
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot huvudentré: trottoar reserverad för fotgängare med jämn markbeläggning. 
Från garaget hiss direkt upp till gallerian. 
 
Entrédörr: sex olika entréer: två i väster, två i öster en i norr och en i söder. Ena entrén vid 

restauranggården i väster har karuselldörrar med fritt utrymme framför och bakom 

entrédörr och passagebredd minst 84 m. Dörr från garaget till hissen upp till gallerian har 

automatisk dörröppnare.  

Inomhusmiljö: gallerian har breda, öppna gångar att förflytta sig. Endast två butiker är 
förlagda i två etager annars är butikerna i ett plan med öppna entréer utan trösklar. 
Varierande passagemöjligheter i butikerna.  

 

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot huvudentré: gångytan för fotgängare.  

Entrédörr: gallerian har sex olika entréer: två i väster, två i öster en i norr och en i söder. Ena 

entrén vid restauranggården i väster har karuselldörrar. Dörr från garaget till hissen upp till 

gallerian har automatisk dörröppnare med avvikande färgkontrast. 

Trappa vid restaurang och vid hiss: ledstänger på båda sidor med ljushetskontrast. 

Inomhusmiljö: gallerian har breda, öppna gångar att förflytta sig med två butiker förlagda i 
två etage, övrigt är butikerna i ett plan med öppna entréer utan trösklar. Varierande 
passagemöjligheter i butikerna.  

 

 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

Inomhusluft: i gallerian finns levande växter, djur tillåtna. 

 

 



 Handikapparkering 

Det finns totalt tre skyltade parkeringsplatser i garaget under gallerian med infart från 

Österleden. Platserna ligger nära hissen till gallerian. På gatunivå finns handikapplatser dels 

vi hörnet Norragatan-Torggatan och Torggatan nere vid Torget.  

 

 

    Kundtoalett 

 engreppsblandare 

 krok för kläder/ väskor 

 kan låses från insidan med en handrörelse 

 

Handikappanpassad toalett 

 tung dörr utan automatisk dörröppnare 

 yta minst 220x205 cm 

 dörrbredd 90 cm 

 toalettsitthöjd minst 46 cm 

 stödhandtag på båda sidor 

 engreppsblandare 

 kan låses från insidan med en handrörelse 

 fritt manöverutrymme 150x150 cm 

 fritt utrymme på sidor av toalettstolen 90 cm 

 

Tillgänglig hiss 

 storlek 140 x106 cm 
 dörrbredd 80 cm 
 automatisk sidoskjutande dörr 
 manöverpanel utanför hissen 95 cm höjd 
 manöverpanel inne i hissen 103 cm höjd och minst 70 cm från hörn 
 visuellt markerad nödtelefon och larm  

 

 


