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Nyhedsbrev fra Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg 
(BTPU) december 2018 
 
I Nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om et tilgængeligt udsigtstårn i 
Norge og at udvalgets efterlysning i Handicap-nyt om erfaringer 
med den individuelle handicapkørsel har båret frugt 
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1) Fra BTPUs egen verden 
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) vælges på det første ordinære 
hovedbestyrelsesmøde efter kongressen. Udvalget består af fem 
personer. I den sidste kongresperiode var der seks i udvalget, men det 
var ekstraordinært. Sven A Knudsen og Willy Øgaard ønskede ikke at 
opstille til en periode mere. Der var genvalg til Claus Bjarne Christensen, 
Lena Nielsen, Lars Pedersen og Jens Petersen. Som ny i udvalget er 
Erna Christensen, som er uddannet tilgængelighedsvejleder og er et 
kendt navn og ansigt i forbundet, da hun hovedkasserer. BTPU mødes i 
februar 2016 for at lægge planer for de kommende to år. 
 
2) Tilgængelighedsvejledere  
Listen på hjemmesiden er blevet opdateret, så både forbundets ”nye og 
gamle tilgængelighedsvejledere” er på hjemmesiden. 
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-
rad/tilgaengelighedsradgivning/#gsc.tab=0 
 
3) Eksempler efterlyses til eksempelsamling 
BTPU kunne godt tænke sig at få opbygget en eksempelsamling med 
fotos og tekst med løsninger på Universelt Design. I Handicap Nyt nr. 3 
opfordrede BTPU læserne til at sende fotos og beskrive, hvorfor noget 
er en god løsning eller en dårlig løsning. Desværre resultatløst. Men 
BTPU vil gerne have sådanne billeder. Så send dem til Bente 
Rødsgaard på bente@danskhandicapforbund.dk  
 

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tilgaengelighedsradgivning/#gsc.tab=0
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4) Letbanen Århus – Odder er ikke for alle  
Da den nye letbanestrækning Århus – Odder åbnede i september viste 
det sig, at der på syv perroner er et luftgab på 20 cm mellem perronerne 
og togenes indstigningsdøre, og at kun 14 af de i alt 29 perroner på 
Odderbanen er tilgængelige for kørestols- og rollatorbrugere, m.fl.  
Lena Nielsen har rejst sagen i DSBs Handicappanel og i EU´s TSI PRM 
arbejdsgruppe som oplyser, at Metro og letbaner ikke er omfattet af TSI 
PRM, men hører ind under nationalstaternes egen lovgivning, 
medmindre at sporene også bliver brugt eller i fremtiden skal benyttes af 
andre tog. Anbefalingen er derfor fra EU´s TSI PRM arbejdsgruppe, at 
den vandrette afstand bør lukkes med et automatisk udskydeligt trinbræt 
på letbanetogene, og at vi bør få undersøgt den mulighed med de 
implicerede parter.  
 
Pressen har også interesseret sig for sagen. 
Se https://stiften.dk/aarhus/Den-skulle-vaere-handicapvenlig-Letbanen-
kan-paa-flere-stationer-ikke-medtage-koerestole/artikel/530950  
og https://stiften.dk/odder/Naar-eksklusionen-er-saa-bombastisk-bliver-
man-lidt-stille/artikel/533853   
og https://stiften.dk/aarhus/Koerestole-kan-ikke-komme-med-Kaempe-
gab-mellem-letbane-reklamer-og-virkeligheden/artikel/532362  
og https://stiften.dk/skanderborg/Saa-slemt-er-det-Letbanen-har-for-
stort-gab-paa-14-perroner/artikel/538313  
Dansk Handicap Forbund hat udsendt en pressemeddelelse om de 
utilgængelige letbanetog, som kan ses her - 
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/letbanen-i-odder-er-ikke-
alle/  
 
Ifølge artiklerne ovenfor vil den næste letbane etape til Grenå banen få 
samme problem.  
Derfor har BTPU har henvendt sig til Letbanen i Aarhus om fx 
udskydelige trin, og til Folketingets Transportudvalg samt 
Transportministeren og foreslået dels et samarbejde, dels at loven 
ændres, så letbaner bliver for alle, så disse fejl ikke gentager sig.  
 
5) Hovedstadens Letbane vækker bekymring 
Lena Nielsen deltog i oktober måned til et møde i Hovedstadens 
Letbanes tilgængelighedspanel efter at disse møder havde ligget stille i 
over et år. På grund af at de dårlige erfaringer med den nyeste etape af 
Letbanen i Aarhus – strækningen mod Odder, ønskede hun at få de 
præcise mål på adgangsforholdene fra perron til tog ved samtlige 
stoppesteder. På mødet blev det oplyst, at letbanetogene allerede er 
indkøbt som en standardtype ved navn ”Siemens Aveno”, og at der 
bliver et trin på max 5 cm.  
Lena påpegede, at de fleste kørestols- eller rollatorbrugere ikke vil 
kunne forcere et trin på 5 cm ved egen hjælp, hertil var svaret, at trinet 
på 5 cm ”er med et tomt tog, og at det forventes, at trinet under de fleste 
forhold vil være lavere med ca. 1½ cm som i den københavnske Metro”. 
Dørbredderne er 130 cm. I togets fire flexarealer indrettes en 

https://stiften.dk/aarhus/Den-skulle-vaere-handicapvenlig-Letbanen-kan-paa-flere-stationer-ikke-medtage-koerestole/artikel/530950
https://stiften.dk/aarhus/Den-skulle-vaere-handicapvenlig-Letbanen-kan-paa-flere-stationer-ikke-medtage-koerestole/artikel/530950
https://stiften.dk/odder/Naar-eksklusionen-er-saa-bombastisk-bliver-man-lidt-stille/artikel/533853
https://stiften.dk/odder/Naar-eksklusionen-er-saa-bombastisk-bliver-man-lidt-stille/artikel/533853
https://stiften.dk/aarhus/Koerestole-kan-ikke-komme-med-Kaempe-gab-mellem-letbane-reklamer-og-virkeligheden/artikel/532362
https://stiften.dk/aarhus/Koerestole-kan-ikke-komme-med-Kaempe-gab-mellem-letbane-reklamer-og-virkeligheden/artikel/532362
https://stiften.dk/skanderborg/Saa-slemt-er-det-Letbanen-har-for-stort-gab-paa-14-perroner/artikel/538313
https://stiften.dk/skanderborg/Saa-slemt-er-det-Letbanen-har-for-stort-gab-paa-14-perroner/artikel/538313
https://danskhandicapforbund.dk/da/nyheder/letbanen-i-odder-er-ikke-alle/
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Side 3 af 6 
 

 

kørestolsplads på 2.100 / 1.875 x 900 med ”strygebræt” og 
sikkerhedssele, og otte siddepladser, som vender ud mod dette flexrum.  
 
Den nye letbanestrækning i hovedstaden ”Ring 3” bliver 28 km lang og 
forbinder Ishøj og Lyngby. Den får 29 stationer og skal åbne i 2025. 
Letbanen vil køre hvert 5. minut i hver retning i dagtimerne og hvert 10. 
minut om aftenen og i weekenden. På seks stationer vil det være muligt 
at skifte til S-tog: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og 
Ishøj.  
11 kommuner, Region Hovedstaden og staten står bag Letbanen. 
Kommunerne er Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, 
Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-
Taastrup. 
 
BTPU forudser, at der kommer tilgængelighedsproblemer, som skal 
forebygges, da det er de enkelte kommuner, der skal stå for 
indretningen af stationernes forpladser.  
BTPU vil drøfte sagen med Danske Handicaporganisationer(DH) i 2019 
og foreslå, at DH indkalder de berørte kommuners handicapråd og 
lokalafdelinger til et møde om Metroselskabets planer for tog og 
stationer på Hovedstadens Letbane.  
 
6) Norsk tilgængeligt udsigtstårn (Stovnertårnet) 
Tårne er altid problematiske for personer, der bruger kørestole. Men i 
Norge har man opført Stovnertårnet i Oslo, som er et eksempel 
universelt design. Du kan se en lille film med tårnet på 
https://www.youtube.com/watch?v=CULs565Ucvg  
Du kan læse om tårnet på side 18 og 19 i linket herunder. Publikationen 
indeholder flere eksempler på universelt design, så den er god at kende 
til: 
https://www.ks.no/contentassets/4226f3240f73452a908a4424ff409582/k
s_universellutforming_web-2.pdf 
 
7) Udsigtstårn i Faxe (Camp Adventure) 
Der kommer også et spektakulært tårn i Danmark i Faxe kommune på 
Stevns. Det bliver til gengæld ikke udført i universel design, da man ser 
det som en forlystelse, hvor bygningsreglementet ikke gælder. BTPU har 
her i december måned klaget til Statsforvaltningen for at finde ud af, om 
bygningsreglementet er overtrådt eller ej. Under alle omstændigheder er 
det meget trist, hvis udsigtstårnet ikke bliver for alle. Du kan læse en 
avisartikel om tårnet via dette link https://www.tveast.dk/artikel/45-meter-
hoejt-udsigtstaarn-paa-sjaelland-faar-international-opmaerksomhed 

 
8) SBi anvisning 272 og BR 18 
SBi har på sin website uploadet en gratis udgave af: ”Anvisning om 
Bygningsreglement 2018”. SBi-anvisningen forklarer og fortolker 
bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18), som trådte i kraft 
den 1. juli 2018 og har en anderledes opbygning og en ny 
kapitelstruktur. Anvisningen har den samme kapitelstruktur som BR, og 
SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt 

https://www.youtube.com/watch?v=CULs565Ucvg
https://www.ks.no/contentassets/4226f3240f73452a908a4424ff409582/ks_universellutforming_web-2.pdf
https://www.ks.no/contentassets/4226f3240f73452a908a4424ff409582/ks_universellutforming_web-2.pdf
https://www.tveast.dk/artikel/45-meter-hoejt-udsigtstaarn-paa-sjaelland-faar-international-opmaerksomhed
https://www.tveast.dk/artikel/45-meter-hoejt-udsigtstaarn-paa-sjaelland-faar-international-opmaerksomhed
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teksten i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedvejledninger. Desuden 
henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og 
andet baggrundsmateriale med uddybende information.  
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/272-Anvisning-om-Bygningsreglement-
2018-1.aspx  

 
I Handicap-nyt nr. 4 side 40-41 har redaktør Bente Rødsgaard skrevet 
en artikel om at det nye BR18, som kan gå hen og blive en løftestang for 
universelt design 
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2018 
 

9) BEVICA Fondens tilgængelighedspris 2018 
BEVICA Fonden har uddelt sin Tilgængelighedspris i oktober i Festsalen 
på Holmen. Modtageren af prisen er Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), 
som fik prisen for deres ambition om, at Universelt Design og 
tilgængelighed for alle skal være en naturlig del af de studerendes 
faglige selvforståelse. At tilgængelighed ikke skal ses som et særligt 
hensyn, men som en naturlig del af arkitektur og design. Du kan læse en 
artikel om prisen i Handicap-nyt nr. 5 2018. 
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/4512/8222/Handicap-
nyt_nr._5_2018.pdf 

 
10) Passagerpulsen konference  
Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk har fået en 
satspuljebevilling, så de kan forsætte deres virke et år mere. I november 
afholdt de en konference med temaet ”Passagererne i centrum for 
fremtidens kollektive transport”, hvor både Lena Nielsen og Bente 
Rødsgaard deltog. 
Du kan finde deres undersøgelser via dette link 
https://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/undersoegelser 
  
11) DSBs Handicappanel  
Medlemmer med flere kontakter ofte Dansk Handicap Forbund med 
diverse problemstillinger. Et medlem have foreslået, at der kom en chip i 
Ledsagerkortet, som kunne åbne   
DSBs handicaptoiletter, men DSB svarede, at man arbejdede med et 
låsekoncept med kreditkortbetaling og touch skærme. Et ønske om en 
artikel i DSBs avis til stamkunderne ”På Sporet”, der ligger på 
stationerne, om hvordan kunder med handicap skal forholde sig ved fx 
togaflysninger og andre akut opståede ændringer vil DSB gerne arbejde 
videre med. Så hold øje med det blad.  En anden information på mødet 
var, at nye el-tog er sendt i udbud. 
 
12) Efterlysning har båret frugt 
I to numre af Handicap-nyt har Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) i 
Dansk Handicap Forbund efterlyst, hvordan medlemmerne oplever at 

https://sbi.dk/anvisninger/Pages/272-Anvisning-om-Bygningsreglement-2018-1.aspx
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/272-Anvisning-om-Bygningsreglement-2018-1.aspx
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2018
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/4512/8222/Handicap-nyt_nr._5_2018.pdf
https://danskhandicapforbund.dk/files/7215/4512/8222/Handicap-nyt_nr._5_2018.pdf
https://passagerpulsen.taenk.dk/bliv-klogere/undersoegelser
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benytte den individuelle handicapkørsel. 24 medlemmer har 
tilbagemeldt, hvordan de oplever den individuelle handicapkørsel. 
Problemerne er de samme, som vi har hørt om tidligere, nemlig at de 
104 ture er for lidt, og at kommunerne ikke vil bevilge flere ture. Det 
nedsætter de berørtes aktivitetsniveau, og de skal prioritere benhårdt. 
52 ture tur retur er ikke meget, og i år, hvor vejret har været så godt, har 
lysten til at komme ud været stor. 
 
Nogle fortæller, at de er utrygge ved skift fra tog til individuel 
handicapkørsel. Flere påpeger, at de oplever servicen er blevet dårligere 
de seneste år, og det ikke er en fornøjelse længere at køre. Systemet er 
ufleksibelt, det er svært at få de tider, man gerne vil have, og hvis man fx 
er lægdommer, så kan man ikke svare på, hvornår man er færdig, og det 
kan systemet slet ikke håndtere.  
 
Reglerne for både trappelifte og el scootere er uklare, og det betyder, at 
chaufører og bestillingskontorer fortolker reglerne vidt forskeligt. Hvis 
man klager, så oplever flere, at de ikke får nogen svar på klagerne.   
 
I Midttrafik skal man betale med kontanter og det virker oldnordisk. I 
Midttrafik kan man ikke bestille en tur på nettet, hvis man har en 
servicehund, så skal man ringe, og ventetiden kan være lang i telefonen. 
 
Hvis man har et barnebarn, skal man selv medbringe et barnesæde i 
Movia, og det gøre det umuligt at være bedstemor til et barn under 130 
cm og tage på en sommerudflugt.   
Adskillige er utilfredse med, at chaufførerne ikke taler eller forstår dansk, 
og at de kører alt for stærkt, samtidigt med at de taler i mobiltelefon. Det 
gør turen utryg.  
Tak til alle der har fortalt om den individuelle handicapkørsel. BTPU er 
glade for at få disse personlige beretninger til brug for arbejdet med at få 
politikerne til at skabe bedre rammer for den individuelle handicapkørsel. 
 
13) Gode råd til mødeledere i Handicaporganisationernes Hus(HH) 
Bente Rødsgaard og Karin Beyer fra DH Furesø har skrevet nogle gode 
tips til mødebookere, så gæster i kørestole kan få en god oplevelse til 
møder i HH. De gode råd er lagt ud på det lukkede Intranet, som er for 
personalet i HH. Hvis du vil have notatet tilsendt på mail så kontakt 
Bente bente@danskhandcapforbund.dk 
 
14) Handicap Nyt og BTPU  
Handicap Nyt nr. 4 har flere artikler som medlemmer af BTPU har 
bidraget til. https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-
nyt_nr._4_2018. 
 
På side 13 – 14 er der en artikel om borgmestre i kørestole i 
København, en tur som Sven A. Knudsen har været med til at arrangere. 
Du kan se en video på Handicap-nyt EKSTRA om turen 
https://www.youtube.com/watch?v=SIqP_6tbOSE&feature=youtu.be  
 

mailto:bente@danskhandcapforbund.dk
https://issuu.com/danskhandicapforbund/docs/handicap-nyt_nr._4_2018
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https://www.youtube.com/watch?v=SIqP_6tbOSE&feature=youtu.be
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På side 16 – 17 kan du læse om, at Lars S. Pedersen fra BTPU har fået 
Vanførefondens Opmuntringspris. 
På side 20 – 23 kan du læse om Stranden i Charlottenlund, som er 
forandret. Her fortæller Sven A. Knudsen og tilgængelighedsvejleder 
Erna Christensen om at være med i en brugergruppe. 
 
15) Pressen  
At tre københavnske borgmestre havde indvilget i opleve København i 
kørestole blev også til et indslag i TV Lorry 
https://www.tv2lorry.dk/artikel/borgmestre-tester-koebenhavns-gader-i-
koerestol  
 
Sven A. Knudsen var nogle dage efter i Ekstrabladet, hvor han sammen 
med en journalist viste problemerne. 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/cafeer-tvinger-sven-til-at-koere-
zig-zag-jeg-bliver-lukket-ude/7265278 
 
Claus Bjarne Christensen har været i Aarhus Stiftstidende og udtalt sig 
om den elendige tilgængelighed på Letbanens nye strækning mod 
Odder. https://amtsavisen.dk/oestjylland/Ekspert-om-letbanen-Jeg-
forstaar-ikke-at-man-har-gjort-det-saa-daarligt/artikel/407094  
 

       Af redaktør Bente 
Rødsgaard, 20. december 2018 
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