Tillgängligt för rullstolsburna
Gångväg mot entré: trottoar för fotgängare med en ramp vid sidan av trappan som är
belagd med smågatsten.
Ramp: är tredelad med 7,3/ 7,5/ och 8,36 % lutning.
Entrédörr: automatisk dörröppnare med fritt utrymme framför, bakom och innanför
entrédörr. Dörrens passagebredd minst 84 m.
Receptionsdisk: tvådelad receptionsdisk med högsta del 110 cm hög och lägre del 85 cm.
Intill receptionen finns garderob där höjden till klädkrokar är 170 cm.
Inomhusmiljö: hiss som leder till plan 1, 2 och 2,5. Den stora Salen finns på entréplan med
10 bokningsbara rullstolsplatser bakom översta raden (rad 14). I auditoriet på plan 2 finns
plats för rullstolar nedanför alla sittplatser på gradängen, i samma nivå som scenen.
Mötesrum: möbleras enligt önskemål.

Tillgängligt för synskadade
Gångväg mot entré: gångytan fungerar även som cykelväg. Trappa med ledstång eller via
ramp upp till entrén.
Entrédörr: automatisk dörröppnare med ljushetskontrast.
Receptionsdisk: synlig från entrén utan nivåskillnader.
Inomhusmiljö: stora glasytor med mycket ljusinsläpp med trappor och hiss mellan de olika
planen. Det är nivåfritt till den Stora salen på plan 2 och till auditoriet på plan 2,5. Till
publikplatser i den Stora salen är det nivåfritt till rad 5, övrigt trappor längs med långsidan
förbi bänkraderna.
Innertrappor: ledstänger på båda sidor.

Tillgängligt för hörselskadade
Hörslinga finns den i Stora salen.

Handikapparkering
Handikapplatser finns i Miramargaraget som ligger intill Alandica samt utanför entrén.
I garaget finns hiss och trappa upp till Alandicas sceningång samt vidare till entrén. Utanför
Alandica finns två skyltade handikapparkeringsplatser högst 25 m från entrén.

Kundtoalett






visuell skylt på dörr
kontrasterande dörr och inredning
engreppsblandare
kan låses från insidan
krok för kläder/väska

Handikappanpassad toalett











visuell skylt på dörren
kontrasterande dörr och inredning
yta 255x228 cm
dörrbredd 87 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 cm

Tillgänglig hiss









storlek 138x170 cm
dörrbredd 1m
automatisk skjutdörr eller försedd med dörröppningsautomatik
manöverpanel inne i hiss på 86 cm höjd och 120 cm från hörn
manöverpanel utanför hiss på 106 cm höjd
ledstång längs hissens långsida
visuell och akustik information om våningsplan
möjligt att kommunicera med larmcentral/jourservice

