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Forord 
Ballerup Kommune udvikler sig kraftigt i disse år, og det er Kommunalbestyrelsens ambition at udviklingen 

sker, så alle har maksimalt gavn af udviklingen.  Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at gøre en 

ekstra indsats for at sikre tilgængelighed for alle. Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at 

skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre. Fysiske eller psykiske barrierer skal ikke være 

en hindring for borgernes mulighed for at udfolde sig i samfundslivet – og det skal 

tilgængelighedspolitikken være med til at sikre. 

I 2017 har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny fælles kommunal vision 2029. Visionen har hovedtemaet 

”Ballerup – Vi skaber fremtiden sammen”, hvor det i høj grad handler om at skabe gode og værdige 

rammer for borgere i alle aldre og livssituationer. Det er kommunalbestyrelsens ønske, at Ballerup skal 

være en kommune, hvor alle byens borgere kan leve det liv, de ønsker, og hvor borgere der føler sig 

hæmmet på grund af deres handicap, får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle evner og 

ressourcer i uddannelse, arbejde og sociale sammenhænge på lige fod med alle andre.  

Gode tilgængelige løsninger på færdselsarealer og i de offentlige bygninger giver god mobilitet for alle 

brugere. God mobilitet er med til at skabe vækst og udvikling og er derfor er et vigtigt mål i kommunens 

tilgængelighedspolitik. Men det er også et mål at private byggerier har fokus på tilgængelighed 

Tilgængelighedspolitikken er et værktøj, som skal bruges, når vi for eksempel planlægger indsatser, der skal 

gøre det lettere for alle at bevæge sig rundt i Ballerup og fx benytte kommunens mange kultur- og 

fritidstilbud.   

For at sikre en levende tilgængelighedspolitik, som konkret bidrager til en mere rummelig by er det helt 

afgørende, at der er tæt dialog mellem kommunen og borgerne f.eks. gennem Handicaprådet og 

Seniorrådet. De fysiske forandringer skal ske igennem de praktiske handleplaner, hvor kommunen i 

samarbejde med handicaprådet og Seniorrådet prioriterer indsatsen i de forskellige bydele.  

Jeg ser frem til, at nærværende politik kan forme rammerne og fastlægger kursen for den fremtidige 

indsats. 

 

Borgmester Jesper Würtzen 

 

  



Tilgængelighedspolitik 2018-2022 
 
 

 
2 

 

Indhold 
Forord ................................................................................................................................................................ 1 

1. Ballerup kommunes tilgængelighedspolitik .............................................................................................. 2 

2. Udarbejdelse af en Tilgængelighedsplan....................................................................................................... 4 

3. Dialogforum nedsættes ................................................................................................................................. 4 

4. Den fremadrettede indsats ........................................................................................................................... 5 

 

1. Ballerup kommunes tilgængelighedspolitik 
Kommunalbestyrelsen ønsker at der er et øget fokus på tilgængelighed for borgere med nedsat mobilitet 

på vejene og i de offentlige arealer og bygninger i Ballerup Kommune. 

Det er Ballerup Kommunes mål, at sikre tilgængelighed til gavn for alle. Tilgængelighed er afgørende for 

muligheden for at være en del af samfundslivet. De fysiske omgivelser i kommunen skal være så 

tilgængelige for mennesker med handicap som muligt. For at mennesker med handicap kan opnå 

uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed, ønsker Ballerup Kommune at forbedre forholdene i det 

offentlige rum og offentlige bygninger, ligesom vi ønsker at private projekter også fokuserer på 

tilgængelighed for alle. 

Levealderen og pensionsalderen stiger og der bliver i fremtiden flere personer med funktionsnedsættelser. 

Med tilgængelighedspolitikken ønsker vi, at forbedre tilgængeligheden i vores kommune og fx tage særligt 

hensyn til tilgængeligheden, når vi bygger nyt eller renoverer.  

Ballerup Kommunes ambition er, at flest mulige borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser: 

 kan bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre  

 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere, ved at kommunen øger 
fokus på de tilgængelighedsmæssige barriere der mødes i dagligdagen.  

 er aktive i samfunds-, forenings – og det demokratiske liv.  

 

Tilgængelighedspolitikken skal lægge rammerne for hvordan tilgængelighedshensyn helt systematisk og 

naturligt kan inddrages i arbejdet med kommunens øvrige projekter. God tilgængelighed er godt for alle, 

men politikken tager afsæt i de forhold, der retter sig mod borgere med nedsat funktionsevne herunder 

bevægelseshæmmede, hørehæmmede og synshandicappede. Hvor der er god tilgængelighed for 

funktionshæmmede borgere, vil der ofte være god tilgængelighed for alle. 

Disse principper udgør de grundlæggende retningslinjer for hvordan og hvornår tilgængelighedshensyn for 

mennesker med et handicap inddrages som en integreret del af kommunens øvrige politikker, strategier og 

projekter.  

Udgangspunktet for tilgængelighedspolitikken er Ballerup kommunes Vision 2029, som handler om 

hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029. Kommunalbestyrelsens arbejde med Vision 
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2029 og hovedtemaet Ballerup – vi skaber fremtiden sammen, understøttes af fire ambitiøse uddybende 

temaer. Disse er: 

 Ballerup – åben for nye idéer  

 Ballerup – en stærk uddannelsesby   

 Ballerup – en grøn by i balance  

 Ballerup –  en førende erhvervsby 

 

Det er således Ballerup kommunes ambition, at tilbyde gode og balancerede forhold for alle borgere, 

herunder de forskellige grupper af mennesker med et handicap, således at flest muligt kan benytte 

almindelige tilbud. Dette gøres mest optimalt ved at sikre, at tilgængelighedsaspekter indgår i de 

indledende faser af et kommunalt projekt ved, nybyg, renoveringer eller andet planlægningsarbejde.  Det 

er også ambitionen, at der skal ses systematisk på eksisterende barrierer, og om muligt forbedre 

forholdene her. 

Tilgængelighedsaspekter kan være: 

 adgang til de offentlige bygninger, rekreative områder og deres faciliteter 

 færdselsarealer hen til rejsemål 

 handicapvenligadgang til fællesfaciliteter, fx idrætsanlæg og kulturelle institutioner 

Overordnet set handler det om, at den eksisterende infrastruktur og den, der bygges, og de servicetilbud 

kommunen tilbyder, er så tilgængelige som muligt og har en standard og et omfang, som sikrer den enkelte 

borger adgang til deltagelse i det almindelige samfundsliv.  

Indsatsen skal imidlertid ske inden for rammerne af de offentlige budgetter og det tilstræbes generelt, at  

Ballerup Kommunes mål er, at: 

 kunne tilbyde borgerne velfungerende og sammenhængende rekreative områder, færdselsarealer 
og tilgængelige offentlige bygninger  

 sigte efter at der ved nyanlæg og større renoveringsarbejder projekteres ud fra standarder, der 
tillader så mange borgere som muligt, med forskellige typer handicap, at benytte færdselsarealer 
og give ligeværdig adgang til de offentlige bygninger og dertilhørende faciliteter. 

 der ved vedtagelse og etablering af nyanlæg/færdselsarealer tages hensyn til behovene hos 
borgere med et handicap, så rejsen/ruten i videst muligt omfang opleves tilgængeligt. 
Tilgængelighed skal derfor indtænkes systematisk i alle faser af et projekt.  

 Der gennem samarbejde med handicapråd og seniorråd findes kreative og økonomisk effektive 
måder til at forbedre tilgængeligheden på de kommunale veje og i de offentlige bygninger.  

 Gennem dialog med borgere og råd at kortlægge eksisterende barrierer 

 Dialogen ligeledes er et centralt element i den løbende prioritering på området. 
 

 

Det er imidlertid ikke altid nemt at få implementeret forbedringsforslag på tilgængelighedsområdet. Dette 

skyldes blandt andet, at tilgængelighed kan være ret omkostningstung. Der lægges derfor stor vægt på at 

tænke tilgængelighed ind i projekter fra starten af og udnytte muligheden for at vælge gennemtænkte og 
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billige løsninger frem for at skulle etablere tilgængelighed ad-hoc på eksisterende faciliteter. På denne 

måde bliver løsninger langt bedre og holdbare, og der opnås mest muligt tilgængelighed for de afsatte 

midler.  

2. Udarbejdelse af en Tilgængelighedsplan 
Med udgangspunkt i Tilgængelighedspolitikkens centrale principper udarbejdes en overordnet 

tilgængelighedsplan. Denne skal udpege forslag til tilgængelighedsruter i kommunen, kortlægge 

kommunens vigtige rejsemål samt give forslag til konkrete lokale indsatser i de kommende år. Planen skal 

udarbejdes i tæt samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet. Ligeledes inddrages 

kommunens borgere via fx en spørgeskemaundersøgelse. 

Målet er, at: 

 at der dannes et grundlag for at forbedre borgernes mulighed for at færdes mellem egen bolig og 
offentlige bygninger, kollektiv trafik samt andre servicefunktioner og kulturelle tilbud. 

 planen skal være et værktøj, som skal målrette Ballerup Kommunes arbejde med at skabe større 
tilgængelighed for alle.  

 opstille forslag til handlingsplan for hvordan kommunens fremtidige indsats på området kan 
prioriteres og indarbejdes i kommunens øvrige løbende indsats med at vedligeholde og forbedre 
de kommunale veje og stier.  

 

 

Hvordan når vi målene? 

 Der skal udarbejdes en tilgængelighedsplan, som kan bruges som et hjælpeværktøj ved 
planlægning af fysiske forbedringer i kommunen. 

 Med udgangspunkt i tilgængelighedsplanen skal der udarbejdes en handleplan for hvert år, som 
nøje beskriver konkrete forslag til fysiske forbedringer. 

3. Dialogforum nedsættes 
For at fremme samarbejde og udveksling af viden på det gældende område, er det hensigten, at 

kommunen i forlængelse af vedtagelsen af denne politik skaber et tættere samarbejde mellem 

Handicaprådet og Seniorrådet.  Formålet med dette samarbejde er, at der årligt gives en status om 

tilgængelighedspolitikken, herunder oplæg til beslutning af årets udmøntning af puljen til orientering i 

rådene. Prioritering og konkrete fysiske forbedringer skal udvikles gennem dialog og vidensudveksling. 

Målet er, at: 

 vidensdele den praktiske og faglige erfaring inden for tilgængelighedsbegrebet. 

 opnå enighed om prioritering af konkrete fysiske forbedringer i kommunen. 

 skabe et tættere samarbejde mellem de relevante råd og kommunen.  
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Hvordan når vi målene? 

 
 

4. Den fremadrettede indsats 
Initiativer, der fremadrettet skal bidrage til at sætte yderligere fokus på tilgængelighed for alle skal ses i 

forlængelse af de centrale principper i tilgængelighedspolitikken om at kunne tilbyde borgerne 

velfungerende og sammenhængende færdselsarealer, rekreative arealer og tilgængelige offentlige 

bygninger, der tilsammen bidrager til mobilitet, vækst og mangfoldighed i samfundet.  

Den fremadrettede indsats kan med fordel inddeles med i følgende fokusområder:  

 Nyanlæg med særlig fokus på tilgængelighedsrevision i de tidlige faser af projektet. 

 Eksisterende anlæg, hvor tilgængeligheden kan forbedres bl.a. ved hjælp af de afsatte midler i 

tilgængelighedspuljen. 
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