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Fra : Thomas Rud, Grontmij og Lone Krogsgaard, Skanderborg Kommune 

   

   

  

1 SAMMENFATNING 

Skanderborg Kommune ønsker et større fokus på øget tilgængelighed i plan-
lægning af veje, stier og øvrige forhold. Derfor arbejder kommunen frem mod 
at gøre alle gader og stræder, torve og pladser, busstoppesteder og adgan-
ge til offentlige bygninger mv. tilgængelige for alle. 
 
Skanderborg Kommune sætter i første omgang fokus på særlige ruter i de 
fem største byer. Tilgængeligheden på disse ruter skal som det primære væ-
re i top, mens øvrige trafikarealer efterhånden som behov og øvrige anlægs-
opgaver muliggør det, planlægges med øje for tilgængeligheden. 
 
Skanderborg Kommune fik i 2011 rådgivning fra Grontmij til at udarbejde en 
tilgængelighedsplan med det formål at igangsætte en proces med tilgænge-
lighed som tema, registrere det faktiske behov for tilgængelighed, kortlægge 
ruter og udarbejde forslag til forbedring af tilgængeligheden på det udpegede 
rutenet og generelt. 
 

1.1 Formål 

Indhold af oplæg vil omfatte indhold i en tilgængelighedsplan dvs. både mht. 
forudgående analyse, registrering, proces med organisationer, resultat og 
endelig kommunens videre arbejde med tilgængelighed som tema, de udar-
bejdede værktøjer samt borgernes opfattelse af kommunens initiativer. 
 

1.2 Dagsorden 

Fremlæggelsen følger denne dagsorden: 
 
1) Præsentation af oplægsholderne: Lone Krogsgaard og Thomas Rud 
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2) Præsentation af projektet: Tilgængelighedsplan i Skanderborg 
3) Gennemgang af processen for projektet 
4) Gennemgang af fremgangsmåde 
5) Eksempler på tilgængelighed i Skanderborg kommunes fire største byer 
6) Præsentation af de opnåede resultatet herunder værktøjer 
7) Fremlæggelse af Skanderborg Kommunes arbejde med tilgængeligheds-

planen herunder offentlighedsfase, politisk behandling og godkendelse 
8) Efter planens ikrafttrædelse beskrives kommunens arbejde med de udar-

bejdede værktøjer og afledte fysiske projekter  
 

1.3 Præsentation af projektet, processen, fremgangsmåde og resultater (v. 
Thomas Rud, Grontmij) 

Projektets arbejdsprogram præsenteres. Her redegøres for omfang af kort-
lægning, ruteplanlægning, inddragelse af interessenter, gennemførelse af 
workshop samt fremgangsmåde og indhold i den konkrete besigtigelse og 
registrering. 
 
Eksempler fra besigtigelsen og registreringen vises og kommenteres. Ud fra 
fotos af registrerede problemer kommenteres på ”alvorlighedsgrad” af til-
gængelighedsproblemer og en række standardudformninger for rigtige til-
gængelighedsløsninger drages frem og omtales. 
 
Omfanget af det udarbejdede materiale præsenteres. Dette inkluderer selve 
tilgængelighedsplanen / handlingsplanen samt virkemiddelkataloget og et 
stambladskatalog udarbejdet i Excel.   
  
De resultater der drages frem er først og fremmest indholdet og funktionalite-
ten af en tilgængelighedsplan.  
 
Derudover fremlæggelse Excel-stambladskatalog til behandling og koordine-
ring af kortlagte tilgængelighedsproblemer. 
 
 

1.4 Præsentation af proces med offentlighedsfase, godkendelse i udvalg 
og efterfølgende arbejde med planen (v. Lone Krogsgaard) 

Skanderborg kommunes projektleder præsenterer tilgængelighedsplanens 
offentlighedsfase og de indkomne kommentarer herfra.  
 
Dernæst præsenteres kommunens interne behandling af planen i Teknikud-
valget. 
 
Det udarbejdede værktøj i form af stambladskataloget mv. inddrages og 
kommunens arbejde med værktøjet præsenteres. 
 
Afslutningsvist vises eksempler på det efterfølgende arbejde på konkrete 
projekter.  
  

 


