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1) Vanførefondens Opmuntringspris 2018 
Lars S. Pedersen fra BTPU er modtager af Vanførefondens 
opmuntringspris 2018. Han fik prisen for at arbejde som frivillig i 
BTPU, efter han gik på efterløn fra Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBi), hvor han har arbejdet med tilgængelighed. Han er uddannet 
arkitekt og blev valgt ind efter kongressen i 2016. Lena Nielsen 
også fra BTPU fik Vanførefondens Opmuntringspris i 2008. Læs 
evt. mere https://vanfoerefonden.dk/uddelinger 
 
2) Uddannelse af tilgængelighedsvejledere 
Det er en stor glæde for både BTPU og for Dansk Handicap 
Forbund, at vi har fået uddannet et nyt hold 
tilgængelighedsvejledere. De har fulgt undervisning i tre moduler 
og løst diverse hjemmeopgaver mellem kurserne. Vi ser frem til, at 
de vil kunne gøre en forskel i deres lokalområde og være både 
observerende og opsøgende. Lovgivningen på området er svær, 
men BTPU står parat til at vejlede dem, så de kan gå i gang med 
lokale sager på en dialogbaseret måde. Du kan se samtlige 40 
vejledere, hvoraf halvdelen er nye på forbundets hjemmeside 
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/go
de-rad/tilgaengelighedsradgivning/ 
 
3) Efteruddannelse om BR 18 for forbundets 
tilgængelighedsvejledere  
Den 3. juni deltog forbundets tilgængelighedsvejledere i et kursus 
om det nye Bygningsreglement og hvor ”gamle og nye” 
tilgængelighedsvejledere deltog. Søren Ginnerup fra Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi) underviste. Det nye BR18 er søgt 
tillempet FNs Handicapkonventionens krav om ”Universelt Design 
= Design for alle” forstået på dén måde, at brugerbegrebet nu 
bliver det overordnede, og i høj grad handler om, hvad brugerne 
skal kunne ved egen hjælp.  
 
Det indledende kapitel til adgangsforhold § 48 og alle de 
efterfølgende kapitler om adgangsforhold §§ 49 – 56 indledes nu 
med et funktionskrav:  ”Bygninger, opholdsarealer (udeophold) og 
parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer, at 
brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt 
frem til deres funktioner.”   
 
Desværre står der ikke noget om, at vi også skal kunne bruge 
funktionerne. Det spændende er nu, hvordan det nye BR vil blive 
fortolket, ikke mindst, hvad man har tænkt sig med BR´s 
elevatorkrav. Vil det nye BR blive fortolket på den måde, at vi skal 
have adgang frem til alle funktioner i en bygning? Hvis ja, må det 
betyde et elevatorkrav til nye sundhedsklinkker på 1. sal.  

https://vanfoerefonden.dk/uddelinger
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/
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Det nye BR18 trådte i kraft d. 1. januar 2018, og indtil 1. juli var 
der frit valg med hensyn til, om man ville bruge det gamle eller det 
nye reglement. Men fra juli er det kun det nye BR 18, som er 
gældende. Du kan se det på http://bygningsreglementet.dk/   
 
4) Ny vejledning – BR18´s tilgængelighedskrav holdt op mod 
ISO 21542 / LN  
Helt tilbage i 2001 udkom : ”DS 3028 – Tilgængelighed for alle”, 
som i mange år var et godt værktøj, som samtlige 
handicaporganisationer bakkede op om. Desværre blev de mange 
gode ting i DS 3028 aldrig til egentlig lov.  
I årene efter den udkom, gik EU og resten af verden over til at 
arbejde med ISO standarder, og man valgte i den sammenhæng 
ikke at opdatere den danske DS 3028.  Derfor har Dansk Standard 
udgivet en ny vejledning om tilgængelighed i bygninger, som 
danner bro mellem det nye bygningsreglement BR18 og ISO 
21542 med titlen: ”Bygningskonstruktion – tilgængelighed og 
anvendelighed til det byggede miljø”. Udover sammenhængen 
mellem BR 18 og ISO 21542 fremgår det også af vejledningen, 
hvordan denne ISO kan anvendes i forhold til BR18´s krav til 
tilgængelighed. Da den oplister alle krav til tilgængelighed i BR18 
og sammenligner dem med krav og anbefalinger i DS/ISO 21542, 
og i hvert tilfælde gør opmærksom på, om kravet i BR18 er 
sammenfaldende med, højere, lavere eller på anden måde 
anderledes end krav i DS/ISO 21542. Vejledningen uddyber 
endvidere, hvordan kravene i BR18 skal forstås. Vejledningen kan 
købes på https://webshop.ds.dk eller via tlf.: 39 96 61 32. Pris ex 
moms kr. 295/PDF og kr. 309,75/papir. Lena og Lars har deltaget i 
dette arbejde på Dansk Standard. 
 
5) Folkemødet på Bornholm 2018 
På Folkemødet på Bornholm 2018 deltog Jens for BTPU, og på 
mødet deltog han i dialog om det nye Bygningsreglement på et 
lukket frokostmøde med bl.a. Akademisk Arkitektforening, 
Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Erhvervs- og Brancheservice.   
Her blev det fra nogle af de fremmødte fremhævet, at god 
tilgængelighed kunne være dyrere, men at det også giver 
byggeriet en større værdi såsom elevator til alle etager. De 
tilstedeværende var enige om, at afskaffelsen af BRs adgangskrav 
til nye enfamiliehuse var et stort tilbageskridt. På mødet blev der 
også drøftet den nye certificeringsordning på området. 
Tilgængeligheden på selve Folkemødet for kørestolsbrugere lod 
dog meget tilbage at ønske. Jens Petersen sender en evaluering 
af Folkemødets fysiske tilgængelighed til arrangørerne med 

http://bygningsreglementet.dk/
https://webshop.ds.dk/
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henblik på forbedringer til næste års Folkemøde.  
 
6) Gode tips til anlæg af veje 
Hvis du gerne vil have nogle gode tips til, hvordan man kan skabe 
nogle gode veje. Så er der meget at hente i en publikation, som 
vrimler med eksempler.  Den er meget god at kende både for 
vejledere, medlemmer af handicapråd og alle andre, der 
interesserer sig for universel design for alle på gader og stræder.  
Claus Bjarne Christensen fra BTPU er med i ”Vejdirektoratets 
Vejregelgruppe tilgængelighed” som står bag nedenstående 
publikation. 
Se dette link 
https://sbi.dk/download/Tilgaengelighed/Eksempelsamling_Univer
selt_Design_2017.pdf 
Eller dette link 
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=tilg%c3%a6ngelig
hed+2017&docId=vd20180005-full 
 
7) Handicapkørsel og ledsagerproblemer  
BTPU har indgået et samarbejde med Danske 
Handicaporganisationer (DH) om den individuelle handicapkørsel. 
Det skyldes, at vi i forbundet modtager medlemshenvendelser om, 
at kommunerne giver afslag på at kunne få vores allerede 
visiterede BPA hjælper eller § 97 ledsager med uden beregning, 
når vi benytter handicapkørselsordningen. Noget man ellers kan, 
hvis man har et DHs ledsagekort og bruger kollektiv trafik. 
Handicapkørselsordningen er en erstatning for den kollektive 
trafik, og det opleves derfor urimeligt og ulogisk, at dette jf. 
kompensationsprincippet ikke også gælder for kørselsordningen.  
 
Alle trafikselskaber tillader, at man kan få en visiteret ledsager 
med gratis, men problemet er, at de enkelte kommuner skal 
visitere til en ledsager specifikt tilknyttet 
handicapkørselsordningen, fordi de skal betale Trafikselskaberne 
for denne ledsager. Derfor gives der afslag med forskellige 
begrundelser, såsom at ”man skal have meget brug for hjælp 
under selve kørslen”, osv. For os at se vil den eneste effektive 
løsning være at få det gjort til en lovfæstet rettighed at kunne 
medtage sin nødvendige ledsager gratis. BTPU mener, at det 
mest fair og optimale kriterie for medtagelse af en gratis ledsager i 
handicapkørselsordningen er, at vi uden bøvl og besvær bruger 
DHs ledsagekort som eneste ”pas”.  Ifølge KL´s tal fra 2015 var 
antallet af voksne med ledsageordningen § 97 på 8.400, og 
antallet af personer med BPA § 96 var 1.500 personer.  
Kilde: http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Udvikling-i-
antal-modtagere-af-ser-vicelovsydelser-2009-2015-id214151/ 

https://sbi.dk/download/Tilgaengelighed/Eksempelsamling_Universelt_Design_2017.pdf
https://sbi.dk/download/Tilgaengelighed/Eksempelsamling_Universelt_Design_2017.pdf
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=tilg%c3%a6ngelighed+2017&docId=vd20180005-full
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=tilg%c3%a6ngelighed+2017&docId=vd20180005-full
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Udvikling-i-antal-modtagere-af-ser-vicelovsydelser-2009-2015-id214151/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Udvikling-i-antal-modtagere-af-ser-vicelovsydelser-2009-2015-id214151/
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8) Dansk Handicap Forbunds huskelister  
BTPU har udarbejdet nye huskelister for klinikker og hospitaler 
med vejledning til indretning af klinikker og hospitaler og opdateret 
huskelisterne for toilet og bad, så de passer med det nye 
Bygningsreglement. Huskelisterne kan hentes her 
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/go
de-rad/tjek-og-huskelister/  
 
9) Høringssvar til driftsplaner for naturparker  
BTPU har udarbejdet høringssvar til Naturstyrelsens driftsplaner 
for naturparkerne Hovedstaden og i Thy, hvor vi anbefaler 
Naturstyrelsen at indtænke tilgængelighed for mennesker med 
handicap i selve driftsplanen. Ved ny opførelse og ombygning af 
menneskeskabte naturanlæg er det af meget stor vigtighed, at 
man fra starten medtænker de anerkendte standarder for 
tilgængelighed i flg. håndbog: DS 105:2012 ”Udearealer for alle - 
sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø”. Menneskeskabte 
naturanlæg kan eksempelvis være vandre- og cykelstier, 
rastepladser, shelters, fugleskjul, adgang til aktiviteter som 
nationalparksafari, lejrskole, formidlingscenter, mv. Se 
høringssvarene https://danskhandicapforbund.dk/da/om-
forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-
udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/ 
 
 
10) Høringssvar til ny bekendtgørelse om befordring 
BTPU og Dansk Handicap Forbund har sendt høringssvar til 
Sundheds- og Ældreministeriet vedr. en ny bekendtgørelse om 
befordring efter sundhedsloven, hvor vi anbefaler kørsel til 
folkeundersøgelser medtaget i denne bekendtgørelse. 
Høringssvaret kan læses her:  
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-
forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-
udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/ 
 
11) Passagerpulsen – Cowi rapport 
Bente og Lena er med i en interessentgruppe i Passagerpulsen, 
som beskæftiger sig med alle brugere af den kollektive 
transport. Passagerpulsen er en selvstændig gruppe i 
Forbrugerrådet Tænk. Passagerpulsen står blandt andet bag 
brugerundersøgelser og kampagner. Firmaet Cowi har interviewet 
diverse personer, der er tilknyttet Passagerpulsen, hvor Bente blev 
interviewet og den samlede rapport kan læses på: 
https://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/passagerpulsen-

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/
https://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/passagerpulsen-forbedrer-debat-om-kollektiv-transport
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12) Restaureringsseminar 2018  
Claus Bjarne og Bente deltog i Kulturstyrelsens 
restaureringsseminar på Borreby Gods ved Skælskør. Seminariet 
var i jubilæets tegn, da bygningsfredningsloven kunne fejre 100 
års jubilæum. På seminariet kunne man fx høre om 
fredningslovens historie, affredninger og bevarelse af både gamle 
herregårde, men også om Vestbadet i Rødovre, som skal føres 
tilbage til som det så ud i 1950erne.  Se de mange oplæg via dette 
link -https://slks.dk/bygningsfredning/dit-fredede-hus/viden-og-
gode-raad/restaureringsseminar/2018/ 
 
13) DSBs Handicappanel 
Lena Nielsen er med i DSBs Handicappanel. Her arbejder hun for, 
at når DSB skal købe 
150 nye el-tog, at de bliver tilgængelige og har foreslået at den 
konkrete handicaptilgængelighed for alle målgrupperne af 
passagerer med handicap skal gennemgås nøje fx for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere, el-scooterbrugere, etc. med 
gennemgang af den valgte løsning af bl.a. ombordtagningsgrej og 
med anbefaling af, at ministeriets udbudsmateriale sikrer reel 
niveaufri adgang fra perron til tog med henblik på selvstændig 
adgang til at kunne tage toget. Men også at man samtidigt ser på 
højdeforskel mellem perroner og tog på de eksisterende perroner, 
hvor automatiske ramper eller lifte indbygget på togene vil kunne 
overvinde disse forskellige perronhøjder og dermed i det mindste 
kunne give mulighed for at kunne tage toget spontant (uden 
forhåndsvarsel). Den nuværende adgangsløsning med de 
eksterne ”Monsterlifte” er uværdig, også fordi den kræver 12 
timers forhåndsbestilling på grund af, at betjeningen skal foretages 
af et udefra tilkaldt personale. Personer med handicap har samme 
behov for at kunne tage toget spontant og uafhængigt, som 
personer uden et handicap. 
 
 I USA er der andre boller på suppen, da den amerikanske 
lovgivning for adgang til tog er rettighedsbaseret og bygger på 
prioriteter.  
USA’s 1. prioritering er niveaufri adgang fra perron til tog, også 
ved ombygninger.  
USA’s 2. prioritering er at tilpasse en specifik del af perronen, så 
kørestolsbrugere får adgang ved egen hjælp (i stedet for at 
tilpasse hele perronen).  
USA’s 3. prioritering er ombordtagningsgrej INDE i toget (såsom 
en rampe eller en lift, som er integreret i togets design) og  

https://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/passagerpulsen-forbedrer-debat-om-kollektiv-transport
https://slks.dk/bygningsfredning/dit-fredede-hus/viden-og-gode-raad/restaureringsseminar/2018/
https://slks.dk/bygningsfredning/dit-fredede-hus/viden-og-gode-raad/restaureringsseminar/2018/
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USA’s 4. prioritering - og kun hvis intet andet er muligt – en 
ekstern lift.   
 
Vi arbejder for at få EU og Danmark til at optage denne strategi for 
spontankørsel som en del af deres handicappolitik og fulgt op med 
tids- og budgetopfulgte handleplaner.   
 
El-scooterbrugere, m.fl. 
Et andet problem som vi synes, der skal tages hensyn til i 
udbudsmaterialer, er at tog skal kunne medtage større kørestole, 
herunder el-scooterbrugere med længdemål på 140cm som 
længdemål. Hvis man kun efterlever TSI PRMs længdekrav på 
min. 125cm ekskluderes et antal kørestolsbrugere og el-
scooterbrugere fra at kunne tage toget. Det er allerede sket i 
Nordjylland, på grund af, at Nordjyske Jernbaner har købt nye og 
elendigt indrettede tog. 
 
14) Perronhøjder igen igen 
Lena Nielsen har været til et møde i Danske 
Handicaporganisationer (DH) sammen med DSB og Banedanmark 
for at tale om fremtidens tog, og hvor DHs anbefalinger til 
tilgængelighed blev gennemgået. For at fremme niveaufri adgang 
fra perron til tog, blev det fremhævet, at der bl.a. vil blive arbejdet 
med en langsigtet plan/strategi for at forhøje de perroner, der ikke 
er 55cm, på den baggrund vil DSB (desværre) ikke anbefale 
ministeriet, at der indkøbes tog med indbyggede ramper eller lifte, 
som kan overvinde alle de eksisterende gamle perronhøjder, som 
de her nye tog skal betjene. Banedanmark oplyste, at det er 
politisk besluttet, at der ikke er afsat penge i 2018 og 2019 i 
Finanslovens Tilgængelighedspulje, som tilgodeser 
jernbaneinfrastrukturen, men at Banedanmark og DSB er klar med 
nye projekter, hvis der viser sig mulighed for at få midler til 
projekter. 
 
15) TSI PRM - EU's standarder for tilgængelighed til tog  
Lena har også været til et møde i Den Europæiske Trafikstyrelse i 
Lille for at påvirke til bedre standarder, som kan leve op til 
principperne i FNs Handicapkonvention om, at mennesker med 
handicap skal kunne tage toget på lige fod med andre. Her står 
kampen stadig om at få opdateret længdemål på lifte, så fx el-
scooterbrugere ikke ekskluderes fra at kunne tage toget. TSI 
PRMs nuværende længdemål på 125 cm er baseret på manuelle 
kørestole og på ingen måde fremtidssikret. 
 
Medlemslandenes gennemførelsesplaner for TSI PRM - herunder 
den danske - kan læses her  
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https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interopera
bility/prm-tsi_en  
 
Se mere om TSI PRM her - http://www.edf-feph.org/rail 
En dansk udgave af den nuværende TSI PRM forordning kan 
studeres her -  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0002&from=EN  
D. 18/1 deltog Lena i et EDF-webinar med info om TSI PRM, og 
hvor præsentationen kan ses her http://www.edf-
feph.org/sites/default/files/presentation_tsi-
prm_webinar_18_january_2018.pdf   
 
Webinaret skulle også kunne ses på YouTube -
https://www.youtube.com/watch?v=fYYujYnysRM&t=1191s  
 
16)Transport for alle – Turn up and go aktion 
På mødet i februar i den europæiske trafikstyrelses arbejdsgruppe 
holdt Lena et oplæg, om de forventninger som passagerer med 
bevægelseshandicap har og med fotoeksempler fra forskellige 
lande, som viser, hvordan det kan lade sig gøre i praksis.  
Lena valgte at indlede sit oplæg med at vise denne YouTube 
video fra en aktion 
https://www.youtube.com/watch?v=DygyXC9JZ-
g&feature=youtu.be Oplægget har på de efterfølgende møder i 
april og maj skabt debat og overvejelser om de lange 
varslingsperioder for denne kundegruppe.  
 
17) Nyt fra Luftfartens Handicapråd – at rejse med en el-
kørestol 
Som DHs brugerrepræsentanter i Luftfartens Handicapråd har 
næstformand i DH Sif Holst og Lena udarbejdet et forslag til 
”Spørgsmål/svar” da personer i elkørestole ofte har dette 
spørgsmål:  
 
Er det muligt at tage en el-kørestol med på flyrejsen? 
 
Ja, det er muligt at rejse med en el-kørestol. Det kræver dog, at 
der er plads i flyets lastrum (i forhold til størrelse og eventuelle 
begrænsninger på antal kørestole), og da kørestolenes batterier 
regnes som farligt gods, så er der forskellige procedurer afhængig 
af, hvilken type batteri kørestolen bruger. Derfor er det vigtigt i god 
tid at tjekke med flyselskabet, om det er muligt at medbringe el-
kørestolen på den ønskede afgang. 
 

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interoperability/prm-tsi_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interoperability/prm-tsi_en
http://www.edf-feph.org/rail
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0002&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_356_R_0002&from=EN
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/presentation_tsi-prm_webinar_18_january_2018.pdf
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/presentation_tsi-prm_webinar_18_january_2018.pdf
http://www.edf-feph.org/sites/default/files/presentation_tsi-prm_webinar_18_january_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fYYujYnysRM&t=1191s
https://www.youtube.com/watch?v=DygyXC9JZ-g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DygyXC9JZ-g&feature=youtu.be
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IATA (International Air Transport Association) regulerer farligt 
gods, og reglerne for transport af batterier til el-kørestole kan 
findes på deres hjemmeside. Der er forskellige regler afhængig af 
batteritypen. 
 
De fleste moderne el-kørestole benytter en gel-type (dry battery). 
Tørbatterier regnes for ufarlige og kan fragtes med øvrig bagage 
uden restriktioner. Batteriet skal kobles fra og eventuelt fjernes, 
hvis kørestolen er designet til at bruger let kan fjerne batteriet. 
 
Gammeldags “våde/syre” batterier (wet cell battery) skal kunne 
kobles helt fra og skal eventuelt også fjernes fra kørestolen og 
placeres i en særlig boks, afhængig af flytype, og der er en række 
krav til opbevaringen. 
 
Ved Lithium batteri skal batteriet tages med ind i flykabinen, og der 
er begrænsninger på batteriernes størrelse (max 300 Wh eller hvis 
kørestolen er designet til to batterier så max 160 Wh pr stk.). 
Herudover er der også krav til dokumentation på, om batteriet er 
godkendt til flytransport. 
 
Det enkelte flyselskab kan af hensyn til sikkerhed til enhver tid 
vælge at have skrappere krav, derfor er det vigtigt at drøfte 
rejseplaner med flyselskabet så tidligt som muligt. 
Læs IATAs krav til el-kørestolenes batterier her: 
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/dgr-guidance.aspx  
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-
2.3a.pdf     
http://www.lan.com/upload/pdf/seccion-2-3-en.pdf  
 
18) Den nye diskriminationslov er en skuffelse 
Den nye lov om forbud mod diskrimination af mennesker med 
handicap er vedtaget og trådte i kraft den 1. juli. Men da loven ikke 
har medtaget FNs Handicapkonventions krav om rimelig tilpasning 
og tilgængelighed, er den blot et slag i luften, som stort set ikke vil 
få betydning for mennesker med et bevægelseshandicap. Den 
vigtigste og helt praktiske årsag til diskrimination af vores 
målgrupper handler om manglende fysisk tilgængelighed.  
Vi kan jo ikke deltage og være med, hvis vi ikke kan komme ind, 
hvor det foregår.   
 
FNs handicapkonvention har Universelt Design som 
designgrundlag, og - i modsætning til Danmarks nye 
diskriminationslov - har Norges diskriminationslov inkluderet 
Universelt Design som det overordnede designgrundlag. Den 
norske ”diskriminerings- og tilgængelighedslov (DTL)” giver 

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/dgr-guidance.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-2.3a.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-2.3a.pdf
http://www.lan.com/upload/pdf/seccion-2-3-en.pdf
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juridisk beskyttelse mod diskrimination på baggrund af 
funktionsnedsættelse, og den siger også, at det er diskriminering, 
når mennesker med handicap ikke har samme mulighed som 
andre til at deltage i samfundet, fordi tilgængeligheden er for 
dårlig.  
Norges Anti-Discrimination and Accessibility Act      
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=883
53 - norsk    
http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20080620-042-
eng.pdf - engelsk 
 
Se også Susannes indlæg i Altinget d. 7/6: ”Handicapforbund: Vi 
vil også danse med” 
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicapforbund-vi-vil-ogsaa-
danse-med  
 
19) Tag et foto af universel design 
BTPU vil gerne gå i gang med at få opbygget en eksempelsamling 
med fotos og tekst med løsninger på Universelt Design. I det 
seneste Handicap Nyt nr. 4 har Bente opfordret til at sende fotos 
og beskrive, hvorfor det er en god løsning, eller hvorfor en løsning 
ikke fungerer.  Send dit foto og beskrivelse til 
bente@danskhandicapforbund.dk 
 
20) Stranden i Charlottenlund 
Den 12. juni var der officiel åbning af Stranden i Charlottenlund, 
som med en donation fra A.P. Møller Fonden har fået kystsikring 
og en opgradering af udearealerne. Opgaven er udført i et 
samarbejde mellem A.P. Møller Fonden, landskabsarkitektfirmaet 
Kragh og Berglund samt en gruppe brugerrepræsentanter, hvor 
Sven fra BTPU har deltaget samt Erna, som er 
tilgængelighedsvejleder. Du kan se billeder på Kragh og 
Berglunds hjemmeside  
http://kragh-berglund.com/portfolio-item/stranden/ 
   
21) Legepladsen ved BLOX  
Vi har fået en henvendelse med klage over indretningen af den 
nye offentlige legeplads ved BLOX, som Københavns kommune 
lejer, og som nu skal benyttes af adskillige institutioner i 
nærområdet. I klagen beskrives den for børn og pårørende med 
handicap som ”farlig, ufremkommelig og håbløs som legeplads for 
børnehave- og skolebørn”. Af henvendelsen fremgår, at 
kommunen vil nedlægge legepladsen ”Byggeren”, som ligger foran 
Tøjhusmuset, og som er en tilgængelig og klart mere inspirerede 
legeplads at være på. Derfor syntes mange af forældrene, at det 
ikke giver mening, at kommunen betaler leje til en legeplads, som 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88353
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88353
http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20080620-042-eng.pdf
http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20080620-042-eng.pdf
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicapforbund-vi-vil-ogsaa-danse-med
https://www.altinget.dk/social/artikel/handicapforbund-vi-vil-ogsaa-danse-med
http://kragh-berglund.com/portfolio-item/stranden/
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ikke er ok tilgængelig, og at man bør bruge midlerne til at drive 
”Byggeren”. BTPU drøftede hvilke muligheder, vi har i denne sag, 
da problemet er manglende lovgivning på området.  
Foreslået blev at prøve at få lydhørhed for bedre tilgængelighed 
på legepladsen ved BLOX og/eller høre om muligheden for at 
bevare ”Byggeren”. Lena tager kontakt til Københavns Kommune 
og/eller BLOX for afklaring og evt. samarbejde om bedre 
tilgængelighed. 
 
Handicap-nyt har også været forbi. Se reportage side 16 
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/3120/9006/Handicap-
nyt_nr._3_2018.pdf 
 
Og flere billeder fx af legepladsen 
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-
ekstra/blox-hr-en-god-tilgaengelighed/ 
 
22) BTPU i andre udvalg 
Byggherreforeningen og SBi har oprettet et netværk for universelt 
design og tilgængelighed. Lars S Pedersen deltager for 
BTPU/Dansk Handicap Forbund.  Det er meningen, at man i 
netværket kan diskutere universelt design og tilgængelighed. 
Deltagerne er arkitekter og bygherrer, kommunale 
sagsbehandlere, landskabsarkitekter og repræsentanter for 
handicaporganisationerne. Se mere her - 
https://sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Netværk-for-Universel-design-
og-tilgængelighed-Vær-med-til-at-sikre-lige-adgang-til-offentlige-
rum-og-bygninger.aspx 
 
Claus Bjarne Christensen er valgt som den ene af DHs 
repræsentanter i Følgegruppen og Tilgængelighedsgruppen i 
Midttrafik, som beskæftiger sig både med handicapkørsel og 
tilgængelighed. Følgegruppens formål er at give mulighed for 
dialog mellem Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, 
kommuner og Midttrafik omkring den individuelle Handicapkørsel 
samt tilgængelighed.  
 
23) Handicap-nyt  
Siden sidste BTPU nyhedsbrev i december 2017, så har 
medlemmer af BTPU bidraget på forskellig vis til Handicap-nyt. 
Lena Nielsen udtaler sig om nye tog i Nordjylland i Handicap-nyt 
nr. 1 side 43, som er uegnede for kørestolsbrugere. 
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-
nyt_nr._1_2018 
 

https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/3120/9006/Handicap-nyt_nr._3_2018.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/3120/9006/Handicap-nyt_nr._3_2018.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/blox-hr-en-god-tilgaengelighed/
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/handicap-nyt-ekstra/blox-hr-en-god-tilgaengelighed/
https://sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Netv%C3%A6rk-for-Universel-design-og-tilg%C3%A6ngelighed-V%C3%A6r-med-til-at-sikre-lige-adgang-til-offentlige-rum-og-bygninger.aspx
https://sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Netv%C3%A6rk-for-Universel-design-og-tilg%C3%A6ngelighed-V%C3%A6r-med-til-at-sikre-lige-adgang-til-offentlige-rum-og-bygninger.aspx
https://sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/Netv%C3%A6rk-for-Universel-design-og-tilg%C3%A6ngelighed-V%C3%A6r-med-til-at-sikre-lige-adgang-til-offentlige-rum-og-bygninger.aspx
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._1_2018
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._1_2018
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Claus Bjarne Christensen anmelder den nye letbane i Aarhus på 
en reportagetur side 20- 23 og i nr. 2 
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-
nyt_nr._2_2018 
I nr. 3 ser Sven A, Knudsen på BLOX og sammen med Jens 
Petersen ser de handicapparkeringspladserne i Axel Tower tæt 
ved Tivoli.  
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/3120/9006/Handicap-
nyt_nr._3_2018.pdf 
 
24) Presse 
Sven A. Knudsen var også med i et indslag i TV Lorry, fordi han 
som medlem af Handicaprådet i København havde inviteret tre 
borgmestre i kørestol rundt i København 
https://www.tv2lorry.dk/artikel/borgmestre-tester-koebenhavns-
gader-i-koerestol 
 
 
 

Af Redaktør Bente Rødsgaard, 
 13. juli 2018 
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