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 Nyhedsbrev fra Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg 
(BTPU) december 2019  
 

I nyhedsbrevet kan du læse om udvalgets møde med boligministeren, 
afprøvning af en mock-up til Hovedstadens Letbane og en 
spørgeundersøgelse til vores tilgængelighedsvejledere samt 
eksempler på dialogmøder. 

 
• Møde med boligministeren 
• Nyt til BTPUs klager til Byggeklageenheden 
• Seminar om universelt design på Musholm 
• Test af Hovedstadens Letbane 
• Andet vedr. transport 
• Brev til Vejdirektoratet 
• Affaldssortering og regler 
• Hørringssvar om BR 18 
• Spørgeundersøgelse/interviews med Dansk Handicap 

Forbunds tilgængelighedsvejledere 
• BTPUs nyhedsbreve 
• BTPU i Handicap-nyt 
• Undervisning 
• Dialogmøder(eksempler) 
• BTPU medlemmer er med i diverse arbejdsgrupper og 

udvalg 
 

Møde med boligministeren 
Landsformand Susanne Olsen og formand for BTPU Lars S. Pedersen og 
kontaktperson for BTPU Bente Rødsgaard holdt den 30. september et 
møde med boligminister Kaare Dybvad på Christiansborg. Ministeren er 
ny på området, og han var både lyttende, interesseret og spurgte ind til 
området. På mødet præsenterede vi forslag til ændringer i 
bygningsreglementet som fx at ændre bekendtgørelsen, så der igen bliver 
krav til niveaufri adgang til énfamiliehuse.  
Vi foreslog også, at der blev indført krav om etablering af elevatorer i to 
etagers bygninger (dog undtaget énfamiliehuse og énfamilieboliger i flere 
etager). Vi talte varmt for at styrke arbejdet og samarbejdet for at skabe 
bedre tilgængelighed og bedre sammenhæng i tilgængelighedsarbejdet 
både i forhold til bygninger, bygningers udearealer og i byer og byrum.   
Endvidere foreslog vi ministeren at indbyde os til at deltage i en 
arbejdsgruppe om Bygningsreglementet og fremtidig sikring af konkrete 
tilgængelighedskrav.  
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Nyt til BTPUs klager til Byggeklageenheden  
BTPUs har tre byggesagsklager: udsigtstårn i Camp Adventure, dispensation 
i Høje Taastrup vedr. niveufri adgang til boliger og vedr. adgangsforhold til 
en ”pølsevogn/pavillon” i Aarhus. Klagerne er sendt til 
Statsforvaltningen/Nævnenes Hus / Byggeklageenheden: 
www.naevneneshus.dk hvorfra vi har fået et svar med besked om at 
sagsbehandlingstiden er 24 måneder. (BTPU finder det i øvrigt sært og 
uhensigtsmæssigt, at Statsforvaltningens afgørelser ikke er offentligt 
tilgængelige, og vi vil prøve at arbejde herfor, da afgørelserne kan bruges 
i vores praktiske vejledning).  
Når afgørelserne er modtaget, vil BTPU formidle dem videre til Danske 
Handicaporganisationer til brug for skyggerapporten til FNs 
Handicapkonvention.  

Nedenfor kan du se klagevejledningen. 
 
KLAGEVEJLEDNING: BYGGELOVEN OG 
BYGNINGSREGLEMENTET 
Forhold der kan påklages 
Kun retslige spørgsmål kan påklages. Der kan for eksempel klages over 
en afgørelse, hvis man mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller 
ikke har overholdt procedure- og kompetencereglerne. Derimod kan der 
ikke klages over skønsmæssige afgørelser. 
 
Hvem kan klage 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og individuel interesse i 
sagens udfald. Desuden kan Danske Handicaporganisationer og 
medlemsorganisationer heraf klage over afgørelser vedrørende 
handicapforhold. 
 
Klagefrist 
Klage skal være modtaget af Nævnenes Hus inden 4 uger efter afgørelsen 
er modtaget.  
 
Klagemyndighed 
Klage skal indsendes til Nævnenes Hus enten via e-boks eller e-mail: 
byg@naevneneshus.dk 
 
Domstolsprøvelse 
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 
6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. 
 
Seminar om Universelt Design på Musholm 
Den 28. august deltog Lars S. Pedersen, Claus Bjarne Christensen, Erna 
Christensen og Bente Rødsgaard fra BTPU i et seminar om Universelt 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:byg@naevneneshus.dk
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Design arrangeret af Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med Bevica 
Fonden. Se præsentationer og interviews med arkitekter fra Norge, 
Danmark og Canada, som giver deres bud på Universelt Design: 
https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2019/opfoelgning-paa-universelt-
design-seminar/  
 
Test af Hovedstadens Letbane 
I Storkøbenhavn er der godt gang i et letbaneprojekt fra Ishøj til 
Lundtofte, som skal være klar i 2025. Du kan læse mere 
på https://www.dinletbane.dk/se-visionerne/ 
 
I september deltog repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund i en 
mock-up test i fuld størrelse, hvor vi afprøvede manøvre- og pladsforhold 
for kørestolsbrugere i flexarealet i de nye Siemens Avenio letbanetog, 
som skal køre på Hovedstadens Letbane. 
 
Her kom deltagerne med forslag fx indretning og placering af 
kørestolspladser, placering af vandret og lodrette holdegreb, rullesele 
med krog til fastgørelse af kørestol, betjeningskontakter også til 
passagerer med manglende fingerfunktion, placering af hjælpersæde med 
mere. 

 
På mødet havde vi også en dialog med Metroselskabets repræsentanter 
om det fem cm høje trin fra de nye perroner til de nye tog, som vil gøre 
letbanen ubrugelig for mange kørestolsbrugere. Denne dialog og testen 
har medført, at ingeniøren på Hovedstadens Letbane er i færd med at 
undersøge bl.a. muligheden for at skabe et afrundet trin eller få det 
opbygget i skråsekvenser.  

 
Følgende personer fra forbundet deltog i testen: Kenneth Ørbæk, 
kørestols-atlet i manuel kørestol; Hans J. Møller, el-scooterbruger; 
Kirsten Rolfsager, el-kørestolsbruger med særlige behov; Lena Nielsen, 
el-kørestolsbruger med andre særlige behov.  
 
En mock-up test er et eksempel på brugerbidrag, som har stor værdi for 
Metro- og letbane selskabet, og det er en af de allerbedste måder at få en 
gensidig dialog og forståelse for vores behov.  
 
Næste test bliver en Siemens mock-up af en hel togvogn, hvor vi også er 
indbudt til test og hvor Danske Handicaporganisationer (DH) vil 
inddrage andre målgrupper af passagerer med handicap. BTPU har 
anbefalet DH, at indbydelsen også sendes til fx personer med 
gangbesvær, herunder rollatorbrugere.  
 
Andet vedr. transport: 
Movia Tilgængelighedsforum 

https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2019/opfoelgning-paa-universelt-design-seminar/
https://www.loa-fonden.dk/aktuelt/2019/opfoelgning-paa-universelt-design-seminar/
https://www.dinletbane.dk/se-visionerne/
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Danske Handicaporganisationer har efter forslag fra os indstillet Kirsten 
Rolfsager som repræsentant til Movias Tilgængelighedsforum. Kirsten 
Rolfsager er uddannet af BTPU som tilgængelighedsvejleder.  
 
Århus Letbane – Odderbanen  
Claus Bjarne Christensen fra BTPU er med i en følgegruppe, som ser på 
letbanens tilgængelighed. Her er problemet, at der på strækningen til 
Odder er adskillige stationer, som man som kørestols- eller rollatorbruger 
ikke kan benytte, da der er et 12 cm luftgab mellem perron og tog, og der 
mangler et synligt kørestolssymbol på togets dør, fordi det nuværende 
symbol er anbragt, så det er skjult, når døren er åben. Der er endnu ikke 
fundet nogle løsninger. 
 
Automatiske busramper i Odense 
I Handicap Nyt nr. 3 har Bente Rødsgaard beskrevet forsøget med 
automatisk betjente busramper i Odense. Se - 
https://danskhandicapforbund.dk/files/5415/6430/6852/Handicap-
nyt_nr._3_2019.PDF 
 
FynBus har udgivet en evalueringsrapport om forsøget og konklusionen 
er, at personer i elkørestole fra 2020 må benytte busserne, og ikke som 
det er i dag, hvor kun brugere af manuelle kørestole må køre med 
busserne. Så hold øje med Fynsbus hjemmeside i det nye år. Du kan læse 
hele rapporten under bilag 3.1 
https://www.fynbus.dk/filarkiv/Om%20FynBus/Dagsordener%20og%20r
eferater/2019/Samlet%20dagsorden%20FynBus%20bestyrelsesmøde%2
022.%20august%202019%20inkl.%20bilag.pdf  
 
Busproblemet 
Trafikselskabernes/busselskabernes har en ”regel” om, at 
kørestolsbrugere ved egen hjælp - eller med en ledsager – ved egen hjælp 
skal kunne komme ind i og ud af bussen, dvs. stå ud af kørestolen for at 
kunne klappe en rampe op og ud, køre på plads og igen stå ud af 
kørestolen for at gå ud til rampen og klappe rampen tilbage igen. Vi 
mener, at problemet - også jf. FNs Handicapkonvention og 
Verdensmålenes ”Leave no one behind” - kan løses fx via automatisk 
betjente ramper evt. kombineret med 15 – 17cm hævede busholdepladser 
i hele bussens længde med ramper i begge ender, som vi ser mange andre 
steder i Europa. Udover adgangsforholdene har mange bussers 
kørestolsplads et elendigt design i forhold til placering og dermed 
manglende manøvreplads.   
Se DOTs (Din Offentlige Trafik) råd og ”regler” om adgangsforhold for 
kunder med handicap i forhold til busser, tog og Metro - 
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/handicap-
adgangsforhold/  
 

https://danskhandicapforbund.dk/files/5415/6430/6852/Handicap-nyt_nr._3_2019.PDF
https://danskhandicapforbund.dk/files/5415/6430/6852/Handicap-nyt_nr._3_2019.PDF
https://www.fynbus.dk/filarkiv/Om%20FynBus/Dagsordener%20og%20referater/2019/Samlet%20dagsorden%20FynBus%20bestyrelsesm%C3%B8de%2022.%20august%202019%20inkl.%20bilag.pdf
https://www.fynbus.dk/filarkiv/Om%20FynBus/Dagsordener%20og%20referater/2019/Samlet%20dagsorden%20FynBus%20bestyrelsesm%C3%B8de%2022.%20august%202019%20inkl.%20bilag.pdf
https://www.fynbus.dk/filarkiv/Om%20FynBus/Dagsordener%20og%20referater/2019/Samlet%20dagsorden%20FynBus%20bestyrelsesm%C3%B8de%2022.%20august%202019%20inkl.%20bilag.pdf
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/handicap-adgangsforhold/
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/handicap-adgangsforhold/
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Og se så her, hvordan ”Transport for London” løser opgaven - 
https://m.youtube.com/watch?v=fj07TEsRbNk  
 
Brev til Vejdirektoratet  
Erna Christensen har for en måned siden skrevet til Vejdirektoratet med 
beskrivelse af den manglende tilgængelighed på udearealerne på 
motorvejenes rastepladser, specifikt den manglende niveaufri adgang fra 
p-pladserne frem til bygningen og handicaptoilettet - og med opfordring 
til, at Vejdirektoratet overholder sine egne standarder i vejreglen: 
”Færdselsarealer for alle – Universelt Design og tilgængelighed”. I 
brevet har Erna foreslået at starte opgaven med at skabe bedre 
tilgængelighed på de ubemandede rastepladser. Der er desværre ikke 
kommet noget svar, så der er rykket for svar. 
 
Læs den reviderede vejregel 2017 ”Færdselsarealer for alle - Universelt 
design og tilgængelighed” 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5
ndbog&q=f%c3%a6rdselsarealer+for+alle&docId=vd20180005-full  
 
Og eksempelsamlingen  
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5
ndbog%7cVejdir_eksempler%7cVejdir_vejledning%7cVejdir_katalog%
7cVejdir_paradigme%7cVejdir_Viden&q=eksempelsamling&docId=vd2
0180004-full  
 
(Der arbejdes på, at bænke og hvilepladser får højden 45 – 48 cm frem 
for 40 – 45 cm, som sneg sig ind i vejreglen 2017). 
 
Affaldssortering og regler 
Affaldssortering kan være et problem for kørestolsbrugere, og det emne 
får BTPU sommetider henvendelser om. Der er dog regler på området, 
som er gode at kende. 
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-
bestemmelser/03/Krav og især vejledningen til bestemmelsen § 63 – 68 
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-
bestemmelser/03/Vejledninger/Generel_vejledning hvor det fremgår at 
"brugerne skal kunne ved egen hjælp". For definition af brugerne 
se http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-
bestemmelser/02/Vejledninger/Vejledning-til-brugerbegreb pkt. 3, hvor 
der står, at affaldsanlæg skal kunne benyttes af personer med handicap, 
herunder kørestolsbrugere. 
 
Høringssvar - bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18)  
Vi har sendt kommentarer til DHs høringssvar, som er medtaget. Vores 
kommentarer handler om både niveaufri adgang og om dørbredder.  
 

https://m.youtube.com/watch?v=fj07TEsRbNk
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog&q=f%c3%a6rdselsarealer+for+alle&docId=vd20180005-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog&q=f%c3%a6rdselsarealer+for+alle&docId=vd20180005-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog%7cVejdir_eksempler%7cVejdir_vejledning%7cVejdir_katalog%7cVejdir_paradigme%7cVejdir_Viden&q=eksempelsamling&docId=vd20180004-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog%7cVejdir_eksempler%7cVejdir_vejledning%7cVejdir_katalog%7cVejdir_paradigme%7cVejdir_Viden&q=eksempelsamling&docId=vd20180004-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog%7cVejdir_eksempler%7cVejdir_vejledning%7cVejdir_katalog%7cVejdir_paradigme%7cVejdir_Viden&q=eksempelsamling&docId=vd20180004-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?texttype=Vejdir_h%c3%a5ndbog%7cVejdir_eksempler%7cVejdir_vejledning%7cVejdir_katalog%7cVejdir_paradigme%7cVejdir_Viden&q=eksempelsamling&docId=vd20180004-full
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-bestemmelser/03/Krav
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-bestemmelser/03/Krav
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-bestemmelser/03/Vejledninger/Generel_vejledning
http://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version3/Tekniske-bestemmelser/03/Vejledninger/Generel_vejledning
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/02/Vejledninger/Vejledning-til-brugerbegreb
http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/02/Vejledninger/Vejledning-til-brugerbegreb


 

Side 6 af 10 

 

 

BTPUs egen verden: 
Spørgeundersøgelse / interviews med Dansk Handicap Forbunds 
tilgængelighedsvejledere 
Bente Rødsgaard har på BTPUs vegne været i kontakt med forbundets 
tilgængelighedsvejledere enten skriftligt eller mundtligt. 
 
Forbundet har 35 tilgængelighedsvejledere. Hvis man ser bort fra BTPU, 
så har 30 kunne besvare skemaet. 26 har gjort det.  
 
Et flertal arbejder med tilgængelighed og er selv opsøgende med hensyn 
til opgaver. Mange tilgængelighedsvejledere får opgaverne fra 
Handicapråd, private og lignende. Kun tre svarer, at de ikke får opgaver. 
Et flertal giver vejledning mundtligt på stedet eller ved møder, hvor 
andre tager referat. Kun fem svarer, at de vejleder skriftligt. Et flertal vil 
gerne arbejde med tilgængelighed, som de gør nu, andre vil gerne arbejde 
i en gruppe. Nogle få tvivler på, om de er gode nok til at vejlede. 
 
23 vil gerne på tilgængelighedskurser, hvis det er opdatering og 
opfølgning og vil også gerne erfaringsudveksle og meget gerne om det 
nye BR 18. Andre forslag til noget man kunne lære mere om var: 
Lokalplaner, begreber fx Universelt Design, tolkning af tegninger, 
kommunikation med kommune og lokalafdeling, digital tilgængelighed 
samt hvad man kan gøre ved overtrædelser af BR. 
 
Et flertal vil også gerne have opgaver fra BTPU. De fleste vejledere 
interesserer sig for hele tilgængelighedsområdet både bygninger, natur, 
toiletter, osv. 
11 svarer, at de har været overladt til sig selv efter kurset, og ville gerne 
have lidt mere kontakt og henvendelser fra BTPU, men også gerne 
udveksling med andre vejledere på et lukket forrum på hjemmesiden. 
 
Der var generel ros til BTPU, men der var også lidt kritik af kurser, fx at 
der have været for meget tavleundervisning og for lidt inddragelse af 
kursisterne, og at Brogaarden på Fyn ikke er velegnet for alle. 
 
Med hensyn til  BTPUs to årlige nyhedsbreve, så var 12 personer lidt 
usikre på, om de modtog dem. (Det er muligt, at de ryger i et spamfilter). 
De, der har læst dem, er tilfredse med dem, og at nyhedsbrevet 
udkommer to gange om året. En så gerne, at det var mere fyldestgørende, 
og en mente, at der aldrig var noget om Nordjylland. 
 
Andre forslag til kommunikation er et lukket forum på nettet og en hurtig 
opdatering på mail, hvis der sker noget nyt samt temadage og en årlig 
sammenkomst for alle vejlederne sammen med BTPU. 
 
Ting BTPU kan arbejde videre med: 
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• Uddelegere opgaver.  
• Temadage. 
• Et lukket forum på hjemmesiden. 
• Måske et alternativt sted til Brogården? 
• Ændre og stramme op på tilgængelighedskurserne. 
• Forventningsafstemme med kursisterne – deres opgave 

og BTPUs. 
 
Med hensyn til et lukket forum arbejder BTPU på at få en løsning på 
forbundets hjemmeside, som gerne skulle ligge klar i marts/april 2020.  
 
BTPUs Nyhedsbreve  
BTPU har udgivet nyhedsbreve siden 2005, siden 2013 er de udkommet 
to gange om året. Du kan læse dem på 
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-
forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-
udvalg/nyhedsbreve/ 
 
BTPU i Handicap-nyt  
I Handicap-nyt nr. 5 var Lena Nielsen fra BTPU med på en reportagetur 
med Cityringen, som er den nyeste Metrostrækning i København.  
M3 Cityringen er 15 km lang og har 17 nye metrostationer, som 
forbinder brokvartererne med Frederiksberg og Indre By, og i løbet af de 
kommende år udvides den også med forbindelser til både Nordhavn og 
Sydhavn. Kongens Nytorv og Frederiksberg Station er de eneste to 
steder, hvor det bliver muligt at skifte mellem Cityringen og de 
eksisterende metrolinjer. I forhold til tilgængelighed er der reelt niveaufri 
adgang fra perroner til tog, og de fleste stationer har to store 
gennemgangselevatorer med vandret betjeningspanel.  
Det værste er togenes acceleration og deceleration á la Tivolis rutsjebane 
samt mangelfuld skiltning på stationerne og i togene. 
 
Undervisning  
Lars  S. Pedersen og Jens Petersen fra BTPU har undervist i Odsherred til 
et møde arrangeret af Dansk Handicap Forbunds Odsherred, Holbæk 
afdeling. Undervisningstemaet var: ”Tilgængelighed for alle – din 
hverdag, din kommune” og hvor deltagere kom fra 
handicaporganisationer, Handicapråd samt byggesagsbehandlere i 
Region Sjælland, m.fl. Ligeledes har der været afholdt en lignende møde  
hos Dansk Handicap Forbund i Horsens, som blev afholdt i Silkeborg.   

BTPU kommer gerne ud og underviser lokalt. Så hvis du og din afdeling 
eller din region kunne tænke sig et kursus, så er du altid velkommen til at 
kontakte BTPU med henblik på et temamøde. 
 

https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/nyhedsbreve/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/nyhedsbreve/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/nyhedsbreve/
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Dialogmøder 
Repræsentanter fra BTPU er i dialog med mange forskellige personer, 
firmaer osv. om universel design. Her skal blot nævnes nogle eksempler: 

TUCV og Scanvogn  
Claus Bjarne Christensen har været i dialog med TUCV - Test og 
Udviklingscenter for Velfærdsteknologi - https://www.tucv.dk/ som 
samarbejder med Scanvogn om indretning af et handicaptoilet til 
opstilling på fx koncerter og festivals.  
 
Handicaptoiletter med brikse i England og Pressalit 
Det er svært at finde et toilet, hvor man kan skifte et stort barn eller en 
voksen med handicap. Det har en gruppe mødre sat fokus på i England. 
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=aOCupH2ouNs 

På  www.changing-places.org  er der en liste over de steder, hvor du kan 
finde store handicaptoiletter.  

Ovenstående blev BTPU orienteret om på udvalgets seneste møde, hvor Angela 
Leth fra Pressalit  fortalte om problemet. Hun kunne oplyse, at Pressalit 
er i gang med at udvikle et toiletmodul med lift og briks til brug i 
Danmark, som vi også blev præsenteret for. BTPU kom med ideer til 
indretning og tilbød at teste en mock-up, når det blev aktuelt.  

 
Møde med Warehouse9 om bedre tilgængelighed  
Erna Christensen har givet nogle tips vedr. bedre tilgængelighed til det 
lille performance teater i en gammel staldbygning i Kødbyen i 
København. De har velegnede handicaptoiletter, men ønskede alene 
hjælp til indkøb af to ramper med det formål at forbedre indgangen fra 
Halmtorvet. Der er gode adgangsforhold fra den anden side af huset i 
Staldgade. 
 
Møde med Vejdirektoratet  
Lars har deltaget med oplæg i et møde med Vejdirektoratet om 
"mulighed for dæmpning af belysning på veje". Vejdirektoratet har 
planer om at tillade dæmpet belysning på vejene om natten, men 
mødedeltagerne gav udtryk for, at tiltaget vil give problemer for personer 
med synshandicap, og at det for alle først og fremmest handler om at 
kunne færdes i tryghed og sikkerhed.   

 
7-11 og tankstationer 
Erna Christensen har været i dialog med den ansvarlige driftschef for 7-
eleven, som gerne vil arbejde for at der etableres tilgængelige 
betalingsstandere for enden af tankeøen, så den kan betjenes af 
kørestolsbrugere. Dvs. fx Shell, Cirkel K og de tankstationer, hvor 

https://www.tucv.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=aOCupH2ouNs
http://www.changing-places.org/
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butikken på tankstationen styres af det norske firma ”Reitan Convenience 
Danmark A/S”. Erna holder øje med udviklingen. 
 
 
BTPU medlemmer er med i diverse arbejdsgrupper 
Formand for BTPU Lars S. Pedersen er med i disse udvalg og grupper:  
Dansk Standards EU mandat 420, om udvikling af en EU standard. 
Netværksgruppe med Bygherreforeningen, SBi og Byggestyrelsen - 
kaldet NUDT - Netværk for Universelt Design. 
Netværksgruppe European Disability Forum, EDF. 
Referencegruppe i forbindelse med SBi´s nye hjemmeside 
www.rumsans.dk 
Test og udvikling af VSR på KADK - nyt digitalt program til test af 
tilgængelighed i bygninger, som  udvikles på Arkitektskolen i 
København 

 
Lena Nielsen er næstformand og sekretær i BTPU og har poster i 
DHF og er udpeget af DH til at være i diverse udvalg: 
Dansk Handicap Forbund (DHF): 
Medlem af forbundets Hovedbestyrelse. 
Formand DHF Odsherred, Holbæk Afdeling. 

 
Danske Handicaporganisationer (DH) 
DSBs Handicappanel. 
Hovedstadens Letbanes tilgængelighedspanel. 
Cityringens tilgængelighedsgruppe. 
Transportministeriets arbejdsgruppe vedr. TSI PRM / NIP. 
DHs arbejdsgruppe vedr. DSBs indkøb af nye el-tog. 
Luftfartens Handicapråd. 
Passagerpulsens interessentforum. 
Dansk Standards tilgængelighedsudvalg DS-379.  
Dansk Standards elevatorudvalg DS-191. 
 
EDF - European Disability Forum 
EDFs ekspertpanel for transport  
EU – TSI PRM arbejdsgruppe vedr. standarder for tilgængelighed til 
stationer og tog 
TSI PRM Advisory Body – rådgivende organ for EU-Kommissionen 
vedr. TSI PRM 
 
Erna Christensen er medlem af BTPU og har følgende poster: 
Dansk Handicap Forbund: 
Hovedkasserer. 

 
Danske Handicaporganisationer (DH): 

http://www.rumsans.dk/
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Formand for DH Høje-Taastrup. 
Medlem af Handicaprådet i Høje-Taastrup Kommune. 
 
Claus Bjarne Christensen er medlem af BTPU og har følgende 
poster: 
Dansk Handicap Forbund:  
Medlem af hovedbestyrelsen. 
Medlem af lokalafdelingen Aarhus/Randers – Handicappolitisk udvalg. 
 
Danske Handicaporganisationer (DH):  
Region Midtjylland – Tilgængelighedsforum (offentlig transport og 
handicapkørsel hos Midttrafik). 

 
Andet:  
Medlem af fokusgruppen Letbanen Aarhus – Odder – Aarhus – Grenaa.  
Medlem i Danske Arkitektvirksomheder – ekspertgruppe om 
bæredygtighed. 
 
Jens Pedersen er med i BTPU og har følgende poster: 
Formand for Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling Tønder. 
Formand for Handicaprådet i Tønder Kommune. 
 
Bente Rødsgaard er kontaktperson for BTPU og ansat i Dansk 
Handicap Forbund som redaktør. Hun er med i: 
Bestyrelsen i Design for alle.  
Interessentforum i Passagerpulsen. 
Netværksgruppen på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) vedr. FN 
Verdensmål i Byggeriet – kravstillelse og Partnerskaber.  
Internt tilgængelighedsudvalg i Handicaporganisationernes Hus. 

 
 

 
Redaktør Bente Rødsgaard,  

den 18. december 2019 
 
 
 
 

 


