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Stambladskataloget kan ses og prøves live på Vejforum. 

En kortfattet handlingsplan med et økonomisk overslag, der var etapeinddelt for hver rute blev udarbejdet 

 

Et eksempel på arbejdet er vist her: 



 

 

Det videre arbejde 

Stambladskataloget blev afleveret digitalt til Roskilde Kommune med mulighed for yderligere udvikling som 

supplement til de første 5 prioriterede ruter eller til behandling af de sidste ruter i kommunens 

tilgængelighedsplan. 

 

Hvad kan du så bruge denne artikel til? 

Har du lyst til at få hånd i hanke med tilgængeligheden i din kommune, så kan denne artikel give dig 

inspiration til at sætte tilgængelighed på dagsordenen eller du kan spørge Roskilde Kommune eller 

Grontmijs tilgængelighedseksperter til råds om arbejdet på Vejforum den 4. december.  

 

 

 

 

 



PLAKAT: Præsentation på Vejforum 

På Vejforum opstilles følgende plakater: 

 

1) Oversigt over processen i projekt, organisation og tidsplan, gennemførte trin og resultat 

2) Et eksempel på handlingsplan tekst og overslag 

3) Eksempel på stamblad 

Desuden sættes en pc op, hvor interesserede kan se stambladskataloget i Excel og prøve det. 

Yderligere lægges en lille folder frem, som interesserede kan tage med. Folderen indeholder bl.a. regler for 

tilgængelighed og tilgængelighedsrevision samt referencer. 

 

 

 


