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BTPU nyhedsbrev december 2015 

I nyhedsbrevet fra Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) kan du læse 

om en ny tilgængelighedsvejlederuddannelse i Dansk Handicap Forbund, 

revision af forbundets ønsker til en ny individuel handicapkørsel samt en 

ny trend der forandrer adgangen til togstationer til det værre.  

 

1) Nye kurser: Uddannelse af tilgængelighedsvejledere  

2) Bygningsreglement 15  

3) DHFs 20 forslag til kørselsordningen skal revideres 

4) DSB’s Handicappanel – herunder Tinglev Station og Tølløse 

Station  

5) Ejby Station 

6) Kortere bestillingstid hos DSB i hele landet  

7) NIP - National handleplan for implementering af TSI PRM  

8) Best Oil tankstationen i Tønder  

9) Nordvestpassagen i København 

10) Arkitekt Erik Bahn i Lejre Handicapråd 

11) Nordisk netværk om universel udformning og bygningsregler  

12) Opfølgning på TØF Transportkonference i Korsør  

13) Revision af ISO 21 542  

14) SBi ERFA møde for tilgængelighedskonsulenter  

15) Passagerpulsens årsmøde  

16) Indvielse af Musholms nye Musholm 

17) BTPU i pressen  

 

 

1) Nye kurser: Uddannelse af tilgængelighedsvejledere  
I Dansk Handicap Forbund har vi tradition for at uddanne 

tilgængelighedsvejledere. I 2016 går vi i gang med en ny 

tilgængelighedsvejlederuddannelse. Uddannelsen består af tre moduler. 

Hvert modul er fra fredag-søndag. Der vil være hjemmeopgaver mellem 

modulerne.  

  Vi regner med, at første modul skal være i april, andet modul i 

september 2016, og det tredje modul i februar 2017. Undervisere vil være 

fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Claus Bjarne Christensen 

samt Jens Petersen, som begge er medlemmer af Bygge- og 

Trafikpolitisk Udvalg (BTPU). For at deltage på kurset skal man være 

medlem af Dansk Handicap Forbund og have stor interesse for 

tilgængelighed.  

  Lige nu er BTPU i gang med at planlægge modulerne og finde et sted, 

der kan passe de fleste med hensyn til transport og overnatning samt 

undersøge finansieringsmuligheder. 

 

2) Bygningsreglement 15  

Af en kursusfolder fra Statens Byggeforsknings Institut (SBi) fremgår 

det, at nogle ændringer i Bygningsreglementet trådte i kraft i november 



 
 

2015. Ifølge folderen vedrører de vigtigste ændringer 

energibestemmelserne, bl.a. at energiklasse 2015 bliver et 

minimumskrav, og at der indføres energiprogrammer i eksisterende 

bygninger. Endvidere sker der ændringer vedr. energikrav til vinduer og 

døre, ventilationssystemer og varmepumper, elevatorer, pavilloner, 

lydforhold og indeklima, mv. SBi afholder kurser om ændringerne for 

fagfolk.  

Læs mere http://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-

arrangementer/aendringer-i-br15-kursus-hos-sbi 

 

3) DHFs 20 forslag til kørselsordningen skal revideres 
I maj 2013 udarbejdede BTPU 20 anbefalinger til revision af 

kørselsordningen for mennesker med handicap, den såkaldte individuelle 

handicapkørsel, som man skal visiteres til at benytte. BTPU er blevet 

enige om at revidere anbefalingerne, og fx tilføje at det altid skal være 

gratis at medtage en ledsager, når man har et ledsagerkort, som gælder 

overalt i den kollektive trafik, men altså ikke pr. automatik og uden bøvl 

og kampe i den individuelle handicapkørselsordning. Samt at man altid 

kan få en ledsager eller hjælper med, hvis man er visiteret til det.  

  Når anbefalingerne er reviderede sendes forslagene til udvalgte 

politikere, og BTPU vil dernæst søge om et foretræde for transport- og 

bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

 

4) DSB’s Handicappanel  

I september var der møde i DSB’s Handicappanel, Lena Nielsen er med i 

panelet. På mødet drøfter man de klager, som fx Dansk Handicap 

Forbund modtager fra medlemmerne. Fx at man ikke kan få assistance på 

Vrå Station og ved Messecenter Herning, fordi der ikke er lifte. En 

forholdsvis positiv nyhed er, at det Europæiske direktiv TSI PRM stiller 

krav om, at DSB fremover skal yde assistance til og fra alle DSB’s fjern- 

og regionalstationer.  

  DSB vil derfor købe nye ”monsterlifte” til de stationer, der i dag er 

handicaptilgængelige, mens der til og fra de stationer, der ikke er 

tilgængelige, vil blive etableret en taxaordning for DSB’s regning, der 

kan køre kunderne til den nærmeste tilgængelige station.  

 

Adgangsforholdene på Tinglev og Tølløse stationer 

 

Tinglev Station 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med 
sporfornyelse er der 
etableret en ny gangbro på 
Tinglev Station. Foto: Jens 
Petersen 

http://www.sbi.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/aendringer-i-br15-kursus-hos-sbi
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På Tinglev Station er der valgt en forfærdelig adgangsløsning. Før var 

der en tunnel med 15 trin ned og 15 trin op. En ny gangbro hen over 

banelegemet med de to spor har 44 trin op og 44 trin ned. Der er 

forberedt til to elevatorer. BTPU mener, at Banedanmark har gjort 

tilgængeligheden på Tinglev Station meget dårligere end før. Og det 

værste er, at denne løsning breder sig overalt i landet i forbindelse med 

de store anlægsprojekter.  

  BTPU så hellere, at man undersøgte muligheden for andre løsninger 

enten at flytte overgangene til enden af perronen eller etablere 

skybrudssikrede tunnelløsninger under de to spor med korrekt udførte 

ramper.  

 

Tølløse Station - nu med en ubrugelig "trampe" 

På mødet i DSB’s handicappanel spurgte Lena Nielsen, om det dog ikke 

var muligt for DSB at få skabt gode adgangsforhold på Tølløse Station.  

Også her er de nye forhold elendige. Passagererne er frustrerede over de 

nye adgangsforhold og kæmper sammen med flere organisationer og 

lokale foreninger for at få Banedanmarks og Holbæk Kommunes 

lydhørhed.  

  Problemerne er mange. Sidste år var elevatorerne ude af drift i flere 

måneder, og selve adgangsforholdene er ikke handicaptilgængelige. I en 

gangtunnel under banen ved Kvarmløsevej/Jernbanevej er der etableret 

en "trampe", som Banedanmark kalder den, som er en mellemting 

mellem en rampe og en trappe, da den har mange små, men lave trin. 

Personer som bruger rollator, kørestole eller handicapcykler kan ikke 

bruge den.  Det samme gælder for personer med barnevogne, rejsende 

med rullekufferter samt dårligt gående. De, som ikke kan bruge den, er 

henvist til en lang omvej, som også er med store niveauforskelle og 

derfor ikke er et alternativ.  

  På mødet kom det frem, at kommunen har en del af ansvaret, og at 

Banedanmark har etableret den krævede tilgængelige adgang til stationen 

og løbende har været i dialog med forskellige interessegrupper, så 

Banedanmark havde ikke yderligere at føje til sagen.  

 

5) Ejby Station 

Der er i øvrigt også ringe adgangsforhold på Ejby Station på Fyn. En 

journalist fra Fyns Stiftstidende har kontaktet Lena Nielsen vedr. 

manglende tilgængelighed på Ejby Station, hvor der i forbindelse med 

det store sporfornyelsesprojekt Fredericia-Odense kun er etableret rampe 

til én af perronerne.  

  Gitte Nielsen fra Dansk Handicap Forbund i Middelfart har også 

kommenteret forholdene. Læs mere - 

http://www.fyens.dk/middelfart/Forskelsbehandling-Handicappede-

lades-i-stikken-paa-Ejby-station/artikel/2762458 

 

http://www.fyens.dk/middelfart/Forskelsbehandling-Handicappede-lades-i-stikken-paa-Ejby-station/artikel/2762458
http://www.fyens.dk/middelfart/Forskelsbehandling-Handicappede-lades-i-stikken-paa-Ejby-station/artikel/2762458


 
 

6) Kortere bestillingstid hos DSB i hele landet 

Søndag den 13. december træder DSB’s nye køreplan i kraft. De, der har 

brug for handicapassistance, kan 24 timer i forvejen bestille assistance til 

alle DSB’s stationer. Før var varslingstiden 48 timer, så det er en 

forbedring.  

  På S-banen, Kystbanen og udvalgte stationer på Nordvestbanen behøver 

kunderne ikke bestille assistance i forvejen. Sådan er det allerede nu, men 

det nye er, at sådan kommer det også til at være på Nordvestbanens 

stationer i Roskilde, Lejre, Hvalsø, Tølløse, Vipperød, Holbæk og 

Kalundborg fra den 13. december.  

  Det skyldes, at perronerne blevet moderniserede, og der standser 

udelukkende tog med lav indstigning.  

  DSB har omkring 18.000 handicapassistancer om året, som udføres i 

samarbejde med lokale taxavognmænd og Falck, og omfatter alle 

stationer betjent af DSB og aftalte Arriva stationer.   Handicapassistance 

er målrettet til kunder med permanent eller forbigående handicap og er 

inkluderet i billetprisen. Læs mere http://www.dsb.dk/om-

dsb/presse/nyheder/dsb-gor-handicap-assistance-landsdakkende/ 

  BTPU er glade for den ændrede bestillingstid og ser frem til at den 

nedsættes yderligere fra 1. august 2016 til 12 timer før afrejse og i hele 

togdøgnet.  

  At varslingstiden nedsættes er en del af en politisk trafikaftale, som 

også indeholder et fremtidigt mål med nedsættelse af bestillingstiden til 

to timer for hele landet. Så her har Dansk Handicap Forbund en opgave i 

at sørge for, at den del af teksten ikke går i glemmebogen. 

 

7) NIP - National handleplan for implementering af TSI PRM  

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et kommissorium for 

udarbejdelsen af den danske Nationale Implementerings Plan - NIP. 

Ifølge den skal der ske en gradvis fjernelse af barrierer for togrejser for 

personer med handicap. Første del af arbejdet går ud på at registrere og 

indsamle data om den nuværende tilgængelighed på stationer, perroner 

og tog til brug for selve implementeringsplanen. Der er nedsat en 

styregruppe, hvor Trafik- og Bygningsministeriet er formand samt en 

arbejdsgruppe, hvor Trafik- og Byggestyrelsen er formand.   

Via Danske Handicaporganisationer (DH) er handicaporganisationerne 

inviteret til at deltage i arbejdsgruppen omkring udarbejdelsen af en 

national prioriteringsplan til brug for implementeringsplanen.  

  Lena Nielsen har deltaget i møde i Trafikstyrelsen med repræsentanter 

for DSB, Banedanmark, Arriva, Privatbanerne, Transport- og 

Bygningsministeren og Transport- og Byggestyrelsen og DH. Her blev 

det besluttet, at alle de tilstedeværende inden den 30.oktober skal sende 

en ”Top 10 liste” med prioriteringsønsker til ”Top 10 tiltag” for, hvad vi 

hver især mener, er de vigtigste, og som derfor skal prioriteres i 

handleplanen. Herefter starter diskussionerne på en række møder frem 

mod en egentlig dansk prioriteringsregel.  

http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dsb-gor-handicap-assistance-landsdakkende/
http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dsb-gor-handicap-assistance-landsdakkende/


 
 

DHs udsendte ”Top 10 liste” i høring blev gennemgået og tilrettet på 

BTPU mødet i oktober 2015.   

 

8) Best Oil tankstationen i Tønder  

Jens Petersen har klaget over den dårlige tilgængelighed på Best Oil 

tankstationen i Tønder. Der gik fem år på bearbejdning af kommunen, og 

14 dage fra at avisen Jyske Vestkysten gik ind i sagen, til, at 

tankstationen opfyldte Bygningsreglementet. Men for skatteborgernes 

penge, hvilket er urimeligt efter BTPUs mening. Så det er en sejr, men 

den kunne have været bedre.  

  Statoil i Tønder er også opført lovligt, mens F24 bare gør det rigtige pr. 

automatik. Jens Petersen vil nu klage over to Uno-X tankstationer, som 

heller ikke er lovligt udført. 

  

9) Nordvestpassagen i København  

Sven A. Knudsen er repræsenteret i Nørrebro lokaludvalg i København 

og har sammen med BTPU kommenteret, at nogle planlagte ramper er 

for stejle. På en forespørgsel fra Københavns Kommune har BTPU 

svaret, at vi ikke kommenterer brud på anerkendte standarder. Hvis 

kommunen agter at bryde dem, finder vi det meget betænkeligt, og noget 

sådant sker ikke med vores umiddelbare accept.  

 

10) Arkitekt Erik Bahn i Lejre Handicapråd 

I Dagbladet Roskilde i oktober måned fremgår den rigtig gode nyhed, at 

arkitekt Erik Bahn er kommet med i Handicaprådet i Lejre indstillet af 

Dansk Handicap Forbund. Han er en dygtig arkitekt, som har 

specialiseret sig i at rådgive om gode tilgængelighedsløsninger.    

 

11) TØF Transportkonference i Korsør  

Sven A. Knudsen og Bente Rødsgaard deltog i TØFs konference om 

kollektiv trafik i oktober 2015 på Comwell i Korsør. Du kan læse de 

mange oplæg på 

http://www.toef.dk/index.php?pageid=13&conference_action=readmore

&conference_id=313  

 

12) Revision af ISO 21542 medfører DS 3028s død 
På møde i Dansk Standard (DS) i august besluttede et flertal i gruppen 

DS 379 at nedlægge DS 3028 - Tilgængelighed for alle, da den ikke er 

opdateret til Bygningsreglementerne fra 2008 og 2010, og det vil være et 

meget stort arbejde at få den revideret, da den er fra 2001. På mødet kom 

et flertal frem til at den bedste løsning er at henvise til DS/ISO 21542, 

som derfor skal oversættes til dansk og med noter vil blive tilpasset 

tilgængelighedsbestemmelserne i det danske bygningsreglement.  

  DS vil finansiere oversættelsen og Søren Ginnerup (SBi), Lena Nielsen 

(Dansk Handicap Forbund) og Jørgen Bak (Dansk Blindesamfund) har 

http://www.toef.dk/index.php?pageid=13&conference_action=readmore&conference_id=313
http://www.toef.dk/index.php?pageid=13&conference_action=readmore&conference_id=313


 
 

indvilliget i at læse korrektur på oversættelsen.  

 

13) SBi ERFA møde for tilgængelighedskonsulenter  

Claus Bjarne Christensen og Lena Nielsen har deltaget i et ERFA møde i 

DGI-huset i Århus arrangeret af SBi. På mødet indgik en rundvisning i 

det nye multimediehus på havnen - www.dokk1.dk   

Det er et spændende byggeri på 17.500 kvm., som har kostet 2,1 mia. kr. 

og rummer bl.a. et hovedbibliotek og borgerservice. I 2017 kommer der 

en letbane lige til døren. Målet har været at få bygget verdens bedste 

multimediehus. Projektsekretariatet har haft tilknyttet Stig Langvad som 

bygherrerådgiver og totalrådgiverne Smidt, Hammer og Lassen har haft 

tilknyttet arkitekt Erik Bahn.  

 Der er et rampe- og trappeforløb, som forbinder alle niveauerne i 

biblioteket, og som også fungerer som bygningens flugtveje. Herudover 

er der brandsikrede redningselevatorer og to handicaptoiletter på hver 

etage. Legepladsen har gummiunderlag og er indrettet for alle.  

Dog er der også udfordringer som bl.a. adgangstrappen og tunge døre.  

 

  

Spændende rampe- og trappeforløb i det nye multimediehus på Århus 

Havn 

Fotos: Mogens Stougaard 

 

På ERFA mødet fortalte repræsentanter fra SBi, at de har udarbejdet tre 

nye boliganvisninger, hvoraf det fremgår, at mindst ét toilet skal ligge i 

boligens stueetage (indgangsetagen) og helst med bademulighed, og der 

er også en skitse af en fugtsikker niveaufri indgang. Ansvaret for 

tilgængelighed er skåret ud i pap i anvisningerne: Det er altid 

ejer/bygherre, som har ansvaret for at rette fejl og mangler ift. 

Bygningsreglementet - også en evt. ny ejer.  

  Loven om almene boliger indeholder nogle funktionskrav om 

tilgængelighed, som gælder på linje med Bygningsreglementet. SBi har 

også udarbejdet en anvisning om demensboliger - SBi-anvisning 259.  

http://www.dokk1.dk/


 
 

Du kan læse mere om SBi-anvisningerne på 

http://www.sbi.dk/udgivelser/sbi-anvisninger-1 

 

14) Passagerpulsens årsmøde 
Lena Nielsen og Jens Petersen deltog i Passagerpulsens årsmøde i 

oktober i Fredericia. Deres opgave var ved to borddiskussioner at tale 

Dansk Handicap Forbunds sag og give konkrete inputs til at få skabt 

forbedringer for passagererne generelt i den kollektive trafik, og beskrive 

hvor vi oftest støder på udfordringer i forhold til tilgængelighed samt 

give tips til, hvordan Passagerpulsen konkret kan arbejde videre med 

tilgængelighedsspørgsmål.  

  Passagerpulsen har i december udgivet en rapport, der viser, at 

passagererne ikke i tilstrækkeligt omfang er klar over deres rettigheder 

og muligheder for kompensation i forbindelse med forsinkelser. Læs 

mere http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/rejsetidsgaranti-

togpassagerer-gaar-glip-af-millioner 

 

15) Indvielse af Musholms nye Musholm  

Lena Nielsen deltog sammen med 500 andre i indvielsen af det ny 

Musholm – verdens mest tilgængelige Ferie-, Sports- & 

Konferencecenter bygget ud fra principperne om ”Universelt Design” og 

i samarbejde med Aart Architects, tilgængelighedseksperter 

og Muskelsvindfonden. Læs mere om den nye udbygning 

http://www.musholm.dk/det-nye-musholm/multihallen/ 
 

16) BTPU i pressen  

Udvalget har været i pressen ved flere lejligheder. I det omfang det er 

muligt at linke til artiklerne, er det gjort. 

 

December: Sven A. Knudsen udtaler sig om handicapparkering og 

bøder. http://nyhederne.tv2.dk/2015-11-27-nu-vil-p-vagterne-gaa-

benhaardt-efter-handicap-snyderne 

Oktober: Sven A. Knudsen har været på reportagetur med 

Vesterbrobladet om den dårlige tilgængelighed i København.  Link: 

http://www.e-pages.dk/nmvesterbrobladet/385/ 

Oktober: Sven. A. Knudsen har været i City Avisen. Reportagen handler 

om den dårlige tilgængelighed i København.  Link: http://www.e-

pages.dk/nmcityavisen/381/ 

Oktober: Jens Petersen har vundet en sag om et tankanlæg, som ikke er 

opført korrekt. Nu bliver det ændret, men kommunen og ikke bygherren 

skal betale, og det undrer. Læs artikel i Jyske Vestkysten. Link: 

http://www.jv.dk/artikel/2129831:TOender--Tank-bliver-gjort-lovlig---

og-kommunen-betaler 

Oktober: Jens Petersen udtaler sig til Ingeniøren, som i oktober måned 

satte fokus på den manglende tilgængelighed og lovgivningen. 

http://www.sbi.dk/udgivelser/sbi-anvisninger-1
http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/rejsetidsgaranti-togpassagerer-gaar-glip-af-millioner
http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/rejsetidsgaranti-togpassagerer-gaar-glip-af-millioner
http://www.musholm.dk/det-nye-musholm/multihallen/
http://nyhederne.tv2.dk/2015-11-27-nu-vil-p-vagterne-gaa-benhaardt-efter-handicap-snyderne
http://nyhederne.tv2.dk/2015-11-27-nu-vil-p-vagterne-gaa-benhaardt-efter-handicap-snyderne
http://www.e-pages.dk/nmvesterbrobladet/385/#_blank
http://www.e-pages.dk/nmcityavisen/381/#_blank
http://www.e-pages.dk/nmcityavisen/381/#_blank
http://www.jv.dk/artikel/2129831:TOender--Tank-bliver-gjort-lovlig---og-kommunen-betaler#_blank
http://www.jv.dk/artikel/2129831:TOender--Tank-bliver-gjort-lovlig---og-kommunen-betaler#_blank


 
 

http://ing.dk/artikel/byggeregler-svigter-handicappede-ulovligt-byggeri-

faar-lov-staa-179331 

September: Claus Bjarne Christensen har udtalt sig om tilgængelighed i 

Århus og manglende tilsyn til pressen. 

Link:http://lokalavisen.dk/adgangsforhold-oeget-tilsyn-kan-goere-aarhus-

mere-koerestols-venlig-/Sjaelland-Regionale-

nyheder/20150922/artikler/709229395/1051 

August: Jens Petersen har udtalt sig til DR om lang omvejskørsel i de 

individuelle handicapkørselsordninger på baggrund af en sag i region 

Syddanmark. 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/handicappede-spilder-

timer-i-busserne 

August: Sven A. Knudsen fra Bygge - og Trafikpolitisk Udvalg citeres i 

Amagerbladet om Amager Strandpark, som ikke er tilgængelig længere 

for mennesker med handicap, der vil i vandet. Link: 

http://minby.dk/amagerbladet/ingen-dukkert-til-koerestolsbrugere/ 

August: Lena Nielsen er blevet interviewet til Raskmagasinet, hvor hun 

oplyser om tilgængelighedsvanskelighederne i Danmark. Se side 54 i 

nedenstående link: 

http://issuu.com/raskmedia/docs/rask_8_2015_web_1bce1b9d3068c3 

August: Så lykkedes det igen Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg at gøre 

noget tilgængeligt, som ikke var det fra starten. Det drejer sig om en 

midlertidig pavillon. Bente Rødsgaard har haft opgaven på udvalgets 

vegne, og det blev til en selvstændig historie på vores hjemmeside. Link: 

http://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/pavillon-i-kgs-have-i-

kobenhavn-er-blevet-tilgaengelig/ 

August. Lena Nielsen har udtalt sig om Ejby Station på Fyn og dens 

manglende tilgængelighed. Det samme har Gitte Nielsen fra Dansk 

Handicap Forbund.  

Noget af artiklen er på avisens hjemmeside. 

Link:http://www.fyens.dk/middelfart/Forskelsbehandling-Handicappede-

lades-i-stikken-paa-Ejby-station/artikel/2762458 

 

 

 

Læs evt. mere om Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) i Dansk 

Handicap Forbund på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside  

http://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/udvalg/bygge-og-

trafikpolitisk-udvalg/ 

 

Af redaktør Bente Rødsgaard, december 2015 
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