
 Tillgängligt för rullstolsburna  

Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning. 

Entré: huvudentrén rekommenderas i korsningen Torggatan/Nygatan där nivåskillnader har 

utjämnats med ramp på trottoaren och inne i vindfånget. 

Entrédörr: sensorstyrd dörröppningsautomatik med passagebredd minst 84 cm. 

Inomhusmiljö: kassadiskar är höj och sänkbara (lägst 75 cm) och från kassadiskar leder en 

ramp (102 cm bred) till kundtjänstdisken (107 cm hög) 

 

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: trottoar reserverad för fotgängare med jämn markbeläggning. 

Entré: huvudentrén rekommenderas i korsningen Torggatan/Nygatan utan nivåskillnader. 

Entrédörr: sensorstyrd dörröppningsautomatik med avvikande färgkontrast och 

kontrastmarkerade glasdörrar och markerad slagyta. 

Inomhusmiljö: från kassadiskar leder trappor till kundtjänst som är synlig från entrén. 
Trappan är kontrastmarkerad med ledstång på båda sidorna. Vid kundtjänst finns sittplatser i 
varierande höjder: 42, 44, 46 och 54 cm. 

 

Tillgängligt för hörselskadade 

Hörslinga finns vid kundtjänstdisken.  

 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

Inomhusmiljö: fritt för service -och ledarhundar. 

 

 



 Handikapparkering 

Det finns en skyltad (målad på mark) handikapparkeringsplats bland parkeringsplatserna 

längs med Ålandsbankens fastighet vid Nygatan. Parkering sida-vid sida högst 10 m från 

huvudentré.  
 

 Kundtoalett 

 visuellt på dörr  

 kontrasterande dörr och inredning. 

 engreppsblandare 

 kan låses från insidan med en handrörelse 
 

Handikappanpassad toalett 

 yta 220 x 220 cm 
 dörrbredd 84 cm 
 toalettsitthöjd minst 46 cm 
 stödhandtag på båda sidor 
 engreppsblandare 
 kopplat till larm 
 fritt manöverutrymme 150x150 cm  
 fritt utrymme vid sidor av toalettstol 75/80 cm 

Tillgänglig hiss 

 storlek 140 x108 cm 
 dörrbredd 80 cm 
 automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik 
 manöverpanel inne i hissen 114 cm på höjd och 90 cm från hörn 
 manöverpanelens knappar med siffor i relief 
 akustisk bekräftelse vid larm 
 ledstång vid hissens långsida  
 markerat visuellt och taktilt nödtelefon och larm 
 visuell information om våningsplan 
 möjlighet att kommunicera med larmcentral   

 


