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1 Indledning
Skanderborg Kommune har bedt Trafikplan om at udarbejde en trafiksikkerhedsrevision på trin
2 for de trafikale forhold for en omdannelse af Banegårdsvej 42 i Skanderborg. Projektmaterialet er på skitseprojekt-niveau.
Nærværende tilgængelighedsrevision er foretaget af Peter Søndergaard, der er certificeret trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor.

Figur 1. Projektområdet er markeret med rødt. Vejadgang og gående adgang fremgår med
orange pil. (Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)

1.1

Revisionsprincipper

Projektmaterialet er udelukkende blevet vurderet i forhold til forhold omhandlende tilgængelighed for alle. Andre projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentaftaler, æstetik, etc. påvirker ikke anbefalingerne. Det er op til bygherren og/eller den projekterende at foretage en afvejning af problemstillinger, hvor der er forskellige interesser med hensyn til udformningen. En revision er ikke en kvalitetssikring af et projekt.

Projekterende og bygherre bedes notere hvilke aktioner de har taget for hver af de nævnte
problemstillinger og fremsende dette til Trafikplan. Herefter kan revisionen afsluttes.

1.2

Metode

Revisionen er foretaget på trin 2 i overensstemmelse med retningslinjerne i Vejdirektoratets
Håndbog ”Færdselsarealer for alle – Universelt design og tilgængelighed” (2017).
Problematiske forhold opdeles i tilgængelighedsrevisionen i ”Problemer” og ”Bemærkninger”.
Problemer: Forhold der anses for problematiske for den videre færdsel eller sikker færdsel for
en brugergruppe eller flere.
Bemærkninger: Forhold der vurderes at være uhensigtsmæssigheder i forhold til god tilgængelighed (mindre omveje, komfort mm.).
Til hvert beskrevet problem er der beskrevet et alternativt forslag, der vurderes at være bedre
i forhold til tilgængeligheden.
Projekterende bedes kommentere de nævnte problemstillinger. Revisor kommenterer efterfølgende svar fra projekterende, hvorefter Bygherre træffer en beslutning.

1.3

Grundlag for Tilgængelighedsrevisionen

Der er foretaget en besigtigelse tirsdag d. 17. september 2019. Det var dagslys og tørvejr ved
besigtigelsen.
Revisionen er foretaget på baggrund af projektmappen ”Lokalplanprojekt, Nyt boligbyggeri,
Banegårdsvej, Skanderborgvej” dateret d. 29.08.2019.
Grundet den korte tidsfrist til udførslen af revisionen er der ikke udført en kvalitetssikring af en
uddannet tilgængelighedsrevisor. Revisionen omhandler kun udearealer, men inkluderer ikke
tilstødende arealer.
Normalt anbefales en brugerbehovsanalyse. Dette punkt nævnes ikke, da projektområdet er
begrænset.

2 Generelle problemstillinger
2.1
2.1.1

Problemer
Adgangsforhold til området

Den eneste adgang til området sker via en rampe med et længdefald på 100‰. Vejreglen
Færdselsarealer for alle anbefaler, at længdefald ikke overstiger 40 ‰ på gangarealer. Et
længdefald på 50‰ kan accepteres, hvis adgange udformes som ramper.

Figur 2. Længdefald gør adgang vanskelig. Området er ikke tilgængeligt for alle.

Da området er adgang til en bygning, vurderes det, at Bygningsreglementet er gældende og
ikke vejregler. Projektforslaget overholder ikke BR18. Adgangsforholdene er derfor formentligt
ikke acceptable i forhold til gældende regler.
Områdets manglende tilgængelighed udelukker at nogle brugere kan bo i ejendommene.

Figur 3. Uddrag fra BR18. Kilde: http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/02/Krav/51_54

Løsningsforslag: Adgangsforhold skal forbedres for at sikre adgang for alle. Adgang til trappeopgange kan muligvis etableres direkte fra Banegårdsvej eller Krøyer Kielbergs Vej.
Bygherres svar:
Der er etableret niveaufri adgang fra fortov ved Krøyer Kielbergs vej til elevator/trapper. Herved sikres niveaufri adgang til parkeringsniveauet og derved også til boliger, cykel-/barnevognsrum mv.
Revisors svar: Nærmere udformning og hældning af rampen fra Krøyer Kielbergs Vej er ikke
angivet. Det skal sikres at denne udformes jf. ovenstående krav i bygningsreglementet.
Bygherres beslutning:
Krav i bygningsreglement overholdes. Rampens hældning kommer dog ikke til at overholde
anbefalet hældning i forhold til tilgængelig. Der er derfor etableret niveaufri adgang via elevator fra offentlig vej til parkeringsniveauet og derved også til boliger, cykel-/barnevognsrum
mv.

2.1.2

Trapper

Det fremgår ikke detaljeret hvordan trapper udformes. Trapper skal overholde Bygningsreglementet, da det er på privat grund. I forhold til vejreglen Færdselsarealer for alle, så bør projektet overholde anbefalingerne i figur 4.

Figur 4. Tilgængelig rampe. (Færdselsarealer for alle, Vejdirektoratet 2017)

Bygherres svar:
Detailløsninger på trapper er endnu ikke afklaret. Trapper udformes dog, så de overholder krav
i bygningsreglementet.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

2.1.3

Udgange fra boligopgange

Fra boligområde A1 og A2 trædes direkte ud i manøvrearealet for en parkeringsbås. Dette er
et problem.
Løsningsforslag:
Det anbefales at adgange til boliger sker uden konflikt med biler. Eventuelt fra Banegårdsvej
eller Krøyer Kielbergs Vej. I parkeringskælderen bør udgange dog lige meget hvad ikke være
lige bag parkeringspladser eller ud på kørearealer
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering af parkerings- og adgangsforhold. Adgange til boliger sker uden
konflikt med biler.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

2.1.4

Adgang til boliger igennem parkeringskælder og parkeringsplads – manglende
gangbaner og ledelinjer

Det er problematisk, at adgangen til trappeopgange sker igennem parkeringsarealerne. Dette
er meget utrygt for nogle beboere og gæster ligesom det er usikkert.
Igennem parkeringskælderen er der ingen gangbaner eller ledelinjer. Blinde og svagsynede vil
have meget vanskeligt ved at bo i området, da det ikke er nemt at finde frem til adgange til
trappeskakter.

Figur 5. Den eneste adgang til boliger er igennem parkeringskælderen. Dette er problematisk,
da der mangler gangbaner.

Løsningsforslag: Det anbefales, at adgange til trappeopgange også kan ske fra Banegårdsvej
og Krøyer Kielbergs Vej. Fodgængernes forhold i kælderen bør desuden optimeres.
Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering af parkerings- og adgangsforhold, hvor fodgængernes forhold er
optimeret, herunder markering af gangzoner i belægninger.
Revisors svar: Gangzonerne bør suppleres med ledelinjer og taktile belægninger af hensyn til
blinde og svagsynede.

Bygherres beslutning:
Revisors svar tages til efterretning og eventuelle krav til ledelinjer og taktile belægninger i
bygningsreglementet efterkommes i forbindelse med den videre proces.
2.1.5

Trappe på adgangsvej fra Krøyer Kielbergs Vej

Der er projekteret en lille trappe via adgangen fra Krøyer Kielbergs Vej, jf. figur 6. Trappen
medfører, at de kørestolsbrugere, rollatorbrugere mm., som kan passere rampen, tvinges ud
på parkeringspladsen fremfor at de kan bruge gangbanen.
Det anbefales, at fodgængere tilbydes en vej, hvor de ikke blandes med kørende trafik på parkeringsområdet.

Figur 6. Den lille trappe medfører, at en del brugere skal færdes på parkeringspladsen.

Projekterendes svar:
Der er etableret niveaufri adgang fra fortov ved Krøyer Kielbergs vej til elevator/trapper. Herved sikres niveaufri adgang til parkeringsniveauet og derved også boliger, cykel-/barnevognsrum mv.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

2.2
2.2.1

Bemærkninger
Overkørsel

Ved adgangen til området er fortovet afbrudt. Dette reducerer fremkommeligheden. Det anbefales, at fortovet langs Krøyer Kielbergs Vej føres igennem, så bilister fra området har vigepligt. Figur 8 viser eksempler på hvordan der kan etableres jævnes gennemførte fortove med
ledelinjer. Bilister har en kort hvilestrækning hvorfor de formentligt vil holde langt fremme.

Figur 7. Fortovet er afbrudt ved adgangen til området.

Figur 8. Eksempler på tilgængelige overkørsler. (Færdselsarealer for alle, Vejdirektoratet
2017)

Bygherres svar:
Der er lavet ny disponering, hvor fortov er gennemgående og hvileplads er udvidet.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

2.2.2

Fælleshave er ikke tilgængelig for alle

Fælleshaven kan kun tilgås via en trappe. Fælleshaven er derfor ikke tilgængelig for alle.
Det anbefales, at alle kan tilgå haven. Der bør derfor være en rampe.
Det anbefales desuden, at der er en bænk med ryglæn og håndlister i fælleshaven, da dette vil
gøre haven brugbar for personer med fx kol eller andre der har behov for et hvil.

Figur 9. Fælleshaven er ikke tilgængelig for alle på grund af trappen.

Projekterendes svar:
Niveaufri adgang til have kan etableres med trappelift.
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til omfang og udformning af uderumsinventar.
Revisors svar: Ok. Når omfang og udformning af uderumsinventar foreligger, anbefales det at
der gennemføres en ny revision i forbindelse med detailprojektet – trin 3.
Bygherres beslutning:
Bygherre tager revisors svar til efterretning og bygherre kan anbefale at der tages hensyn til
tilgængelighed for alle, når/hvis der på et tidspunkt etableres uderumsinventar.

2.2.3

Handicapparkering

Der er indarbejdet handicapparkering i området. Pladsen til en handicapbus bør placeres i kælderen, så ud og indstigning kan ske i tørvejr.
En del parkeringspladser er generelt trange, hvilket er en udfordring for mange brugere.
Projekterendes svar:
Der er lavet ny disponering, hvor handikap-parkering er placeret i kælderen (i tørvejr).
Revisors svar: Ok. Det bemærkes dog, at udstigningsarealet bag handicapbussen inddrager
gangzonen, hvorved fodgængere vil skulle anvende kørebanen forbi handicapbussen.

Bygherres beslutning:
-

2.2.4

Allergivenlig beplantning

Det fremgår ikke hvilke typer beplantninger der anvendes. Det anbefales, at lokalplanen tager
hensyn til pollenallergi i forbindelse med mulige træer og beplantning.
Projekterendes svar:
Lokalplanen beskriver eventuelle restriktioner/krav vedr. beplantning.
Revisors svar: Ok
Bygherres beslutning:
-

3 Revisionserklæring
Revisionen er foretaget d. 20. september 2019 af tilgængelighedsrevisor Peter Søndergaard.

Peter Søndergaard
Trafikplan

3.1

Sluterklæring

Afventer svar fra projekterende og bygherre

