
   

 
 

Nyhedsbrev fra Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) juli 2019 
 
 
I nyhedsbrevet kan du læse om nye tiltag fra BTPU, fx klager til Statsforvaltningen og om FNs 
Verdensmål, som BTPU gerne vil arbejde med de kommende år. 
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1) Fra BTPUs egen verden 
 
BTPU arbejder lige nu med et nyt kommissorium for udvalget, fordi BTPU ønsker at arbejde på en 
anden måde end tidligere, fx ved at arbejde strategisk med FN´s Verdensmål (se punkt 3).  
 
BTPU ønsker også at lægge flere opgaver ud til Dansk Handicap Forbunds uddannede 
tilgængelighedsvejledere og lokalafdelinger ikke mindst i forbindelse med forundersøgelser af 
problemstillinger. 
 
BTPU vil også gerne forsøge at rejse flere klagesager, samt få et større samarbejde med Danske 
Handicaporganisationer, Ældresagen og byggeriets parter m.fl., samt udvikle workshop-koncepter, 
der kan bruges i forbundet på regionsmøder, i lokalafdelingerne og i handicapråd for at give 
inspiration til, hvordan man kan arbejde med tilgængelighedsområdet.  
 
2) Tilgængelighedsvejlederinterviews  
Redaktør Bente Rødsgaard, som er kontaktperson for udvalget, har interviewet 
tilgængelighedsvejlederne på vegne af BTPU. Undersøgelsen viser, at et flertal af vejlederne 
arbejder selvstændigt, hvor de enten selv finder og påtager sig opgaver eller får dem via 
kontakter, fx i handicapråd. Enkelte har ingen opgaver og vil gerne have nogle, og nogle vejledere 
vil gerne arbejde sammen med en anden vejleder eller i en gruppe. Vejlederne er generelt 



   

tilfredse med BTPU. Enkelte gav også udtryk for kritik af BTPU, fx at det var svært for dem at 
vurdere nytten af udvalget, samt en kritik af, at kurser foregik på Brogaarden på Fyn, som det ikke 
er lige let at komme til for alle. De fleste vil gerne deltage i undervisning med opdatering og 
erfaringsudveksling (ERFA - møder), og der blev også foreslået et lukket forum for 
tilgængelighedsvejlederne på forbundets hjemmeside. BTPU er lige nu i færd med at nærlæse de 
mange besvarelser og vil agere derefter. På hjemmesiden er der en liste med de 35 
tilgængelighedsvejledere: https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-
rad/tilgaengelighedsradgivning/ 
 
3) FNs Verdensmål og BTPU  
FNs verdensmål er på alles læber i medlemslandene, hos regeringer, firmaer og organisationer og i 
EU. BTPU vil gerne arbejde aktivt med verdensmålene i udvalgets arbejde. På det seneste BTPU 
møde holdt Line Nykjær Johansen, som er kommunikations- og projektmedarbejder i Dansk 
Handicap Forbund, et kort oplæg om ”Verdens vigtigste plan: FN´s Verdensmål for bæredygtig 
udvikling”, som handler om at løse verdens problemer via 17 mål frem mod 2030.  
 
En del af de 17 verdensmål overlapper principperne i FN´s Handicapkonvention, de er universelle 
og gælder dermed for alle. De grundlæggende principper er fx ”Ingen er i mål, før alle er i mål”, og 
”Leave no one behind”, som skal sikre, at udviklingen omfatter alle, herunder personer med 
handicap.  
 
Af særlig interesse for BTPU er verdensmål 10.2 om mindre ulighed: ”Inden 2030 skal vi styrke og 
fremme den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk status eller anden form for status.” 
Og mål 11 om bæredygtige transportsystemer, byer og lokalsamfund: ” Inden 2030 skal vi gøre 
byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande 
kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.” 
Også delmålene 11.2 om transportsystemer, 11.3 om inkluderende byområder og lokalsamfund og 
11.7 om adgang til grønne områder har sin styrke.  
 
I forhold til BTPUs arbejde med de 17 verdensmål kunne en model være at hæfte 
Bygningsreglementet, lokalplaner, vejreglerne og ISO- og CEN standarderne, m.fl. op på de 
forskellige verdensmål.  
 
I juli 2023 skal Danmark huse en verdenskongres i Bella Centret for 10.000 – 15.000 arkitekter fra 
hele verden. Kongressens tema er de 17 verdensmål, og den skal resultere i en officiel deklaration 
med anbefalinger til FN’s videre arbejde med verdensmålene. Kongressen afholdes i samarbejde 
med bl.a. Arkitektforeningen og Bevica Fonden for at sikre, at vi som mennesker med handicap 
medtages som i verdensmålenes hensigt om ”leaving no one behind”, og hvor princippet om 
universelt design vil være et grundlæggende redskab.  
 
Bente Rødsgaard har samlet en række links til brug for arbejdet med verdensmålene. 
 
FNs 17 Verdensmål  https://www.verdensmaal.org/  

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/
https://www.verdensmaal.org/


   

 
Danske Handicaporganisationer har kortlagt de 17 verdensmål i relation til handicap 
https://international.handicap.dk/strategi-og-politik/fns-verdensmaal/handicap-i-
verdensmaalene/ 
 
Baseline og verdensmål 
https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf 
 
Folkemødet på Bornholm stod i Verdensmålenes tegn 
https://mailchi.mp/brk/inspirationsguide-verdensml-for-begyndere-og-
ungdomscampen?e=7e3e932a59 
 
https://mailchi.mp/brk/folkemdet-2019-i-verdensmlenes-tegn?e=7e3e932a59 
 
Altinget om verdensmål på Folkemødet 
https://www.altinget.dk/artikel/folkemoedet-lancerer-nyt-koncept-fns-verdensmaal-bliver-
hovedtema 
 
FN´s egen side om verdensmål – og på dansk - 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 
 
Danske Arkitekters guide til 
verdensmålhttps://kadk.dk/sites/default/files/downloads/event/un17_guidebookcover_17.12.18.
pdf 
  
Arkitektkonference i København 2023 
https://www.arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/ny-forening-skal-staa-for-uia-kongres-2023 
  
 
5) Brev til Folketingets transportudvalg  
Lige før jul 2018 sendte BTPU sammen med landsformand Susanne Olsen et brev til Folketingets 
Transport-, Bygnings- og Boligudvalg med en kritik af den kollektive trafik, som i høj grad er 
utilgængelig for mennesker med et bevægelseshandicap, det betyder i praksis, at det er svært at 
kunne tage med tog, busser, og letbaner på lige fod med andre. Henvendelsen blev omdelt til 
udvalgets medlemmer som et offentligt bilag og kan læses i sin helhed på Folketingets 
hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/147/1996140.pdf  
Vi hørte dog ikke noget fra udvalget efterfølgende og senere blev der udskrevet folketingsvalg. 
Efter valget har BTPU medvirket til velkomstbreve til nye ministre fx transportministeren med 
ønsker om både forbedringer og samarbejde. 
 
6) Folketingsvalget 2019 
Ved Folketingsvalget bidrog BTPU med spørgsmål fra udvalgets område, som afdelinger og 
medlemmer kunne bruge til inspiration ved fx valgmøder. Du kan se dem her: 
https://danskhandicapforbund.dk/files/9215/5731/6723/Folketingsvalget_2019_-
_Valgsporgsmal_med_baggrund.pdf 
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Efter valget i juni har landsformanden i samarbejde med BTPU sendt velkomstbreve til diverse 
ministre indenfor BTPUs område, hvor vi kommer med gode ideer til forbedringer vedr. transport, 
kulturarv og byggelovgivning. 
 
7) Klager til Statsforvaltningen 
BTPU-medlemmer har været med til at rejse diverse klagesager, ingen af dem er endnu afgjort.  
Den ene drejer sig om et udsigtstårn i Camp Adventure, fordi udvalget ønsker at få en generel 
afklaring af, om et byggeri som dette skal efterleve Bygningsreglementets krav til 
handicaptilgængelighed eller ej, og at vi ønsker en tilkendegivelse heraf, da det er en principiel 
sag; fordi der skal opføres tilsvarende byggerier forskellige steder i landet. Kommunen mener det 
er en forlystelse, og ikke en bygning i klassisk forstand. 
I Handicap Nyt nr. 4 er der en artikel om Skovtårnet. Du kan læse klagen i sin helhed på Handicap-
nyt EKSTRA: https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-
ekstra/sydsjaellands-hojeste-punkt-er-ikke-alle/ 
 
Vedr. dispensation i Høje Taastrup  
Den anden klagesag har Erna Christensen rejst lokalt og i DH regi, den drejer sig om, at Høje 
Taastrup kommune har givet lov til, at et erhvervslejemål med tre etager ombygges til boligformål, 
men da man på grund af lydmæssige problemer og rørføringer ikke kan overholde kravet til 
niveaufri adgang til boligerne og til toiletterne inde i boligerne, så har kommunen givet 
dispensation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til niveaufri adgangs- og toiletforhold. 
Ifølge brev fra Statsforvaltningen, kan der forventes svar ved årsskiftet 2019-2020.  
 
Vedr. pølsevogn i Aarhus 
På Banegårdspladsen 17 i Aarhus er der opført en ny bygning med en pølsevogn, der har et 15 cm 
højt trin. Kommunen har givet dispensation fra kravet om niveaufri adgang jf. BR 15. kap.3.2.1. stk. 
2, og Claus Bjarne Christensen har klaget til Statsforvaltningen. Svar afventes.  
 
8) Hovedstadens Letbane og Metroselskabet  
Hvis ingen gør noget effektivt ved det, vil Hovedstadens Letbane, der åbner i 2025, få et trin på 5 
cm fra perron til tog, hvilket vil udelukke mange kørestols- og rollatorbrugere fra at kunne benytte 
letbanen ved egen hjælp, og her bør man huske på, at det er helt nye tog og helt nye perroner.  
De nye letbanetog blev indkøbt uden den lovede brugerinddragelse og test-mock-up og 
efterfølgende er det ikke lykkedes DHs brugerrepræsentanter i Letbanens tilgængelighedspanel at 
få ændret på det, da Metroselskabet ikke vurderer, at det bliver et problem i praksis, da toget 
bliver niveaufrit, når der er mange personer i det. Endvidere har Lena givet kommentarer til et 
skitseforslag til kørestolspladserne i det nye letbanetog. Folketingets Transportudvalg er også 
anmodet om at gribe ind i det brev, som vi sendte (se punkt 5). 
 
9) Letbanen Aarhus – Odder  
D. 18/12 2018 har Bente, på vegne af BTPU, sendt brev til Aarhus Letbane med klage over, at det, 
der skulle være inkluderende design på Odderbanen, endte med at kun 14 perroner af de i alt 29 
perroner er tilgængelige og i stedet er blevet ekskluderende design for kørestols- og 
rollatorbrugere, m.fl. og at vi nu frygter, at det samme sker på den planlagte Lisberg – Grenå 

https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/sydsjaellands-hojeste-punkt-er-ikke-alle/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/sydsjaellands-hojeste-punkt-er-ikke-alle/#gsc.tab=0


   

strækning. BTPU ønskede derfor, at få et vide hvornår Odderbane strækningen bliver ændret, så 
kørestolsbrugere vil kunne bruge letbanen. I samme brev stillede BTPU sig til rådighed for dialog.  
Brevet medførte, at Claus Bjarne Christensen fik en plads i ”Fokusgruppen for tilgængelighed ved 
af- og påstigning”, som Aarhus Letbane har nedsat i samarbejde med Midttrafik. Gruppen består 
af medlemmer af de lokale Handicapråd, der skal hjælpe med at teste og vurdere forskellige 
løsningsmuligheder på de ombyggede strækninger til Odder og Grenaa.  
Der har været afholdt møde. Herefter har Aarhus Letbane udarbejdet et katalog med 13 forslag til 
bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere fra perron til tog, hvor det sandsynligvis vil blive en 
kombination af ramper, gummilister og justeringer af spor, man vil arbejde videre med for at 
forsøge at råde bod på den manglende ved-egen-hjælp tilgængelighed på Aarhus Letbanes 
strækninger mod Odder og Grenaa.  
Se mere her: https://stiften.dk/aarhus/Saadan-kan-handicappede-faa-adgang-til-
letbanetog/artikel/570504  
 
10) Luftfartens Handicapråd  
På et møde i oktober drøftede rådet, nogle klager over brugen af ambulift til kørestolsbrugere i 
Københavns Lufthavn. En ny regel betyder, at ambuliften kun må løfte kørestolsbrugere fra flyet 
og ned på jorden, hvorefter de via en rampe skal ind i en lifttaxa, som kører dem hen til 
ankomsthallen, fremfor at hele transporten foregår i ambuliften. Ambuliften kører bagefter 
lifttaxaen, da det er Falcks folk, der skal assistere kørestolsbrugere videre i lufthavnen, så altså tre 
mænd for at få en kørestolsbruger fra et fly ud til taxaerne foran Kastrup. Falck præsenterede på 
mødet en række eksempler på brugen af ambulift i andre lande og fortalte, at Falck har sendt 
dispensationsansøgninger til Færdselsstyrelsen vedr. ambuliften, som er blevet afvist. Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen lovede at gå videre med sagen og kontakte Færdselsstyrelsen herom, 
men sagen er fortsat under afklaring.  
På mødet blev der efterlyst et godt undervisningsmateriale til ansatte, som er i kontakt med 
personer med handicap, derfor har Lena efterfølgende sendt rådet et link til Rederiforeningens 
træningsfilm til ansatte på skibe, mv., som vi har været med til at udvikle 
(https://www.youtube.com/watch?v=I96WWAQfwOs), samt et link til publikationen ”Det gode 
møde” om kommunikation med mennesker med handicap, som er af ældre dato, men stadig 
relevant: https://www.yumpu.com/da/document/read/18389005/det-gode-mde-center-for-
ligebehandling-af-handicappede 
  
12) Dispensation til gasautomat?  
Vi har modtaget en henvendelse om, at en planlagt automat i Jammerbugt Kommune til 
ombytning af gasflasker ikke overholdt BRs krav til bl.a. adgangsforhold og betjeningshøjde. 
Firmaet, der ville opsætte den, havde søgt om dispensation med den begrundelse, at ”mennesker 
med handicap ikke er relevante brugere af sådan en gasautomat”, og de havde vedlagt 
ansøgningen en ”handicapdispensation” fra en lignende sag et andet sted i landet. 
BTPU vil i den forbindelse understrege, at repræsentanter for DHF eller DH ikke har beføjelser til at 
kunne give dispensation, da det er en del af byggesagsbehandlingen og dermed alene kommunens 
afgørelse. Så hvis der bygges på baggrund af en uautoriseret dispensation, er det ikke lovligt, og 
der vil derfor kunne klages over sagen.  
I forhold til selvbetjenings- og brugerbetjente anlæg skal Bygningsreglementets § 159 efterleves. 
Se: http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/06/Krav  

https://stiften.dk/aarhus/Saadan-kan-handicappede-faa-adgang-til-letbanetog/artikel/570504
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BR18 § 159: ”Brugerbetjente anlæg, herunder indkast til affaldssystemer, IT-standere, betalings- 
og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med offentligt tilgængelige servicefunktioner, skal 
opsættes, så brugerne kan betjene dem ved egen hjælp. Kravet anses som opfyldt, når det 
brugerbetjente anlæg er projekteret og installeret således, at:  
1) Adgangsarealet frem til anlægget er mindst 1,30 m bredt og niveauforskelle i dette areal er 
udlignet.  
2) Anlægget er placeret i en højde, så det kan benyttes af brugerne ved egen hjælp eller ved, at det 
kan hæves og sænkes. 
I ovennævnte sag endte det med, at Jammerbugt Kommune ikke ville give en dispensation, så nu 
må firmaet gøre sin planlagte automat tilgængelig for alle. 

 
13) Litteratur, der er godt at kende 
 
Klimatilpasning og terrorsikring - Nye barrierer for universelt design?  
I forbindelse med klimatilpasning og terrorsikring har Vejregelgruppen under Vejdirektoratet 
igangsat arbejdet med en rapport, som skal undersøge, om og hvordan klimatilpasnings- og 
terrorsikringsprojekter skaber nye barrierer for tilgængeligheden. Se mere her:   
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2
fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2ffaelles+for+by+og+land%2fviden+ideer+hjaelpevaerktojer%
2f&docId=vd20180197-full 
 
I Handicap-nyt nr. 3 side 37 er publikationen også omtalt. 
https://danskhandicapforbund.dk/files/5415/6430/6852/Handicap-nyt_nr._3_2019.PDF 
 
 
Vejledning: Tilgængelighedskrav i BR18- holdt op mod DS/ISO 21562 
Gratis håndbog fra Dansk Standard 
Håndbogen med titlen: ”Vejledning Tilgængelighedskrav i BR18 – Holdt op mod DS/ISO 21 542” 
danner bro mellem den internationale ISO på tilgængelighedsområdet og så det nye danske 
Bygningsreglement (ISO står for International Organization for Standardization). Bogen er tænkt 
som en hjælp til en bygherre, rådgiver eller en bruger, som ønsker at fx en bygning skal overholde 
den internationale standard, eller gerne vil, at der stilles flere krav, end der er i BR18.  Håndbogen 
sammenligner BR18 og DS/ISO 21542 og det fremhæves i teksten, hvis der er særlige 
opmærksomhedspunkter. Håndbogen er på 84 sider.  
 
Dansk Standard har gjort denne vigtige publikation gratis, men stiller samtidigt nogle betingelser 
for brugen af den. Den skal købes på Dansk Standards hjemmeside for 0 kr. - og man kan kun 
bruge den på sin egen computer eller lignende, dog må man gerne udskrive rapporten på papir.  
For de medlemmer som arbejder med tilgængelighed i deres lokalområder er denne udgivelse 
rigtigt god at have til eget brug. Du kan downloade på: https://webshop.ds.dk 
 
14) Diverse fra BTPU Folkemøde: Jens Petersen fra BTPU deltog i Folkemødet på Bornholm og var 
i dialog med flere fra byggeriets parter. Læs om et eksempel på et møde: 
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/folkemodet-2019-region-
hovedstaden-har-fokus-pa-tilgaengeligheden/#gsc.tab=0  
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I BTPU vil vi arbejde for at den gode dialog kan forsætte.  
 
Undervisning: Jens Petersen og Lars Pedersen har begge undervist på temadage i flere af vores 
lokalafdelinger, fx på Fyn og i Nordjylland. 
 
Design for Alle: BTPU har meldt sig ind i foreningen Design for Alle. I praksis betyder det, at der 
linkes til os fra Design for Alles forside, og at vi kan sende fem personer gratis til et arrangement. 
Så hvis BTPU ikke kan deltage, kan vi invitere tilgængelighedsvejledere eller andre fra DHF til et 
arrangement. Det er Bente, der står for invitationerne. Sidstnævnte har i øvrigt stået for tre 
arrangementer i foreningen, da hun er med i bestyrelsen. Det sidste var på ”Stranden” i 
Charlottenlund, hvor der var tilgængelighedsvejledere med fra Region Hovedstaden.  
 
Formanden for BTPU, Lars Pedersen, er med i et projekt på Kunstakademiets Arkitektskole om 
Virtual Reality, hvor man vil udvikle en ”Virtual Scenario Responder”, der kan bruges til helt 
konkret at simulere fx kørestolsbrugeres oplevelse af rum, arkitektur og byrum allerede i 
skitseringsfasen, så den virtuelle model kan blive et redskab både for arkitekter og for andre i 
byggeprocessen, og er også brugbar i forhold til tilgængelighed og Universelt Design. Se: 
http://vsrlab.dk/artikler-media/ og link til en film: https://www.youtube.com/watch?v=i_YW-
cvFU_I&feature=youtu.be 
 
Anden repræsentation: Lars Pedersen er med i Dansk Standards EU mandat 420, om udvikling 
af en EU standard, hvor han repræsentere BTPU. Lena Nielsen er med i samme gruppe udpeget af 
DH. Lars Pedersen er også med i en netværksgruppe med Bygherreforeningen, SBi og 
Byggestyrelsen - kaldet NUDT - Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed, og både han og 
Lena er med i en netværksgruppe European Disability Forum, EDF. 
 
15) Handicap-nyt og BTPU 
I Handicap-nyt nr. 1. 2019 har Lena Nielsen fra BTPU udtalt sig om Metroen, da den gamle Metro 
ikke her et egentligt handicappanel og derfor ikke ser på de klager, som passagererne i den gamle 
Metro måtte have på baggrund af deres oplevelser. Du kan læse artiklen om Metroen på side 48:  
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._1_2019 
 
I Handicap-nyt nr. 2 var Claus Bjarne Christensen fra BTPU med på en reportagetur til kunstmuseet 
ARoS, som er et velfungerende moderne museum, hvor kørestolsbrugere kan færdes på lige fod 
med andre. Du kan læse reportagen på side 20: 
https://danskhandicapforbund.dk/files/8415/6025/2007/Handicap-nyt_nr._2_2019.pdf 
 
I Handicap-nyt nr. 3 var Erna Christensen med på en reportagetur til udsigtstårnet i Camp 
Adventure ved Gisselfeld på Sjælland, som BTPU har klaget over til Statsforvaltningen (Se punkt 7). 
Du kan læse reportagen på side 20: 
https://danskhandicapforbund.dk/files/5415/6430/6852/Handicap-nyt_nr._3_2019.PDF 
 
 

Af redaktør Bente Rødsgaard, 29. juli 2019 
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