilet fra gulv til overkant af sæde
Minimumskrav gældende for:
Siddehøjden på toilettet er et af de 8 minimumskrav til et
tilgængeligt/handicaptoilet jf bygningsreglementet og skal være
48 cm.

Besvarelse

43 cm

Det anbefales, at man udskifter toilettet med et, der er højere.
Man kan læse mere om kravene til toilethøjden i
bygningsreglementet (BR18 §214 stk. 2 punkt 6).
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Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Seafood Cafe (udendørs)
Minimumskrav ikke opfyldt
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.4-B Angiv bredde af vendeareal
Minimumskrav gældende for:
Herre- og dametoiletterne på udearealet indeholder begge et
handicaptoilet. Fælles for dem er, at dørene åbner indad, hvilket
begrænser manøvrearealet inde i rummet. Det er således småt
med plads, hvis en kørestolsbruger skal vende 180 grader for at
kunne lukke døren og samtidig kunne være inde i rummet, mens
døren lukkes.

Besvarelse

70 cm

Manøvrearealet inde i rummet bør være min 150 x 150 cm fri af
dørens opsving. I dag er manøvrearealet ca. 70 x 70 cm.
Hvis dørene vendes, så de åbner udad, vil man kunne opnå et
manøvreareal på 150 x 120 cm på dametoilettet og 160 x 125 på
herretoilettet. Toiletterne kommer således ikke til at opfylde
mindstekravet, men det vil gøre dem mere anvendelige for flere.
Man kan læse mere om manøvrearealet på et
tilgængeligt/handicaptoilet i bygningsreglementet (BR18 §214).
4.1.2.5-A Angiv bredde på friplads ved den ene side af
toiletkummen
Minimumskrav gældende for:
Et andet af de 8 minimumskrav til et tilgængeligt/handicap toilet,
er, at der skal være et manøvreareal på min. 90 cm ved side af
toilettet på den side af toiletkummen, der vender væk fra
håndvasken. Pladsen skal være friholdt for løst og fast inventar, så
den kan benyttes af en kørestolsbruger i forbindelse med et
sidelæns flyt til toilet.

75 cm

På dametoilettet er fripladsen 75 cm og på herretoilettet er
fripladsen 90 cm. Rummene er således ikke indrettet ens.
Det anbefales endvidere at beholderen til toiletpapir flyttes over
på den modsatte side af toilettet.
Fripladsen ved siden af toilet er omtalt i detailkravene til toiletter i
bygningsreglementet (BR 18 §214 stk. 2 pkt. 4).
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6 Kriterier, hvor der er dispenseret
Dette er de kriterier, hvor God Adgang har set bort fra opfyldelse af kravet, fordi God
Adgang skønner, at der er en alternativ løsning, der kan dække behovet.
Hvor der er foretaget en dispensation for et kriterie, vil der også, som information til
brugere, være en begrundelse for dispensationen på faktaarket.
Nordsøen Oceanarium - Udstillingen
Krav der er dispenseret for
1.1.5 Parkeringspladser, størrelse
1.1.5.1-A Angiv bredden af parkeringsplads
Minimumskrav gældende for:
Der er i mærketildelingen set bort fra bredden på
handicapparkeringspladserne, som er lidt for smal i forhold til
kriterierne til en parkeringsplads til biler med
handicapparkeringstilladelse. Det anbefales, at man indtænker
kriterierne til bredden, såfremt det på et tidspunkt bliver aktuelt at
opstribe pladserne på ny.

Besvarelse

3m

En handicapparkeringsplads skal jf bygningsreglementet have en
brugsflade på 3,5 x 5 m. Når man anlægger pladser, der skal kunne
benyttes af kassebiler, bør brugsarealet være 4,5 x 5 m med ekstra
plads bagud på 3 m til evt. lift.
Alle 9 pladser er i dag 3 m brede. Der er dog to pladser langs
adgangen for fodgængere, som gør, at en bil med lift i siden eller
passagerudstigning i siden vil kunne anvende disse pladser, da der
er mere plads til siden end ved de andre pladser.
Kravene til minimumsbredden for handicapparkeringspladserne
kan reduceres med 1 m til 2,5 m henholdsvis 3,5 m, hvis pladsernes
ene langside grænser umiddelbart op til et frit gangområde med
en minimumsbredde på 1 m (fx en markeret gangbane på
belægningen).
Markering af pladsens areal er væsentlig for at signalere til andre
biler, at der ikke må parkeres for tæt på handicappladsen. Bredden
skal sikre, at bilisten i handicapbilen kan komme ind og ud af sin bil
og betjene eventuelle lifte i siden eller bagud eller håndtere evt.
udstyr og hjælpemidler.
Se skitsen med vejledning til parkeringspladser sidst i rapporten.
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3.1.1 Elevator i forhallen mellem nveau 0 og +1
3.1.1.4-A Er elevatordøren automatisk
Minimumskrav gældende for:
Den store elevator har en tung dør, der skal åbnes manuelt. Det vil
naturligvis være optimalt med dørautomatik, men vi har i
mærketildeling set bort fra den manuelle dør, da der som oftest vil
være nogen, der kan hjælpe med døren både ind og ud.

Nej

Hvis dørene på et tidspunkt skal skiftes, anbefales skydedøre, som
man benytter i dag.

3.4.6 Belysning i bygninger
3.4.6.1-A Afstand mellem belysningskilder
Minimumskrav gældende for:
Store dele af udstillingen er med dunkel belysning, da akvarier
træder tydeligere frem i mørke og fordi de udstillede genstande er
belyst. Den svage belysning udgør dog en udfordring for gæster
med reduceret syn - grå stær, tunnelsyn osv.

3m

Vi har ikke en entydig løsning på orienteringsudfordringen. Man
kan overveje tydelige gangbaner - evt. et belægningsskift på et
"hovedstiforløb (gummi, gulvtæppe o.l.), gennem udstillingen, som
kan føles med fødderne eller en stok, så man orienteres sikkert
gennem udstillingen.

Nordsøen Oceanarium - OceanCafe
Krav der er dispenseret for
3.4.7 Trapper i bygninger
3.4.7.1-A Angiv hvilke trappetrin, der er markeret
Forbedringsforslag gældende for:
Der er i mærketildelingen set bort fra markeringen af trin, da
trinnene er belyst.

Besvarelse

Ingen markering

Det anbefales dog af hensyn til svagtseende, at alle trin på
bygningens gennemgående trappe ved lejlighed forsynes med en
markering ved et materialevalg, der afviger fra omgivelserne på
det yderste af trinflade og trinforkant (stødtrin). Markeringen gør
det lettere at identificere hvor trinnene starter og slutter.
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7 Forbedringsforslag
Dette er en liste med forslag til forbedringer af adgangsforholdene til Nordsøen Oceanarium.
Opfyldelse af disse kriterier vil forbedre tilgængeligheden for de handicapgrupper, der er angivet
med et ikon ud for hvert kriterie. Vær opmærksom på at der kan være forbedringsforslag for en
handicapgruppe selvom minimumskriterierne for denne gruppe ikke er opfyldt. Opfyldelse af
minimumskriterier bør prioriteres forud for forbedringsforslagene for de grupper, hvor mærke
endnu ikke er opnået.
Vi anbefaler, at man i forbindelse med større ombygninger, vedligeholdelse eller
modernisering stræber efter at opfylde forslagene i denne liste.
Nordsøen Oceanarium - Udstillingen
Handlingsplanskrav opfyldes
1.1.3 Handicap-parkering, mærkning og skiltning
1.1.3.1-A Er handicap parkeringspladserne afmærkede med
opretstående skilt
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales at handicapparkeringspladsen skiltes med et
opretstående skilt med handicapsymbol (E33 / E23). Skiltet viser
andre bilister, at der er tale om pladser til biler med
handicapparkeringstilladelse og gør det lettere for føreren af bilen
at finde pladsen, da den kan ses på afstand - også når der ligger
sne.

Besvarelse

Nej

Anbefalingerne vedrørende skiltning af
handicapparkeringspladser er omtalt i vejledningerne til
bygningsreglementet (SBI-Anvisning 272: BR18 §401 samt DS/ISO
21542 kapitel 6).
2.1.8 Betalingsterminal ved udendørs billetsalg
2.1.8.2-A Angiv betalingsterminalens betjeningshøjde
Forbedringsforslag gældende for:
Da man både skal kunne se et display og taste en kode, når man
skal betale, anbefales det af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at
betalingsterminalen sænkes, så den også kan betjenes i en højde
på 70 - 90 cm over gulvhøjde. Det kan evt. gøres ved at anskaffe
en mobil betalingsterminal, der kan rækkes til kunden.

110 cm
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3.4.5 Opmærksomhedsfelt i bygninger ved niveauskift
3.4.5.1-A Er der opmærksomhedsfelter ved niveauskift
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales af hensyn til blinde og svagtseende mfl., at der
etableres opmærksomhedsfelter ovenfor den store trappe foran
det store akvarium i Oceanarium. Et opmærksomhedsfelt
orienterer om et niveauskift, som man skal være opmærksom på.

Nej

Opmærksomhedsfelter anlægges som regel i en brede på 90 cm og
afviger taktilt og visuelt fra den øvrige belægning. Dermed kan
man både med fødderne og en evt. stok mærke forskellen i forhold
til den trygge gangbanen langs væggen.
Der er en del andre trapper i udstillingen, men de fleste trapper
ligger i en opgang for sig og er ikke en del af gangbanen rundt i
udstillingen. På de steder, hvor der er trapper, som indgår i
gangbanen, anbefales det at man også anlægger
opmærksomhedsfelter ved disse trapper.
Anbefalingen om opmærksomhedsfelter før trapper anses for at
være i overensstemmelse med bestemmelserne i
Bygningsreglementet (BR 18 §48 - Vejledning til brugerbegreb afsnit 4.1.0). For yderligere inspiration henvises der til DS/ISO
21542 kapitel 13.5.

3.1.1 Elevator til alle niveauer
3.1.1.7-B Angiv største højde for betjeningspanelets
etageknapper fra gulvhøjde/terræn
Forbedringsforslag gældende for:
Betjeningspanelet inde i elevatoren sidder i intervallet 110-130 cm
over gulvet og 35 cm fra nærmeste indvendige hjørne. I dag
placerer man betjeningspaneler i en maks. højde på 120 cm over
gulvet og min. 50 cm fra et hjørne. Dermed er det lettere at nå
panelet fra en kørestol uden at man samtidig sidder i dørens
åbningsfelt.

130 cm

Det anbefales, at man ændrer panelets placering ved lejlighed.
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3.1.1.12-B Angives etagebetegnelse ved stop med syntetisk tale
Forbedringsforslag gældende for:
Af hensyn til blinde og svagtseende, mennesker med
læsevanskeligheder eller kognitive udfordringer anbefales det, at
elevatoren forsynes med et tale modul, der kan annoncere hvilken
etage, man befinder sig på.

Nej

Anbefalingen er i overensstemmelse med bestemmelserne i
bygningsreglementet (BR18 § 246 (DS/EN 81-70)/ BR 15 3.2.2, stk.
6).

3.1.1 Elevator i forhallen mellem nveau 0 og +1
3.1.1.7-B Angiv største højde for betjeningspanelets
etageknapper fra gulvhøjde/terræn
Forbedringsforslag gældende for:
Af hensyn til kørestolsbrugere og mennesker med nedsat funktion i
arme bør elevatorens betjeningspanel side i en højde mellem 70120 cm over gulvet. Det anbefales, at panelet sænkes eller
udskiftes med et vandret panel opsat i en højde på 100-110 cm
over gulvet i midten af elevatoren og /eller min. 50 cm fra
indvendigt hjørne ved døren.

2.1.10 Skranke i reception, forhal, billetsalg m.v.
2.1.10.4-A Har den personligt betjente skranke med
mikrofonanlæg installeret en teleslynge, angivet med anerkendt
symbol
Forbedringsforslag gældende for:
Ved de to billetudsalgssteder benyttes mikrofonanlæg. Det
anbefales, at der indkøbes en teleslynge, som er koblet til
mikrofonanlægget, som gør, at gæster med høreapparat lettere
kan forstå hvad receptionisten siger. Det bør skiltes at der er
teleslynge. Tidligere var anskaffelse af teleslynge en omstændelig
ting, men i dag er det både lettere og billigere at indkøbe
teleslyngeudstyr. Gæster der selv medbringer FM udstyr (en dims
der hænger om halsen) vil være afhængig af at receptionisten
åbner glasruden for at udstyret kan fungere.

125 cm

Nej

Nordsøen Oceanarium – Ocean Cafe
Handlingsplanskrav opfyldes
2.1.10 Selvbetjeningsskranke
2.1.10.4-B Er der teleslynge ved skranke
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales af hensyn til høreapparatsbrugere, at skranken i
cafeen forsynes med et teleslyngeanlæg, der kan sende
ekspedientens tale direkte i høreapparatet og sortere
baggrundsstøj fra. Det gør det lettere for gæsten at høre hvad der
bliver sagt.

Besvarelse

Nej
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Hvis skranken forsynes med en teleslynge, bør dette skiltes med et
mærkat med standardsymbolet for teleslynge. Der findes i dag
nogle enkle mobile teleslynger, som kan anvendes til face-to-face
samtaler. Et eks. på en sådan teleslynge er LA90 teleslynge fra
firmaet Tonax (se billedet), som koster ca. 2.100 excl. moms.
Teleslyngen er mobil og trådløs og kan også tages med ind til en
personlig samtale.
2.1.8 Betalingsterminal
2.1.8.2-A Angiv betalingsterminalens betjeningshøjde
Forbedringsforslag gældende for:
Da man både skal kunne se et display og taste en kode, når man
skal betale, anbefales det af hensyn til kørestolsbrugere mfl., at
betalingsterminalen sænkes, så den også kan betjenes i en højde
på 70 - 90 cm over gulvhøjde. Det kan evt. gøres ved at forlænge
den nuværende ledning, så terminalen kan rækkes til kunden, eller
ved at anskaffe en mobil betalingsterminal, der kan rækkes til
kunden.

112 cm

Nordsøen Oceanarium - Toilet lige efter indgangen
Handlingsplanskrav opfyldes
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.11-A Angiv underkanten af spejl på toilet
Forbedringsforslag gældende for:
For at spejlet på toilettet kan anvendes af både stående og
siddende, anbefales det, at spejlets nederste kant er anbragt 90
cm over gulvet. Spejlet kan enten sænkes eller der kan opsættes et
nyt spejl på en af væggene i denne højde. Et spejl på 100 cm, der
er anbragt i en højde på mellem 90 og 190 cm over gulvet, vil
kunne bruges af de fleste.

Besvarelse

100 cm

Anbefalingen vedrørende højden på spejle er omtalt i
vejledningerne til bygningsreglementet (SBI-Anvisning 272: BR18
§214).
4.1.2.17-A Er døren indvendigt forsynet med et
tilbagetrækshåndtag
Forbedringsforslag gældende for:
Døren til toilettet åbner udad og er ikke monteret med en
dørpumpe. Det er rigtig godt, da døren dermed er let at åbne og
den fylder ikke inde i rummet. Men - når en kørestolsbruger eller
gæst med rollator er kommet ind i rummet, kan man ikke nå
dørgrebet og dermed lukke døren. Derfor anbefales det, at døren
forsynes med en tilbagetræksbøjle på dørens inderside opsat
vandret i en højde på ca 90 cm startende inde ved dørens
hængselside.

Nej
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Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Nordsølab (Niveau 0)
Handlingsplanskrav opfyldes
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.10-A Er indvendig dørlås let at betjene ved vinkelgreb,
automatisk anordning el. lign.
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales, at låsen på toiletdøren udskiftes med en lås, der er
let at betjene - gerne en type med vinkelgreb, der kan betjenes
uden finger- og gribefunktion og eventuelt med knyttet hånd.
Låsen bør stadig kunne åbnes udefra i nødstilfælde.

Besvarelse

Svær at betjene

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Ocean Cafe (Niveau +1)
Handlingsplanskrav opfyldes
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.10-A Er indvendig dørlås let at betjene ved vinkelgreb,
automatisk anordning el. lign.
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales, at låsen på toiletdøren udskiftes med en lås, der er
let at betjene - gerne en type med vinkelgreb, der kan betjenes
uden finger- og gribefunktion og eventuelt med knyttet hånd.
Låsen bør stadig kunne åbnes udefra i nødstilfælde.

Besvarelse

Svær at betjene

Nordsøen Oceanarium - Toilet ved Seafood Cafe (udendørs)
Handlingsplanskrav opfyldes
4.1.2 Indretning af toilet
4.1.2.10-A Er indvendig dørlås let at betjene ved vinkelgreb,
automatisk anordning el. lign.
Forbedringsforslag gældende for:
Det anbefales, at låsene på toiletdørene udskiftes med en lås, der
er let at betjene - gerne en type med vinkelgreb, der kan betjenes
uden finger- og gribefunktion og eventuelt med knyttet hånd.
Låsen bør stadig kunne åbnes udefra i nødstilfælde.

Besvarelse

Svær at betjene
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4.1.2.11-A Angiv underkanten af spejl på toilet
Forbedringsforslag gældende for:
For at spejlet på toilettet kan anvendes af både stående og
siddende, anbefales det, at spejlets nederste kant er anbragt 90
cm over gulvet. Spejlet kan enten sænkes eller der kan opsættes et
nyt spejl på en af væggene i denne højde. Et spejl på 100 cm, der
er anbragt i en højde på mellem 90 og 190 cm over gulvet, vil
kunne bruges af de fleste.

105 cm

Det anbefales ved samme lejlighed at flytte og placere
sæbebeholderen på dametoilettet, så den kan nås i en højde på
80-110 cm over gulvet (i dag 120 cm over gulvet). Anbefalingen
vedrørende højden på inventar på et toilet er omtalt i
vejledningerne til bygningsreglementet (SBI-Anvisning 272: BR18
§214).

Der tages forbehold for fejl i forbindelse med værdierne i registreringen og de dermed følgende forslag til
forbedringer. Kontroller derfor altid om værdien ude til højre i kolonnen med ”besvarelse” er registreret korrekt,
inden eventuelt forbedringsforslag videregives til rådgiver.
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Skitse med forslag til indretning af parkeringspladser til biler
med handicapparkeringstilladelse
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