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HUVUDENTRÉ - HUS A11 (RULLSTOLSANPASSAD)
Framför entrén är underlaget hårdgjort. Det finns reserverad bilplats 
inom 25m från huvudentrén. Entrén ligger i markplan. Automatisk 
dörröppning finns (tryckknapp). Passagemåttet är större än 84 cm.

ÖVRIGA ENTRÉER - HUS A1, A2, A4, A8, A10, C1, C2, C4, C11 
(RULLSTOLSANPASSAD)
Framför entrén är underlaget hårdgjort. Det finns reserverad bilplats 
inom 25m från huvudentrén. Entrén ligger i markplan. Automatisk 
dörröppning finns (tryckknapp). Passagemåttet är större än 84 cm.

HISSAR
Verksamheten bedrivs på flera plan i huset. Samtliga våningsplan 
kan nås med rullstol. Flertalet hissar finns i byggnaden.  
Fritt passagemått genom ingång är minst 80 cm.

Hissen har:
• Ett mått större än 1,4x1,1 m
• Automatisk dörröppnare
• Ljus och klar belysning
• Kontrastfärg på golvet som markerar närhet till dörren
• Kontrollknappar med relief/punktskrift
• Larmknapp
• Stödhandtag
• Akustisk signal, vilken signalerar för synskadade att hissen har 

kommit

HANDIKAPPANPASSADE TOALETTER
Det finns tillgång till handikapptoaletter i byggnaden.

Handikapptoaletterna har:
• Hänvisningsskylt på dörr
• Draghandtag på insidan av dörren
• Fungerande larm
• Uppfällbara armstöd vid toalettsits
• Ljus och klar belysning

TRAPPOR OCH DÖRRAR
Det finns trappor i byggnaden. Trösklarna i byggnaden är lägre än  
3 cm. Generellt är minsta dörrmåttet i byggnaden 84 cm.

LEKTIONS- & FÖRELÄSNINGSSALAR
Salarna har:
• Genomgående bra belysning
• Genomgående bra ljudisolering
• Genomgående bra ventilation
• Tillgång till teleslinga i en del av salarna
• Fast plats i föreläsningssalarna för person i rullstol finns ej,  

men vid behov kan ett bord lyftas in.
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