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Nyhedsbrev fra Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) 
juli 2020 

I nyhedsbrevet kan du læse om en tilgængelighedspulje, og at 
Metroselskabet har nedsat et tilgængelighedsforum samt en 
miniundersøgelse om parkering ved hospitaler. 

 

1 BTPU i coronatiden 
2 Undersøgelse af parkering ved hospitaler 
3 Høringssvar 
4 Ændringer i Passagerpulsen 
5 Design for alle arrangement på KADK 
6 Metroselskab og et nyt tilgængelighedspanel 
7 Tilgængelighedspuljen 
8 BTPU i Handicap-nyt 
9 Andet vedr. BTPU 

 

1 BTPU i coronatiden 
Det var meningen, at BTPU skulle holde et møde i marts måned 2020, da 
udvalget ikke havde holdt møde siden november 2019, men ganske få 
dage før det aftalte møde, lukkede landet ned på grund af coronakrisen. 
BTPU har fra marts og til nu ikke kunne arbejde på samme måde som 
tidligere, men det har dog ikke betydet, at udvalgets arbejde har ligget 
helt stille. BTPU har fx været med til at afgive høringssvar vedr. BR 18. 
Men på grund af coronakrisen er nyhedsbrevet juli 2020 kortere end 
sædvanligt på grund af færre aktiviteter, møder og besigtigelser. 
  
2 Undersøgelse af parkering ved hospitaler 
BTPU får med jævne mellemrum henvendelser fra medlemmer, der er 
utilfredse med, at de skal betale på handicapparkeringspladser ved 
hospitaler. BTPUs anbefaling er ens regler og gratis handicapparkering i 
alle regioner ved alle hospitaler, da vi ud fra klagerne kan se, at reglerne 
er vidt forskellige fra hospital til hospital. Derfor har Lars S. Pedersen 
formand for BTPU udfærdiget en lille spørgeskemaundersøgelse, som er 
sendt ud til samtlige tilgængelighedsvejledere i Dansk Handicap 
Forbund, som BTPU ønsker at inddrage mere i BTPU-arbejdet. 
Undersøgelsen viste, at de største problemer med hospitalernes 
handicapparkeringspladser er for stor afstand fra P-pladserne til 
indgangen; uegnede betalingssystemer samt mangel på P-pladser til 
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kassebiler.   
Efter sommerferien vil Lars S. Pedersen kontakte formanden for Danske 
Regioner og Folketingets Sundhedsudvalg om problemstillingen og 
medsende BTPUs løsningsforslag og anmode om et møde. Meningen var, 
at brevene skulle sendes i foråret, men det satte coronakrisen en stopper 
for. 
 
Spørgsmål fra undersøgelsen: 
Er parkering med handicapparkeringskortet gratis? 
Er det gratis på alle P-pladser? (som fx ved Randers og Århus 
Kommunehospital, men ikke ved Skejby) 
Er det kun gratis på Handicap-P-pladser? 
Er der nok Handicap-P-pladser – både til personbiler og kassebiler? 
(Skriv antal afsat til personbiler og antal til kassebiler) 
Er skiltningen til at forstå? Tag et foto.  
Er P-pladserne reguleret af private firmaer (privatretlige regler – sorte 
skilte) eller (kommunale regler - blå skilte).  
 
3 Høringssvar  
Siden årsskiftet har BTPU afgivet to høringssvar. Det ene om 
Nationalpark Kongernes Sjælland, hvor vi opfordrer til, at alle 
menneskeskabte anlæg udføres i universelt design, så alle kan bruge dem, 
hvilken også er i overensstemmelse med både FNs handicapkonvention 
og med FNs verdensmål.  

Endvidere har BTPU afgivet høringssvar om en ændring i 
bygningsreglementet, som vi mener vil kunne skabe uklarhed om, 
hvorvidt man skal opføre et handicaptoilet eller ej. Du kan læse begge 
høringssvar på https://danskhandicapforbund.dk/da/om-
forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-
udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/ 

  

4 Ændringer i Passagerpulsen 
Passagerpulsen er en del af Forbrugerrådet Tænk og har eksisteret i en 
årrække og været forbrugernes talerør på transportområdet. I første 
omgang fik Passagerpulsen ikke en ny bevilling fra Folketinget, hvilket 
skabte en del debat, men i anden omgang lykkedes det at få en ny 
bevilling samt nye pålagte opgaver.  

Passagerpulsen skal oprette fem regionale passagerråd. Ved denne 
nyskabelse blev det samtidigt besluttet at nedlægge interessentforummet, 
som fx repræsentanter fra BTPU deltog i. Den nye bevilling betyder 
også, at Passagerpulsen frem over skal bruge sine ressourcer anderledes, 

https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/udvalg/bygge-og-trafikpolitisk-udvalg/horingssvar-og-breve-til-politikere/#gsc.tab=0
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og det vil gå ud over muligheden for, at Passagerpulsen kan give 
individuelle råd, vejledninger og undersøgelser over mail. Man kan dog 
stadig få generelle råd om kollektiv transport på 
https://passagerpulsen.taenk.dk/ 

Der ligger fx en klageguide http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-
klogere/saadan-klager-du-over-din-rejse.   

 
5 Design for alle arrangement på KADK 
BTPU i Dansk Handicap Forbund er medlem af netværksgruppen Design 
for Alle. I praksis betyder det, at der linkes til forbundet fra Design for 
Alles forside, og at vi kan sende fem personer gratis til et fyraftensmøde. 
Så hvis medlemmer af BTPU ikke kan deltage, kan vi invitere 
tilgængelighedsvejledere eller andre fra Dansk Handicap Forbund.  Det 
seneste møde var på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Hvor vi blandt andet hørte 
om, hvordan virtual reality kan får betydning for universel design ved, at 
man kan teste en bygning fx fra en kørestolsvinkel. Du kan se og høre 
dagens oplægsholdere på Design for alles Facebookside, men på grund af 
et teknisk kiks, ligger det desværre spejlvendt. Du skal søge på video 
https://www.facebook.com/DesignForAlle/ 

Det er meningen, at Design for alle i fremtiden også vil afholde 
fyraftensmøder i Jylland, og her vil tilgængelighedsvejledere fra regioner 
i Jylland kunne deltage, hvis der er ledige pladser. Det er Bente 
Rødsgaard, som er kontaktperson for BTPU, som bestyrer pladserne til 
fyraftensmøderne. 
 

6 Tilgængelighedspanel Metroen 
D. 29/9 åbnede M3 Cityringen, som med sine 15 km lange underjordiske 
tunneller og 17 nye metrostationer forbinder brokvartererne med 
Frederiksberg og Indre By, og Cityringen udbygges 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.  Metroen er 
generelt god for kørestolsbrugere. Dog har Handicap-nyt ved flere 
lejligheder påtalt vanskelighederne for fx dårligt gående, og de artikler 
har medført, at Metroselskabet har nedsat et tilgængelighedspanel i 
lighed med det der er i DSB, hvor repræsentanter fra 
handicaporganisationerne løbende kan drøfte problemer og løsninger i 

https://passagerpulsen.taenk.dk/
http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/saadan-klager-du-over-din-rejse
http://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/saadan-klager-du-over-din-rejse
https://www.facebook.com/DesignForAlle/
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forhold til Metroen. Lena Nielsen fra BTPU er udpeget af Danske 
Handicaporganisationer til at være med i panelet.  

7 Tip din kommune om Tilgængelighedspuljen 2020  
Hvis du synes, at dit lokale bibliotek eller rådhus godt kunne trænge til 
bedre tilgængelighed, så kan du tippe dem om, at der findes en offentlig 
tilgængelighedspulje. I 2020 er der afsat 28,2 mio. kr. til 
”Tilgængelighedspuljen 2020”. Der kan indsendes ansøgninger i 
perioden 18. marts 2020 til 15. september 2020.  

Formålet med puljen er at yde tilskud til at forbedre den fysiske 
tilgængelighed til eksisterende bygninger, hvor der ydes forskellige 
former for service til borgerne. Dermed får personer med 
funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i lokalsamfundets 
aktiviteter på lige fod med alle andre. 

Hvem kan søge om tilskud fra puljen? 
Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt 
mikrovirksomheder kan søge om tilskud fra puljen på op til 50 % af 
udgifterne (excl. moms) til forbedring af tilgængeligheden i eksisterende 
byggeri.  Puljen kan fx søges af folkeskoler, museer, sundhedsklinikker 
med flere. Mikrovirksomheder som beskæftiger under 10 personer kan 
også søge.  

Hvad kan der søges om tilskud til? 
Der kan søges til forskellige tilgængelighedsforanstaltninger samt 
automatisk døråbning, hvis den etableres i forbindelse med etablering af 
niveaufri adgang ved et indgangsparti eller ved døre i bygningen. 
Etablering af automatisk døråbning skal være en integreret del af 
tilgængelighedsforbedringen for at kunne opnå tilskud fra 
tilgængelighedspuljen. 

Hvad kan der ikke søges om tilskud til? 
Puljen har til formål at forbedre tilgængeligheden i eksisterende byggeri, 
så der kan ikke søges til opførelse af nybyggeri eller nybyggeri som er 
påbegyndt, inden ansøgningen indsendes til og er modtaget i Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen vil gennemgå ansøgningerne 
løbende. Tilsagn/afslag kan først gives i december 2020. 

Du kan læse mere samt hente ansøgningsskema på Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens hjemmeside 
https://tbst.dk/da/Byggeri/Tilgængelighed/Tilgængelighedspuljen-2020 

https://tbst.dk/da/Byggeri/Tilg%C3%A6ngelighed/Tilg%C3%A6ngelighedspuljen-2020
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8 BTPU i Handicap-nyt  

Handicap-nyt nr. 1 2020 
Lars S. Pedersen fortæller om Virtual Designs muligheder, når det drejer 
sig om at teste bygninger, inden de opføres. 
https://danskhandicapforbund.dk/files/6815/8314/2370/Handicap-
nyt_nr._1_2020.pdf 

 

Handicap-nyt nr. 2 2020 
Erna Christensen var med på reportagetur til Københavns Museum. 
https://danskhandicapforbund.dk/files/8615/9117/8158/Handicap-
nyt_nr._2_2020.pdf 

Handicap-nyt har et arkiv med de udkomne blade på forbundets 
hjemmeside, hvor du kan læse ældre numre. 
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/ 

 

Andet: 

BTPUs Nyhedsbreve  
BTPU udgiver i juli og december et nyhedsbrev, som alle gratis kan 
abonnere på, og hvor der er nyheder og tilgængelighedsstof. 

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 SBis 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  

https://danskhandicapforbund.dk/files/6815/8314/2370/Handicap-nyt_nr._1_2020.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/6815/8314/2370/Handicap-nyt_nr._1_2020.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/8615/9117/8158/Handicap-nyt_nr._2_2020.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/8615/9117/8158/Handicap-nyt_nr._2_2020.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/da/handicap-nyt/#gsc.tab=0
http://www.rumsans.dk/
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Lena Nielsen er næstformand og sekretær i BTPU og har poster i Dansk 
Handicap Forbund og er udpeget af Danske Handicaporganisationer 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 (Dette forum blev nedlagt i juni 

2020).  
• 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): Formand for DH Høje-

Taastrup.  
• Medlem af Handicaprådet i Høje-Taastrup Kommune. 
• Medlem af Vejdirektoratets Vejregelgruppe. 

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).  

• Medlem af fokusgruppen Letbanen Aarhus – Odder – Aarhus – 
Grenaa.   

• Medlem i Danske Arkitektvirksomheder – ekspertgruppe om 
bæredygtighed.  
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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 og med i følgende udvalg:  

• Bestyrelsesmedlem i Design for alle.  
• Interessentforum i Passagerpulsen (Dette forum blev nedlagt i 

juni 2020).  
• Netværksgruppen på Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) 

vedr. FN Verdensmål i Byggeriet – Kravstillelse og 
Partnerskaber.  

• Internt tilgængelighedsudvalg i Handicaporganisationernes Hus.   

 

Af redaktør Bente Rødsgaard, 2. juli 2020 

 


