Särskilt förtydligande av ”Riktlinjer för uteserveringar i Växjö
centrum” med anledning av uteserveringarnas tillgänglighet för
personer med funktionshinder
Tekniska nämnden antog 2012-06-18 ”Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum”.
Nedanstående utgör förtydligande av dessa riktlinjer.



Tillgänglighet
Uteserveringar i Växjö kommun skall utföras så att tillgänglighet och användbarhet fungerar
för alla med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.



Staket
Uteserveringar skall vara väl avgränsade. Utanför avgränsningen skall alltid finnas en gångyta
med minsta bredd 150 cm. Avgränsande ”väggar” eller staket får ej vara högre än 110 cm
ovanför omgivande markyta. Avgränsningen skall ha ett stålrör max 15 cm ovanför mark som
hjälp för synskadade. Entrén till uteserveringen skall utformas med en bredd av minst 130 cm
och en vändradie av 150 cm i diameter. För att göra entrén till uteserveringen synligare skall
kulörsättningen vara så att kontraster skapas med hänsyn till personer med nedsatt
orienteringsförmåga.



Golv
Uteserveringen skall vara en integrerad del av gaturummet och därför skall uteserveringens
golv vara direkt på marken. Inga upphöjda golv, trätrallar eller plastmattor får användas.
Undantag för att utjämna nivåskillnader vid kantsten kan göras. Eventuell ramp bör ha
maxlutning 1:20 (Vid behov godkänns lutning 1:12). Bredd 130 cm. Kontrastmarkering
utföres före och efter ramp.



Bredd/Höjd
Minst 150 cm av gångbanan skall vara fri för passage. Uteserveringen skall vara enkel och
inordna sig i karaktären på omgivande hus. Uteserveringen bör ligga i direkt anslutning till
befintlig restaurang eller café, men även andra lägen kan prövas. Uteserveringen skall vara
öppen och uppfattas som en del av gaturummet och därför förordas parasoller eller fritt
hängande markiser. Den lägsta höjden som tillåts för parasollens eller markisens underkant
är 240 cm över mark.



Växtval
Allergiframkallande växter skall ej placeras i uteserveringen.



Tillsyn
Cirka en månad från tillståndstidens början genomför Växjö kommun och Polismyndigheten
en kontroll av uteserveringen för att förvissa sig om att angivna mått, möblering mm utförs
enligt gällande regler.
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