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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Torsdag den 11. marts 2021 15.30-17.00 

Mødet holdes virtuelt - https://egedalkommune.whereby.com/24 

Birgitte Teilmann (Høreforeningen) – birgitte@teilmann.biz 
Henrik Torp (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) – susannehenriktorp@mail.tele.dk 
Hanne Blankensteiner (Seniorrådet) – hanne@blankensteiner.gmail.com 
Lea Jensen (Dansk Blindesamfund) – lj@dbc.dk 
Ingela Karlsson (Center for Teknik og Miljø) – ingela.karlsson@egekom.dk 

Afbud:  

Referent: Pernille Harboe – pernille.harboe@egekom.dk 

 
Opsamling af punkter fra referat af 17. september 2020. 
 
Opsætning af henvisningsskilt til Græstedgård ved busstoppestedet ved 
Rørsangervej. 
Henvisningsskiltet er sat op. 
 
Skiltet er ikke korrekt sat op, er placeret bag nogle containere og kan ikke ses fra 
busstoppestedet. Henvisningsskiltet skal placeres ved busstoppestedet ved Rørsangervej. 
Der tages kontakt til Materielgården om skiltet kan flyttes eller anden løsning. 
 
Tilgængelighedsrevision for Egedal By Stationsområde og Egedal By Syd.  
På mødet den 17. september 20, blev der spurgt ind til hvornår revision 4 kunne 
forventes. 
 
Projektlederen har meddelt, at der ikke kommer en tilgængelighedsrevision nr. 4 – 
ibrugtagning på Egedal By Syd.  
 
Egedal By Stationsområdet, her vedlægges kommunens tilbagemelding på 
Tilgængelighedsudvalgets bemærkninger. 
 
Tilgængelighedsudvalget er glad for den tilbagemelding de har fået på deres kommentarer 
og at kommunen er opmærksom på punkterne. 
 
”Gå-tiden” Lyskrydset Fr.sundsvej/Ring Syd/Dronning Ingrids Vej. 
Vejdirektoratet (VD) kigger nu på en løsning, hvor man ved at trykke på en særlig knap får 
længere grøntid end normalt for fodgængere, som skal krydse Frederikssundsvej. 
 
Der er i dag allerede sådan, at fodgængere skal trykke for at kunne få grønt lys for at 
krydse Frederikssundsvej, men den ekstra knap vil altså give noget ekstra grøntid, når dén 
anvendes. 
 
En sådan løsning vil medvirke til at trafikken på Frederikssundsvej således kun påvirkes, 
når der er særligt behov for den ekstra grøntid. 
 
VD forventer, at løsningen vil være op at køre i løbet af foråret. 
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Taget til efterretning. 
 
Ønske om toilet ved Skenkelsø Sø. 
Var ikke en del af budgetforhandlingerne. 
 
Det er stadigvæk et ønske, så der oprettes et fast punkt på dagsordenen, hvor 
budgetønsker noteres. 
 
Skiltning Ølstykke Station. 
Drøftelse på mødet. 
 
Der er behov for en nærmere beskrivelse af, hvor det er der ønskes skiltning og hvad 
skiltningen skal informere om. Lea Jensen og Hanne Blankensteiner kommer med et 
forslag til næste møde i september. 
 

1. Fjernelse af ramper i bebyggelsen Lokes Plads/Balders Plads (ved Oasen) 
Henvendelse fra borger - ”sagen” sendes derfor videre til Tilgængelighedsudvalget: 
 
Ved renoveringen af 2 trapper – ved hver trappe fandtes rampe - i bebyggelsen Lokes 
Plads/Balders Plads i Ølstykke, blev de 2 ramper fjernet. Trapperne gav lettere adgang til 
bebyggelsens ejendomskontor, vaskeri og fælleshuset Oasen. 
Ramperne er ikke efterfølgende blevet reetableret med den begrundelse fra 
afdelingsbestyrelsen, at terrænforholdene ikke længere muliggjorde ramperne (ville blive 
for stejle). 
I stedet er der etableret stiforbindelse – se foto nedenfor. Stien fører ud på en længere 
omvej og er desuden ”forsynet” med bomme – umulig at passere for el-kørestole. 
 
Borger har i flere omgange været i kontakt med Egedal Kommune om ’sagen’ sidst 
byggesagsafdelingen og har sidst fået beskeden, at kommunen ikke vil foretage sig 
yderligere, da man mener tilgængeligheden er god ved etableringen af ovennævnte sti. 
På baggrund af dette, ønsker borger at Tilgængelighedsudvalget drøfter sagen – er det god 
tilgængelighed at fjerne ramper og derefter anlægge sti, der fører én på en længere 
”rejse”?  
Har kommunen undersøgt afdelingsbestyrelsens begrundelse (at terrænet ikke muliggør 
reetablering af ramper)? 
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Tilgængelighedsudvalget kan godt se at beboerne får længere i forbindelse med den nye 
flisebelagte sti. Men Egedal Kommune har ingen myndighedsbeføjelser. Det er KAB´s 
ansvar. 
 

2. Cykelstien langs Ny Toftegårdsvej 
En drøftelse af cykelstien langs Ny Toftegårdsvej. 
 
Udvalget er ikke tryg ved den nye ændring af stien, det at man skal gå med trafikken og 
ikke mod trafikken er utrygt. 
Cykelstien er ændret for at tilgodese eleverne fra Toftehøjskolen og løsningen har været 
politisk behandlet op til flere gange og forældre har været hørt.  
Der er ikke midler afsat til at lave stien helt om. 

 
Udvalget ønsker, at der bliver kigget på en forbedring af stien igen. Punktet tilføjes det nye 
punkt budgetønsker. 
 

3. Eventuelt 
Henrik Torp roste vejfolkene for hurtig snerydningsindsats. 
 
Birgitte Teilmann gav udtryk for at snerydningen i krydset Frederikssundsvej ved Cirkel K 
giver problemer, da sneen samler sig og det er svært at komme over fodgængerfeltet. Der 
tages kontakt til Vejdirektoratet, så de er opmærksom på problemet, når de rydder for 
sne. 
 
Kommunen skal være opmærksom på når der etableres øer, forhindringsbaner og andet at 
tilgængelighed er tænkt ind. 
 
 
Næste møde afholdes 16. september 21.
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