
 Tillgängligt för rullstolsburna 

Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning med kort lutning i 
längdsledd 2,53 %. 

Entrédörr: automatisk sidoskjutande dörrar med fritt utrymme framför, bakom och innan 

entrédörr. Dörrens passagebredd minst 84 m.  

Informationsdisk: öppen yta framför disk. Disken ör höj och sänkbar (ned till 75 cm).  

Ramper: två ramper (96 cm bred) på bottenvåningens nedre plan; en rak ramp till 
barnavdelningen (lutning 14 %) och en längre svängd ramp (lutning 5 %) mellan två 
områden. Avåkningsskydd med kontrasterande ledstänger på båda sidor med halksäker 
beläggning. 

Inomhusmiljö: tre olika plan med förflyttning via ramper till bottenvåningen och via hiss till 
övre plan. Mindre passagevägar minst 90 cm breda och större gångstråk minst 150 cm 
breda.  

Tillgängligt för synskadade 

Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med jämn markbeläggning med kort lutning i 
längdsledd 2,53 %. 

Entrédörr: automatisk sidoskjutande dörrar med ljushetskontrast och kontrastmarkerade 
glasdörrar. Markerad slagyta med matta. Inre dörrar är dels en karuselldörr och dels en 
slagdörr försedd med dörrautomatik som alternativ. 

Informationsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader. Personlig bemanning att tillgå. 

Innertrappor: ledstänger på båda sidor, kontrastmarkerade med kännbar och halkfri 
beläggning. 

Inomhusmiljö: tre olika plan med förflyttning via ramper till bottenvåningen och via hiss till 
övre plan. Det finns sittplatser vid varje avdelning. Skyltning på barnavdelning är 
kompletterad med pictogram. Käpphållare finns vid låneautomat. 

Tillgängligt för astmatiker och allergiker 

Entré: röktillåten zon minst 10 m från entrén. 

Inomhusluft: fritt från djur utöver servicehundar och ledarhundar. 



 Handikapparkering 

Det finns två skyltade handikapplatser längs med trottoaren högst 10 m från entrén med en 

asfalterad ramp upp till trottoarnivån. 

 

 

    Kundtoalett 

 visuell skylt på dörr 

 engreppsblandare 

 krok för kläder/ väskor 

 kan låses från insidan med en handrörelse 
 

Handikappanpassad toalett 

Nyckel hämtas från informationsdisken. 

 visuell skylt på dörr 

 kontrasterande dörr och inredning 

 yta minst 220x220 cm 

 dörrbredd 81 cm 

 toalettsitthöjd minst 46 cm 

 stödhandtag på båda sidor 

 engreppsblandare 

 kan låses från insidan med en handrörelse 

 fritt manöverutrymme 150x150 cm 

 fritt utrymme vid sidor av toalettstol 90/40 cm 

Tillgänglig hiss 

 storlek 140 x134 cm 
 dörrbredd minst 90 cm 
 automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik 
 manöverpanel utanför hissen på 103 cm höjd 
 manöverpanel inne i hissen på 115 cm höjd och 40 cm från hörn  
 ledstång längs hissens långsida 
 markerad visuell nödtelefon och larm  
 akustisk och visuell bekräftelse vid larm 


