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Tilgængelighedshandleplan 2018

Baggrund:

I forbindelse med udarbejdelse af Ballerup Kommunes tilgængelighedspolitik og -plan, har kommunen afsat 
en årlig bevilling på 400.000 kr., der skal benyttes til forbedringer på lokaliteter med kortlagte 
tilgængelighedsproblemer og dermed sikre løbende forbedringer af tilgængeligheden.

Som udgangspunkt kan puljen bruges til udbedring af konkrete, udpegede problemer, hvor der i mange 
tilfælde fås meget tilgængelighed for begrænsede midler.

Større projekter, som krydsombygninger med lydfyr, taktile belægninger og korrekte kantstenssænkninger 
kan også indgå i tilgængelighedspuljen, men vil typisk være væsentlig mere omkostningstunge og bør 
derfor fortrinsvis udføres i forbindelse med andre anlægsprojekter.

De konkrete projekter, som bliver realiseret, beskrives i den årlige tilgængelighedshandleplan.

Tilgængelighedsplanen udpeger forslag til tilgængelighedsruter i Ballerup Kommune, kortlægger 
kommunens vigtige rejsemål samt giver forslag til konkrete lokale indsatser i de kommende år. Planen blev 
udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra Handicaprådet og Seniorrådet samt inddragelse 
af kommunens borgere via en spørgeskemaundersøgelse.

Som tilgængelighedshandleplan for 2018 foreslås følgende tre projekter realiseret:

 Fokus på signalanlæg: besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne
 Besigtigelsestur af etape 1 med senior- og handicaprådet
 Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien

Tilgængelighedshandleplan 2017 førte til realisering af de følgende to projekter:

 Sammenhængen mellem de eksisterende tilgængelighedselementer ved Måløvaksen og Måløv 
station blev forbedret.

 I forbindelse med ombygningen af Banegårdspladsen blev der lavet en tilgængelighedsrevision og 
der er fokus på at forbedre tilgængeligheden. Dette omfatter bl.a. ledelinjer, retnings- og 
opmærksomhedsfelter og niveaufri adgange. 
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Tilgængelighedshandleplan 2018:

Som led i arbejdet med tilgængelighed foreslås der de følgende tre projekter realiseret i løbet af 2018:

1. Fokus på signalanlæg: besigtigelse, signaltekniske forbedringer og kampagne

I tilgængelighedsplanen er der udpeget en række lyssignaler som er problematiske for 
færdselshandicappede – enten fordi der er for kort grøntiden eller lydsignaler ikke kan høres. 

Vi vil undersøge de udpegede lyssignaler nærmere ved at besigtige dem og undersøge mulighederne for 
forbedringer. Forbedringer kan omfatte signaltekniske forbedringer - f.eks. tilføjelse af fodgængertryk, 
tilføjelse af nedtællingslys, udskiftning af lydfyr til vibrationsfyr, eller forlængelse af at grøntiden for 
fodgængerne ved omprogrammering af signal. Etablering af midterheller kræver flere anlægsmidler, men 
hvis det anses for den bedste løsning, skal det noteres for de kommende år og hvis muligt kobles op på 
eksisterende anlægsprojekter. Udover tekniske forbedringer kan det også tænkes at gennemføre en 
kampagne der beskriver gode råd for, hvordan færdselshandicappede kan færdes sikkert i trafikken.
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2. Besigtigelsestur af etape 1 

Som beskrevet i tilgængelighedsplanen skal indsatsen i første omgang koncentrere sig om den udpegede 1. 
etape. Derfor foreslår vi at gennemgå den 1. etape på en besigtigelsestur med senior- og handicaprådet. 
Formålet er at beskrive udfordringerne nærmere og kunne beskrive mulige forbedringer.
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3. Forbedring af tilgængeligheden på Pederstrupstien

Center for By, Erhverv og Miljø fik en henvendelsen fra Huset Venture om tilgængelighed på 
Pederstrupstien, som har til huse på Telegrafvej 4. De er en socialøkonomisk virksomhed, og de fleste af 
deres ansatte har fysiske handicap, blandt andet er der flere ansatte, der er synshandicappet.  For disse 
medarbejdere foreslås der at etablere et opmærksomhedsfelt/retningsfelt med taktile fliser på den 
inderste del af Pederstrupstien ind mod trappen, hvor asfaltens farve afviger fra den øvrige belægning.


