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Referat-17/5330 

Tilgængelighedsudvalget 

Mandag den 11. september 2018, kl. 14:00-15:30 

Mødelokale 1.9, Egedal Rådhus (booket tid til formøde fra kl. 13:30) 

Arne Kristensen (Høreforeningen) – anetteogarne@gmail.com 

Henrik Torp (Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) – susannehenriktorp@mail.tele.dk 

Hanne Blankensteiner (Seniorrådet) – hanne@blankensteiner.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 

 
1. Opsamling på punkter fra mødet d. 12. marts 2018 

 Kan handicappladserne foran Sundhedscentret gøres tidsbegrænset og er det muligt 

at sætte en undertavle på, der beskriver at handicappladspladserne kun er 

forbeholdt stor handicapbil? 

I referat af 2. oktober 2017 - blev der svaret følgende på skilt til stor handicapbil og 

tidsbegrænsning. 

”Center for Intern Service (CEI) vurderer ikke dette nødvendigt, da pladserne 

sjældent bliver brugt, derudover er der også reserverede pladser ved indgangen 

ved stationen.” 

”Tilbagemelding fra (CEI) – En del af pladserne ved Sundhedscentret er allerede 

reserveret til gæsterne til Sundhedscentret i tidsrummet hverdag 7-17, hvorfor det 

ikke nødvendigvis vurderes at lave en tidsbegrænsning derudover.” 

 

Byggesagsafdelingen bekræfter, at de vurderer antallet af handicappladser som 

værende tilstrækkeligt. 

 Reguleret kryds ved Dronning Ingrids Vej/Frederikssundsvej.  Det er aftalt at 

Kommunen lægger et par fliser når vejret tillader det, så det ikke længere er 

nødvendigt at stå i mudret.  

Fliserne er lagt. 

 

 Opfylder kommunen kravene til antal handicappladser, nu hvor Sundhedscenteret 

ligger i forbindelse med rådhuset?  

Byggesagsafdelingen hvenviser til, at der ikke forekommer en specifik lovgivning, 

der foreskriver, hvor mange handicapparkeringspladser der skal etableres ved 

anlæg af et nyt p-område. Der er således tale om en faglig vurdering i hver enkel 

sag. 
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 Kan kommunen stille krav til bygherren ved det nye boligområde i Egedal by., om 

f.eks. at monterer teleslynge i fælleslokaler, hvor der holdes borgermøder? 

 

De fælleslokaler, der opføres i Egedal By, skal opføres i henhold til de krav, som 

findes i det gældende bygningsreglement. I BR 18 er følgende regler for 

fælleslokaler, der skal leves op til: 

 

§ 217. I bygninger med forsamlingslokaler skal installationer projekteres og udføres 

under hensyn til bygningens tekniske muligheder, så personer med behov for 

tekniske hjælpemidler, som eksempelvis teleslynger, ved egen hjælp kan deltage i 

aktiviteter i bygningen. 

 

§ 218. I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter 

såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation 

af teleslyngeanlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som 

teleslyngeanlæg. 

 

Stk. 2. De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, 

biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige 

for publikum. 

 

 

2. Drøftelse af svar til borger vedr. handicap-pladser 
Brev fra borger, over manglende handicap-pladser.  

./. Brev vedlagt. 

 

Lea Jensen sender borgeren et svar om, at kommunen er opmærksom på problemet. 

 

3. Referaterne ønskes offentliggjort på kommunens hjemmeside 
Der er ønske om at referaterne fra Tilgængelighedsudvalget offentliggøres på kommunens 

hjemmeside. 

 

Referaterne bliver fremover offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

 

4. Budgetforslag 2019-2022 
Tilgængelighedsmæssige konsekvenser ved nogle af forslagene, her tænkes på 

nedlæggelse af elevatorerne på Ølstykke Station og forslag om stigning i betaling for 

flexturtrafik. 

Udvalget kom med forslag om at offentliggøre, hvad det koster at udbedre hærværk på 

elevatorerne, hvilket blev taget til efterretning.  

Der var også Forslag om at fjerne strandstenene der ligger omkring elevatorerne, da de 

ofte blive brugt til at kaste mod ruderne. 

Der mangler skiltning på Ølstykke Station, som vejleder om hvilken retning elevatorerne 

er. 

 

Handicaprådet har sendt høringssvar til budgetforhandlingerne omkring stigning i betaling 

for flexturtrafik. 

 

5. Ny legeplads ved Egedal Centret 
Den nye legeplads i Egedal Centret er placeret på en måde, så svagtseende nemt snubler 

over kanten – er meget dårlig markeret. 

Er bragt i orden. 
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6. Kantsten ved stoppested på A6 ved Svanholm Vænge. 
Kantstenen ved stoppestedet på A6 ved Svanholm Vænge er så høj, at gangbesværede 

med rollator har svært ved at komme med bussen, da indstigning er svær. 

Kommunen oplyste, at der ikke er kantsten på nævnte sted.  

Punktet fra borgeren er blevet misforstået, der er netop ønske om at der sættes kantsten 

op, da den gangbesværede ikke kan nå de høje trin i bussen.  

Det er ikke muligt at gøre noget i dette budget år. Kommunen prøver om vi kan få det 

med i planlægningen, af arbejderne i 2019. Kommunen har dog allerede disponeret en stor 

del af ressourcerne i 2019, så vi kan derfor ikke love noget. 

 

7. Parkering over ledelinjerne i Ølstykke Stationsby 
I Ølstykke Stationsby parkeres der nu hen over ledelinjerne. Der er sat parkeringsskilte op, 

og det medfører at folk parkerer hen over ledelinjerne. 

Er det muligt at få politiet til at kigge forbi, når de kører igennem byen? 

Kommunen informerer politiet om problemet 

 

8. Overgangen ved Føtex er ikke markeret som fodgængerovergang 
Overgangen ved Føtex er ikke markeret som en fodgængerovergang med opfattes af de 

gående som en overgang.  Billister har så heller ikke nogen markering af, at der er gående 

i overgangen. Hvordan sikres stedet trafikalt? 

Der bliver lavet en hel ny trafikløsning når byggemodningen Egedal By står færdig. 

 

9. Manglende ramper ved nogle af stikvejene på Ørnebjergvej 
Det er tidligere blevet oplyst, at de manglende ramper vil blive lavet ved renovering af 

vejene. Nogle af vejene i området vil i 2019 få lagt nyt asfalt (slidlag) – hvordan sikres det 

at ramperne også indgår i dette projekt? 

Renoveringsarbejdet i forbindelse med regnvandsbassinet mangler slidlag. Det slidlag 

kommer på i 2019. Det er Forsyningsselskabet Novafos der står for det. 

 

Udvalget er af den opfattelse at der generelt mangler asfaltramper på alle stikvejene, 

hvordan sikret vi at det bliver lavet fremover? 

Der mangler asfaltopkørsler på Ganløse 

 

10. Eventuelt 
På Druevej er der er efter udført gravearbejde en stor lunke.  

Kommunen søger for at forholdene bliver besigtiget. 

 

De nye boliger ved den gamle rådhusgrund i Ølstykke har ikke parkeringspladser nok, til 

beboerne. Benytter derfor parkeringspladserne ved Biblioteket. Udvalget kom med det 

forslag om at sætte skilte op med tidsbegrænsning af 4 timers varighed. 

 

 

Næste møde afholdes torsdag 7. marts 19 kl. 15.30 og formøde kl. 15.00  

 

 

 

 

 


