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Åbningstider 
Kontakt evt. halinspektøren på telefon 45 46 00 30   
 
 

 
 
 
 
            god tilgængelighed 
            ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre  
            dårlig tilgængelighed/faciliteten ikke til stede   
            ikke relevant  
 
Parkeringspladser er fælles for hal 1 og hal 2 samt udendørs sportsarealer og restaurant.  
Der er etableret en handicapparkeringsplads, som er placeret 15 m fra hal 2.  
 
Der er i alt 218 parkeringspladser fordelt på hovedparkeringsplads (63 stk.), på bagside af hal 2 
(100 stk.), ved hal 1 og restaurant (20 stk.) og langs Hørsholm Kongevej (35 stk.).  
Adgangsvejen, som er udført i fast og skridhæmmende belægning, er forsynet med 
retningsgivende belysning. På bagsiden af Hal 2 består belægning af løst grus. Parkeringsplads 
på bagsiden af Hal 2 er ikke oplyst, men bagindgangsdøre er belyst. 
 
Der er en følbar adskillelse fra adgangsareal til hovedindgang, som udgør en rampe (6 %), der 
fører op til hovedindgangen. Rampen er forsynet med håndlister i begge sider.   
 
Der er ikke niveaufri adgang hverken til hovedindgangsdøren (dørtrin 3,5 cm) eller 
indgangsdøren på bagsiden (dørtrin 3,0 cm).   

    Kørestolsbrugere 
 

 
 

  Gang-, arm- og  
  håndhandicappede 

 

  Synshandicappede 
 

 

  Hørehandicappede 
 

 

 Parkering 
          

 Adgang til  
 bygning  

  
 

      

 Fælles  
 adgangsveje  

      
 

  

 Elevator 
        

 

 Handicaptoilet 
        

 Kørestols- 
 pladser 

        

 Teleslynge 
         

http://www.inst.rudersdal.dk/rudegaard


 
Hovedindgangen er markeret med farveskift, og indgangsdøren på bagside er markeret følbart i 
form af en elefantrist.   
  
Hal 2 er ikke forsynet med elevator. Adgang til banerne skal ske fra bagsiden af hallen. Adgang til 
sidegallerier i stueplan sker over hovedindgang. 
 
Der er etableret 2 handicaptoiletter, som ikke er indrettet i henhold til nugældende krav. Den frie 
afstand ved den side af wc'et, der vender bort fra håndvask, er for lille (hhv. 0,24 m og 0,30 m), 
den frie manøvreafstand foran wc'et er for lille (hhv. 0,98 m x 1,08 m og 1,28 m x 1,40 m), 
toiletsædet er placeret for lavt (i begge tilfælde 0,42 m), og der er for begge toiletters 
vedkommende ikke opsat armstøtter 
 
Der er ikke indrettet publikumspladser til kørestolsbrugere, men de kan placeres i forhold til de 
konkrete arrangementer.  
 


