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Her kan du læse om nye huskelister til klinikker, nye love som er 
på vej, og hvor udvalget har afgivet høringssvar. 
 

1) Nye huskelister for klinikker og hospitaler. 
 

2) Nyt til Bygningsreglementet BR 18.  
 

3) Nyt til diskriminationsloven og forbundets  
ændringsforslag. 
 

4) Landsdækkende handicapkørsel fortsætter. 
 

5) Handicapkørsel og ledsagerproblemer.  
 

6) Høringssvar om hjælpemidler, der skal stilles 
til rådighed ved stemmeafgivningen.  
 

7) Hjælp til stemmeafgivning ved valg. 
 

8) Spørgsmål til kommunal- og 
regionsrådsvalgnovember 2017. 

9)  
Det centrale Handicapråds fakta om mennesker 
med handicap. 

 
10) Årsmøde i Passagerpulsen. 

 
11) DSBs handicappanel. 

 
 

12) TSI PRM - EU's standarder for tilgængelighed 
til tog. 
 

13) Andet – kort nyt. 
 
1) Nye huskelister for klinikker og hospitaler 

Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg(BTPU) har udgivet nogle nye 
huskelister målrettet klinikker og hospitaler. Udvalget håber på, 
at medlemmerne vil printe dem ud og give væk til fx læger og 
tandlæger samt regionspolitikere eller andre, der kan have 
interesse i at vide noget om, hvad der skal til for, at mennesker 
med handicap kan få en ligeværdig oplevelse i forbindelse med 
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behandling.  
Se huskelisterne 
https://danskhandicapforbund.dk/da/tilgaengelighed/gode-
rad/tjek-og-huskelister/huskelister/ 

 
 
2) Nyt til Bygningsreglementet BR 18  

Det nye BR18 træder i kraft d. 1. januar 2018. BTPU har gjort 
indsigelser fx i form af et høringssvar 
https://danskhandicapforbund.dk/files/6414/9969/1461/Horings
svar_fra_DHF_vedr_bekendtgorelse_af_BR18_-_110617.pdf 
 
På Trafik-og Boligstyrelsens(TBST) hjemmeside kan man se 
TBSTs høringsnotat til BR18, hvor man også kan se Dansk 
Handicap Forbunds kommentarer/forslag til de enkelte punkter. 
De indkomne høringssvar er opdelt efter emner og med TBSTs 
kommentarer i kursiv. TBSTs links: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60586   
og 
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2dfa37ef-
96eb-4197-8428-
f1d478b6c59b/H%C3%B8ringsnotat%20110917.pdf   

 
I BTPU skal vi i starten af det nye år blive fortrolige med det 
nye reglement, og vi vil også opdatere vores uddannede 
vejledere til april, dato er dog ikke endelig fastlagt. 

 
3) Nyt til anti-diskriminationsloven og BTPUs forslag til 

medtagelse af tilgængelighed  
Lovforslaget imod diskrimination af mennesker med handicap 
har været i høring.  
 
I forbundet mener vi, at en diskriminationslov, der ikke 
medtager fysisk tilgængelighed er ude af stand til at varetage 
mennesker med bevægelseshandicap og deres behov. Derfor 
har vi anbefalet, at forbuddet skal omfatte 
tilgængelighedsområdet, evt. ved, at  man starter med at 
indføre forbuddet til at omfatte hospitaler og klinikker; skoler og 
uddannelsessteder; udearealer gader, veje, stier samt den 
kollektive trafik.  
 
Det er vores opfattelse, at de mange parter er ikke nok inde i 
tingene, og at samspillet i de forskellige lovgivninger ikke 
fungerer. Fx sikrer Bygningsreglementet (BR) et minimum 
tilgængelighedsniveau i nybyggeri, men tilgængelighed er ikke 

https://danskhandicapforbund.dk/da/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/huskelister/
https://danskhandicapforbund.dk/da/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/huskelister/
https://danskhandicapforbund.dk/files/6414/9969/1461/Horingssvar_fra_DHF_vedr_bekendtgorelse_af_BR18_-_110617.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/6414/9969/1461/Horingssvar_fra_DHF_vedr_bekendtgorelse_af_BR18_-_110617.pdf
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60586
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2dfa37ef-96eb-4197-8428-f1d478b6c59b/H%C3%B8ringsnotat%20110917.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2dfa37ef-96eb-4197-8428-f1d478b6c59b/H%C3%B8ringsnotat%20110917.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2dfa37ef-96eb-4197-8428-f1d478b6c59b/H%C3%B8ringsnotat%20110917.pdf
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sikret i forhold til udearealer, naturarealer og den kollektive 
trafik.  
 
I en anti-diskriminationslov er tilgængelighed naturligvis 
afgørende for at forhindre ekskludering / diskrimination, og 
kravet kan stilles til at virke fremadrettet. Hvis man fortsat 
insisterer på ikke at ville have tilgængelighed med i den nye 
diskriminationslov, anbefaler vi tilgængelighedskrav medtaget i 
andre lovgivninger i forhold til udearealer, naturarealer og i 
forhold til den kollektive trafik.  
 
Se BTPUs høringssvar 
https://danskhandicapforbund.dk/index.php/?cID=1375  
Vi var spændte på om der kom ændringer, men det gjorde der 
ikke. Loven er nu vedtaget uden medtagelse af tilgængelighed; 
og ovenikøbet uden medtagelse af Handicapkonventionens 
princip om ”rimelig tilpasning” i artikel 2, så for Dansk Handicap 
Forbunds målgrupper er den stort set uinteressant.  
 

4) Landsdækkende handicapkørsel fortsætter 
Trafikselskaberne - BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og 
Sydtrafik - indførte den første januar 2016 en landsdækkende 
handicapkørselsordning i en forsøgsperiode på to år, så 
brugerne kan få 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år. 
Trafikselskaberne har nu aftalt at fortsætte samarbejdet om 
landsdækkende handicapkørsel også efter udløbet af 
forsøgsperioden.  Læs evt. pressemeddelelsen fra 
trafikselskaberne 
https://danskhandicapforbund.dk/files/7515/0461/4967/PM_-
_landsdaekkende_handicapbefordring.pdf 

 
   
 
5) Handicapkørsel og ledsagerproblemer  

I november måned var Lena Nielsen og Bente Rødsgaard til et 
møde hos Institut for Menneskerettigheder (IMR). Formålet var 
at høre, om IMR vil kunne hjælpe os med et problem. Sagen 
er, at vi får henvendelser om, at kommunerne giver afslag på 
at kunne få vores visiterede BPA hjælper eller § 97 ledsager 
med, når vi benytter handicapkørselsordningen.  
Handicapkørselsordningen er en erstatning for den kollektive 
trafik, og det opleves urimeligt og ulogisk, at dette ikke også 
gælder for kørselsordningen jf. kompensationsprincippet.  
 
Alle trafikselskaber tillader, at man kan få en visiteret ledsager 
med gratis, men problemet er, at de enkelte kommuner skal 

https://danskhandicapforbund.dk/index.php/?cID=1375
https://danskhandicapforbund.dk/files/7515/0461/4967/PM_-_landsdaekkende_handicapbefordring.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/7515/0461/4967/PM_-_landsdaekkende_handicapbefordring.pdf
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visitere igen til en ledsager, men denne gang specifikt tilknyttet 
handicapkørselsordningen, fordi de skal betale 
Trafikselskaberne for denne ledsager.  
 
Der gives afslag med forskellige begrundelser såsom: ”at man 
skal have brug for hjælp under selve kørslen”, osv. Og det er 
også forskelligt inden for den samme kommune, om brugere 
med samme hjælpebehov kan - eller ikke kan - medtage en 
visiteret ledsager uden beregning.  
 
Vi foreslog IMR, at se på hvorvidt, man kunne få det gjort til en 
lovfæstet rettighed med DHs ledsagekort at få sin ledsager 
med gratis, men IMR mente, at dette er en handicappolitisk 
opgave.  
 
IMR skal i gang med at forberede et projekt om transport og 
mennesker med handicap, og når det er afklaret, hvad de vil, 
vil de gerne vende tilbage til os. 
 
BTPU vil arbejde videre med at få problemet belyst og gerne 
løst. 
 

 
6) Høringssvar om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed 

ved stemmeafgivningen  
D. 9/8 2017 er sendt høringssvar til Økonomi- og 
Indenrigsministeriets lovforslag om hjælpemidler, der skal 
stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.  
Da vi som mennesker med bevægelseshandicap ofte har store 
problemer i forhold til transport og mobilitet over længere 
afstande i kørestole, el-kørestole og el-scootere, står vi 
uforstående overfor, at der kun på ét af afstemningsstederne 
skal sikres et bord som hjælpemiddel til at kunne stemme. 
 
 I § 4 anbefaler vi derfor, at ministeriet sikrer kørestolsbrugeres 
mulighed for at kunne stemme på alle afstemningssteder, 
ligesom det er sikret i § 3 for mennesker med synshandicap, 
da det jo ikke er sikkert, at man som kørestolsbruger har 
mulighed for at transportere sig hen til et valgsted, der ligger i 
den anden ende af byen.   
 
BTPUs ændringsforslag til § 4: På hvert afstemningssted skal 
mindst ét stemmerum være forsynet med et bord, som har 
grundmålene højde x bredde x dybde: 80 x 100 x 60 cm og 
med fri benplads under bordet, så en kørestolsbruger kan 
placere sig frontalt ved bordet. Bordet skal være anbragt min. 
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0,5 m fra hjørner og have et frit vandret manøvreareal foran 
bordet på min. 1,5 x 1,5 m. 
 
Også her var vi spændte på om forslaget blev ændret, men af 
ministeriets pressemeddelelse fra 15. september 2017 fremgår 
det, at de nye regler om hjælpemidler ved stemmeafgivningen 
er vedtaget uden ændringer. 
Se http://www.oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/nye-
hjaelpemidler-til-vaelgere-med-handicap/  Du kan læse den   
nye bekendtgørelse her: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192705  
 
7) Hjælp til stemmeafgivning ved valg  
BTPU vil også gøre opmærksom på en ny vejledning nr. 9624 
af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg af 
den fremgår om reglerne om hjælp til stemmeafgivningen på 
valgdagen og herunder om ”Personlig bistand alene af én 
personlig hjælper”: ”Som følge af den ovenfor omtalte 
lovændring pr. 1. juli 2017 kan vælgeren fremover i visse 
tilfælde forlange, at personlig bistand ydes alene af en person, 
som vælgeren selv har udpeget, dvs. uden at der tillige skal 
medvirke en valgstyrer eller tilforordnet vælger. To betingelser 
skal være opfyldt, for at den personlige bistand kan ydes alene 
af en person, som vælgeren selv har udpeget. Vælgeren skal 
således 1) udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegive et ønske 
herom, og 2) ønsket skal være begrundet i en umiddelbart 
konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, jf. lovens § 55, stk. 2, 3.” 
 

 
 

8) Spørgsmål til kommunal- og regionsrådsvalg den. 
21.november 2017 
Valget er overstået, og BTPU bidrog med nogle spørgsmål 
til inspiration til de medlemmer, som deltog i valgmøder 
eller debatter på fx Facebook. Måske kan læserne bruge 
spørgsmålene i anden sammenhæng lokalt. 
 
Kommunalvalg  

• Hvad vil du gøre for tilgængeligheden i kommunen, 
fx til butikker, kultur- og musiklivet, stier og 
naturoplevelser, den kollektive trafik, 
handicaptoiletter i bymiljøet? (Sæt selv dine 
eksempler ind!)  
 

http://www.oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/nye-hjaelpemidler-til-vaelgere-med-handicap/
http://www.oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/sep/nye-hjaelpemidler-til-vaelgere-med-handicap/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192705
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• Hvad vil du gøre for, at kørselsordningen for 
mennesker med handicap forbedres her i 
kommunen. Som det i dag er der store problemer fx 
både med afhentningstidspunkter, spontankørsel og 
med prisen? (Sæt selv dine eksempler ind).  

 
 

• Hvad vil du gøre for, at få ændret de mange 
kantsten, brosten og lignende, der gør det svært at 
færdes i kommunen for kørestolsbrugere? 

• Hvordan vil du sikre nulkantsløsninger ved alle 
fodgængerfelter, som man fx kender fra Tyskland?  
 

• Hvad vil du gøre for at forhindre, at der kommer flere 
utilgængelige klinikker i kommunen uden adgang for 
mennesker med handicap?  

 
Regionsvalg 

• Hvad vil du gøre for at sikre, at de nye 
superhospitaler bliver tilgængelige for personer med 
handicap?  

 
• Hvordan vil du sikre, at der kommer 

handicapparkeringspladser tæt på det nye 
superhospital?  
 

9) Det centrale Handicapråds fakta om mennesker med 
handicap 
Til brug for Kommunal- og Regionrådsvalgene har Det 
Centrale Handicapråd sendt et notat til alle handicaprådene 
med fakta om mennesker med handicap i forhold til 
beskæftigelse, uddannelse, sundhed, tilgængelighed, 
holdninger til handicap, tillid.  
Materialet kan hentes på DCHs website - 
http://www.dch.dk/fakta  
 

    
 

10) Årsmøde i Passagerpulsen  
Passagerpulsen har i oktober/november kørt en kampagne 
om forsinkelser, og hvordan de påvirker kunderne. Du kan 
se mere på http://passagerpulsen.taenk.dk/ 
 
På årsmødet var der også status på Passagerpulsens 
arbejde, som har eksisteret i tre år, og hvor de har foretaget 
nationale passagertilfredshedsundersøgelser og har haft 

http://www.dch.dk/fakta
http://passagerpulsen.taenk.dk/


 

Side 7 af 9 
 

 

fokus på kommunikation, lobbyarbejde og samarbejde med 
Interessentforummet, hvor Bente og Lena deltager. 
 
På mødet ønskede Passagerpulsen feedback, som kunne 
bruges fremadrettet. Deltagerne roste undersøgelserne for 
at være grundige og gode, men der blev også efterspurgt 
større involvering af interessentforummet i undersøgelserne 
– Bente forslog, at de skulle se på, hvad for noget grej, der 
køres med. 

 
11) DSBs Handicappanel  

På mødet i september havde Lena Nielsen fået et punkt på 
dagsordenen efter en henvendelse til Danske Handicap 
Forbund om manglende elevatorer på Klampenborg 
Station, hvor der fra østsiden er 24 trin op og 24 trin ned, 
hvis man skal med Kystbanetoget og S-toget.  Ønsket er 
derfor en etablering af en elevator på perron 1, der går fra 
perronen ned til gangtunnellen og tilsvarende på perron 2.   
Dyrehavsbakkens station er Klampenborg Station, så det er 
en vigtig station.  
 
I oktober svarede Banedanmark, at en elevatorløsning 
kunne skabe niveaufri adgang, så man kunne komme 
direkte fra S-bane og fjernbanen til østsiden af stationen og 
videre ned til strandområdet. Men alle perroner har i dag 
har niveaufri adgang via Peter Lieps Vej. Forslaget vil blive 
medtaget, men en forbedring af forholdene kan have lange 
udsigter, da der er 44 stationer uden niveaufri adgang til 
samtlige perroner og disse vil være højere prioriteret i 
forhold til tilgængelighed. 
 
Elevatorerne på Tinglev Station er desværre endt med 
målene 110 x 140cm i stedet for det anbefalede længdemål 
på min. 170cm, som vil kunne rumme el-scooterbrugere 
med flere.  
 
Der skal også etableres to elevatorer på Langå Station, 
størrelsen på dem kendes ikke. 
 

12) TSI PRM - EU's standarder for tilgængelighed til tog 
TSI betyder Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet og 
er EU harmoniserede tekniske krav, der skal understøtte en 
åben og grænseoverskridende jernbane. Den danske NIP - 
National Implementation Plan - gennemførelsesplan for TSI 
PRM er nu endelig er vedtaget.  Du kan se læse den på 
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/accessibility_en  

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/accessibility_en
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11 medlemslande har endnu ikke udarbejdet deres 
gennemførelsesplan, som ellers skulle have været afleveret 
til kommissionen d. 1. januar 2017.  
Du kan læse meget mere om, hvad TSI er på 
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Regulering/
EU-regler/TSIer.aspx 

 
 

13)  Andet – Kort nyt: 
 

Nedenstående er blot et lille udpluk, at de dialoger, som 
udvalget er involveret i. 

 
BTPU er i færd med at uddanne nye 
tilgængelighedsvejledere, og et nyt kuld er klar til foråret.  

 
Jens Petersen fra BTPU er i kontakt med et firma, som 
indretter festivaltoiletter i håb om, at der kan blive skabt nogle 
bedre end dem der er på markedet, da de ofte er for små og 
har alt for stejle ramper og ikke overholder de krav, der er i 
bygningsreglementet.  
 
Tøndermarsken har fået bevilget en kvart milliard kr til et 
stiprojekt. Jens har stillet spørgsmål til det store stiprojekt i 
Tøndermarsken på et møde i Handicaprådet, hvor han blandt 
andet opfordrede kommunen til at ansætte en 
landskabsarkitekt, dels til marskprojektet og dels til 
udearealerne i Tønder by, som skal renoveres for millioner af 
kroner med henblik på klimasikring.  
Jens modtager gerne gode ideer til tilgængelige fugleskjul, 
fugletårne og andre naturoplevelser med videre fra læserne.  
 
Nogle beboere i Nordsjælland har oplyst, at den tilgængelige 
strandadgang til Gilleleje Strand er væk, der var tidligere 
adgang.  Nogle andre har henvendt sig på grund af dårlige 
afgangsforhold til Vedbæk Strand. Henvendelserne er sendt 
videre til to lokalafdelinger i Dansk Handicap Forbund, som vil 
se om det er noget, som de kan gå ind i, da det er dem der har 
det største lokalkendskab.  

 
Sven A Knudsen er i kontakt med både Det Kongelige 
Bibliotek om at forbedre toiletforhold på biblioteket og en by 
historiker vedr. bedre tilgængelighed i den brostensbelagte 
indre by i København.   
 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Regulering/EU-regler/TSIer.aspx
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Regulering/EU-regler/TSIer.aspx
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Bente Rødsgaard og Ulandsafdelingen i Dansk Handicap 
Forbund har været på besøg hos UNICEF i Københavns 
Nordhavn og set på latriner egnet til mennesker med 
handicap i katastrofesituationer, flygtninge lejre osv. Ingen 
af de foreviste prototyper var dog helt optimale. UNICEF 
arbejder videre og var glade for vores input og ændringsforlag.  

 
 
 

Af Redaktør Bente Rødsgaard, 22. december 2017 


