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1

Indledning
Revisionstrin:
Dato:
Udarbejdet af:
KS dato:
KS udført af:

1.1

1
01.10.2014
TV
03.10.2014
SSN

Projektet
I forbindelse med et projekt på Kordalsvej i Rødovre, har ELF Development
anmodet firmaet Via Trafik Rådgivning A/S om at foretage en
tilgængelighedsrevision af projektet.
Dette notat indeholder tilgængelighedsrevision på trin 1, Plan og idéoplæg.

1.2

Revisionsprocessen
Revision – de 5 trin
Trin 1, Plan og idéoplæg
Trin 2, Skitseprojekt
Trin 3, Detailprojekt
Trin 4, Ibrugtagning
Trin 5, Overvågning
Revisionen er gennemført på trin 1 (Plan og idéoplæg) efter de principper og
retningslinjer, som er beskrevet i vejreglen ”Færdselsarealer for alle, Håndbog
i tilgængelighed” (januar 2013). Derudover er kravene i Bygningsreglementet
2010 (BR10) fulgt.
Revisionen omfatter en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet,
der vedrører tilgængelighed for alle. Granskningen omfatter ikke andre
projektmæssige forhold og bindinger, som f. eks. økonomi, interessentaftaler,
æstetik, etc.
Ved trin 1 revision ses bl.a. på relevante rejsemål i forhold til projektet,
situationsplan der viser indretningen af overordnet indretning af
fodgængerområder, herunder belægninger. Oversigtsplaner der viser
sammenhængen mellem projektområdet og det omkringliggende. Desuden
hvilemuligheder, adgangsforhold, parkeringsmuligheder og kollektiv
trafikbetjening. Det kontrolleres, om der er taget højde for alle
brugergrupper.
Revisionen er gennemført af uvildig tilgængelighedsrevisor Tine Vogt.
Revisor har ikke været tilknyttet projektet under projektering.
Der er ikke tidligere ført tilgængelighedsrevision på projektet.
Området er besigtiget den 01.10.2014
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1.2.1

Afslutning af revisionstrin
Afslutning af revisionens trin 1 (denne rapport) forudsætter, at projekterende
på baggrund af revisionsrapportens anbefalinger, skriftligt beskriver, hvilke
projektændringer revisionen giver anledning til. Der er under hvert punkt
gjort plads til projekterendes kommentarer.
Projekterende skal ligeledes underskrive ”Resultatet af revisionen”, som
findes på sidste side i denne rapport.
I tilfælde af uenigheder mellem revisor og projekterende forelægges sagen for
bygherren til afgørelse.
Revisionen er først afsluttet når revisor har underskrevet ”Sluterklæring” på
sidste side.

1.2.2

Inddeling af kommentarer
Revisionskommentarerne er inddelt i:
Generelle kommentarer, som omfatter forhold, der gælder for projektet
som helhed.
Specifikke kommentarer, som omfatter forhold, der er gældende for
bestemte dele af projektet.
Derudover inddeles kommentarerne i problemer med tilhørende
løsningsforslag og bemærkninger med tilhørende anbefaling.
Problemer
Er forhold i projektet som kan dokumenteres at:
Medføre egentlige barrierer eller væsentlige uhensigtsmæssigheder for
personer med funktionsnedsættelser
Stride mod gældende normer og vejledninger i vejreglerne eller mod
nyeste viden vedr. tilgængelighed for alle
Problemer bør føre til ændringer af projektet, der kan eliminere eller mindske
problemet.
Løsningsforslag
Til hvert problem beskrives et forslag, som kan afhjælpe problemet eller
alternativt mindske de tilgængelighedsmæssige konsekvenser heraf.
Bemærkninger
Vedrører forhold, som:
Vurderes at medføre uhensigtsmæssigheder eller forringet komfort for
personer med funktionsnedsættelser
Kan forbedres yderligere mht. tilgængelighed i den videre projektering og
anbefales gennemført i en efterfølgende projektfase eller udførelsesetape
Ligger uden for entreprisegrænsen, men som ved udbedring kan øge
tilgængeligheden til projektet
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Anbefaling
Til hver bemærkning gives en anbefaling, som kan hjælpe til at forbedre de
konstaterede problemer.

1.2.3

Revisionsgrundlaget
Som grundlag for revisionen har projekterende udleveret følgende materiale:
Irmabyen, Designmanual af 04.08.2014
Notat: ELF Development A/S, Irmagrunden, Trafikanalyse for udvikling
af boligområde
Oplæg til fremtidig situationsplan, 1:1000, 23.05.2014 (Cad fil)
Farvelagt situationsplan (cad fil)
Revisionen omfatter følgende areal:

Figur 1: Projekttegning af revisionsområdet

Side 4

ELF Development
Irmagrunden – Tilgængelighedsrevision - Trin 1

2

Revision

2.1

Brugerinddragelse
2.1.1 Bemærkning
Det er en god íde, på et tidligt tidspunkt i den fremtidige proces, at inddrage
brugerorganisationerne i en brugerinddragelsesproces eller lignende.
Projekterendes svar: Da der er tale om nybyggeri på ’bar mark’ kan
det være lidt vanskeligt at kende de fremtidige brugergrupper.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2

Generelle kommentarer - Bemærkninger

2.2.1

Bemærkning– Vigtige rejsemål
Anbefaling
Der ser generelt ud til at være gode forbindelser til bl.a. pladser,
busforbindelser og plejecenter mm. Det skal i den videre proces generelt
sikres, at der er god tilgængelighed til alle vigtige rejsemål som eksempelvis
busser, institutioner, centrale pladser og til boligbebyggelse. Ved hvert
rejsemål skal det overvejes, om der skal etableres særlige
tilgængelighedsmæssige tiltag, der forbedrer forholdene.
Projekterendes svar: Under projekteringen holdes der også fokus på
tilgængeligheden til de vigtige rejsemål i forhold til forskellige
brugergrupper.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.2

Bemærkning– Adskillelse af trafikantgrupper
Anbefaling
Det fremgår ikke af tegningerne hvordan der adskilles mellem cyklister,
fodgængere og biltrafik. Det skal i den videre proces sikres, at der er en klar
og tydelig adskillelse af trafikantgrupper. Det anbefales ikke, at det interne
stisystem er fællesstier eller delte stier, men at der etableres en tydelig taktil
adskillelse. Det anbefales ligeledes ikke at cyklister og biltrafik ikke er adskilt.
Projekterendes svar: I den videre projektering søges adskillelse
mellem trafikantgrupperne løst ved markering i belægningen.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.3

Bemærkning– Gangbaner uden forhindringer
På eksisterende fortove langs Kordalsvej og Fjeldhammervej står der i dag
inventar i gangbanen.
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Figur 2: Der er inventar i gangarealet på den side der vender mod Irmagrunden. På
modsatte side er inventar eksempelvis placeret i en græsrabat.

Anbefaling
Det skal i den videre proces sikres, at alle gangbaner er friholdt fra inventar
samt belysningsmaster mm. Det anbefales at sikre nogle tydeligt afgrænsede
zoner til inventar, så blinde og svagtseende ikke går ind i det. Eksempelvis
som på modsatte side af Kordalsvej (Figur 2).
Projekterendes svar: Under den videre projektering sikres det, at
gangbaner friholdes for fast inventar. Både Korsdalsvej og
Fjeldhammervej ligger udenfor entreprisegrænsen, hvorfor de
påpegede problemer her ikke kan løses indenfor dette projekt.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.4

Bemærkning– Handicapparkering
Anbefaling
Det skal i den videre proces sikres, at der indtænkes god plads til
handicapparkering på parkeringsarealerne.
Handicapparkeringspladserne indtænkes på følgende måde:
Handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 m x 5,0 m for
almindelige personbiler. Den ekstra bredde på 1 m gør det muligt at flytte
over i en kørestol eller bruge stokken ved siden af bilen.
Antallet af handicapparkeringspladser bestemmes ud fra følgende figur:
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Brugsareal på 4,5 m x 8,0 m af hensyn til minibusser/kassevogne med lift
bagpå. En plads på 2,5 m x 8,0 m langs et fortov vil ofte kunne benyttes,
hvis fortovet er tilstrækkelig bredt til en lift i siden, ca. 2 m. Det
forudsættes at fortovskanten sænkes
En frihøjde på 2,6 m på handicapparkeringspladser samt tilkørsler
Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal,
anlægges en rampe, med en bredde på 1,5 m, så den kan passeres af
personer i kørestol
Maks. hældning på parkeringspladser på 1:40 (25 mm pr. m)
Afmærkning med tavle E 33 og E 23, de almindelige afmærkningsskilte, er
lette at få øje på og fortæller at pladsen er reserveret
Afmærkning med symbol V23 på kørebanen, jvf. Vejregler for afmærkning
på kørebanen.
Båse placeres så de grænser op til arealer, der kan benyttes ved ind- og
udstigning (fodgænger- og opholdsarealer eller ganske svagt trafikerede
kørearealer)
Projekterendes svar: Antallet af handicapparkeringer indenfor de
enkelte områder er indskrevet i lokalplanen for området og ud fra de
anviste normtal. Pladserne er dimensioneret ud fra de foreskrevne
retningslinjer. Ud af knap 1000 p-pladser er der projekteret 6 HCpladser – altså mere end de anbefalede. Der er ligeledes mulighed for
flere end 4 pladser til almindelig handicap-bil, idet der ved mange
pladser er mulighed for ekstra frirum til udstigning. I den videre
projektering vil tilgængeligheden til pladserne blive håndteret. Ved
udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplan indarbejdes plan for
markering af handicap-parkeringspladserne.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:
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2.2.5

Bemærkning – stillingtagen til ledelinjer
I den videre proces skal det sikres, at blinde og svagtseende kan navigere
rundt i byrummene.
Anbefaling
Der skal tages stilling til ledelinjer. Ved udformning af fodgængerarealer kan
der ofte tilvejebringes naturlige ledelinjer, som blinde og svagsynede kan
benytte til orientering. En naturlig ledelinje dannes af tydeligt følbare
belægningsforskelle, som kan mærkes gennem fodsålerne og med
mobilitystok. Desuden eksempelvis af kanter eller facader. Hvor det ikke er
muligt at benytte, eller udforme, naturlige ledelinjer anvendes kunstige
ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Kunstige ledelinjer udformes med min 34 forhøjede ribber jfr. vejreglernes anbefalinger. Se desuden punkt 2.3.1.

Figur 3: Eksempel på kunstig ledelinje med opmærksomhedsfelt

Projekterendes svar: I den videre projektering arbejdes der også med
indarbejdelse af ledelinjer – primært som naturlige ledelinjer.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.6

Bemærkning– belysning
Anbefaling
Det skal i den videre proces sikres, at der er rigelig belysning, der ikke
blænder. I stikrydsninger og i forbindelse med stiers krydsning af veje skal
lysintensiteten forøges.
Projekterendes svar: I den videre projektering bliver der også
arbejdet med belysning og placeringen af denne i forhold til
optimering af lysforholdene.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.7

Bemærkning – stillingtagen til siddemuligheder
I den videre proces skal det sikres, at alle kan sidde i de planlagte byrum.
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Anbefaling
Der skal være siddepladser i opholdsområderne i projektet. Desuden skal der
indtænkes hvilemuligheder på lange fodgængerstrækninger samt ved
stisystemerne og kvarterspladserne. Som minimum skal nogle af
siddemulighederne være med armlæn og ryglæn, så ældre og svage også kan
benytte dem.
Projekterendes svar: I bearbejdningen af pladserne vil der også blive
placeret bænke – både med og uden armlæn. I den videre
projektering vil der også være fokus på at placere siddemuligheder /
hvilemuligheder langs lange stræk.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.8

Bemærkning – Fortove og gangstier
Der er i projektmaterialet markeret fortove og gangstier.
Anbefaling
Det skal i den videre proces sikres, at fortove og gangstier har kunstige eller
naturlige ledelinjer jfr. punkt 2.1.5, samt at underlaget er en fast jævn
belægning. Det skal endvidere sikres, at vigtige krydsninger af stier og
fortove markeres med retningsskifte (opmærksomhedsfelt) jfr. vejreglernes
anbefalinger.

Figur 4: Eksempel på retningsskifte ved mødet med tværgående sti


Projekterendes svar: I den videre projektering vil der være fokus på
ledelinjer langs stiforløb – herunder muligheden for naturlige
ledelinjer. Endvidere vil vigtige krydsninger blive bearbejdet i forhold
til ledelinjer og opmærksomhedsfelter.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:
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2.2.9

Bemærkning – Kvarterspladsen og andre mødesteder
Det bemærkes, at der i projektet er angivet en hovedplads, Kvarterspladsen,
samt andre lokale samlingssteder, hvor der er risiko for at mennesker med
bevægehandicap, blinde og personer med nedsat syn ikke kan være med.
Anbefaling
Det skal i den videre proces sikres, at de offentligt tilgængelige pladser også
er tilgængelige for alle. Man skal kunne komme rundt om pladserne, krydse
pladsen med både rollator, rullestol og barnevogn, samt kunne deltage i
relevante aktiviteter og miljøer. Mennesker med en funktionsnedsættelse må
ikke blive udsat for en betydelig omvej.



Projekterendes svar: I den videre projektering vil der være fokus på
at sikre muligheden for at alle brugergrupper kan færdes og orientere
sig i området, inklusiv pladserne.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.10

Bemærkning – busstoppesteder
Det bemærkes, at der i projektet lægges op til at nogle busstop flyttes, og at
nogle nye etableres. Der bevares desuden busstoppesteder.

Figur 5: Diagram over nye, eksisterende og flyttede busstop

Figur 6: Forhold ved eksisterende busstop
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Anbefaling
Det bør i den videre proces sikres, at alle berørte busstop lever op til
vejreglernes anbefalinger for et tilgængeligt busstop, samt at der er god
tilgængelighed hertil.

Figur 7: Eksempel på et tilgængeligt busstop med den rigtige placering af stander,
nedsænkede kantstene, opmærksomhedsfelt, retningsfelt, læskærm samt bænk med
arm- og ryglæn

Projekterendes svar: Busstoppestederne ligger på offentligt vejareal
langs Korsdalsvej og Fjeldhammervej. Udformning af busstop ligger
derfor udenfor dette projekts entreprise og ansvarsområde. Der
henvises til Rødovre Kommune.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.2.11

Bemærkning – Beplantning
Det bemærkes, at visse arter på træer og anden beplantning kan give
problemer for pollenallergikere. Den medsendte liste med eksempler på
beplantning indeholder også pollenproblematiske arter.
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Figur 8: Medsendt skema over beplantning

Anbefaling
Det anbefales at overveje beplantningen, så der foretages bevidste valg i
forhold til tilgængelighed og pollenallergi. En række arter giver pollenallergi
for mange mennesker og bør derfor ikke placeres tæt på offentlige
institutioner og pladser mm.



Projekterendes svar: Forslag til valg af beplantning vil blive vurderet i
forhold til mulig risiko for pollenallergi og særligt problematiske arter
fravælges.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.3

Specifikke kommentarer - Bemærkninger

2.3.1

Bemærkning – Belægninger
Det bemærkes, at der på nedenfor viste plan og eksempler på belægninger,
er markeret grus på kvarterspladsen og på gangstier.
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Figur 9: Plan med belægningstyper

Anbefaling
Det anbefales at sikre at grus belægninger anlægges som slotsgrus, idet
andre typer af grus ikke anses for en tilgængelighedsegnet belægning, da der
hurtigt dannes huller og sætninger. Desuden er andre typer af grus ofte for
løs til at anses som en fast belægning. Grusbelægninger har ingen naturlig
ledelinjeeffekt. En naturlig ledelinjekant kan eksempelvis anlægges via en
græskant, opkant eller følbar ujævn belægning. Alternativt må kunstige
ledelinjer indarbejdes i projektet. Dette kan eksempelvis etableres i
forbindelse med den taktile adskillelse af cyklister og fodgængere.
De resterende belægninger er gode, plane belægninger, men ligeledes uden
ledelinje effekt. Der skal derfor også her indtænkes naturlige eller kunstige
ledelinjer.



Projekterendes svar: Alle grusbelægninger udføres som slotsgrus. Der
arbejdes med naturlige ledelinjer langs stier og pladser. I nødvendigt
omfang suppleres med taktile/kunstige ledelinjer.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning:

2.3.2

Bemærkning – Stikrydsninger
Der er i projektmaterialet markeret nogle mulige stikrydsninger.
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Figur 10: Markering af mulige stikrydsninger

Anbefaling
Det anbefales, i den videre proces, at stikrydsninger fordeles jævnt langs
både Kordalsvej og Fjeldhammervej. Det skal desuden sikres, at der er
krydsningsmuligheder nok inde på selve projektgrunden.
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Revisors forslag til supplerende krydsninger

Figur 11: Markering af projektets mulige stikrydsninger samt revisors forslag til
supplerende stikrydsninger

Det bemærkes desuden, at der nogle steder mangler fortove i begge sider af
vejen. Det er vigtigt med fortove i begge sider af alle veje, så alle kan komme
frem til destinationerne på begge sider af vejene.
Det skal i den videre proces sikres, at vigtige, primære stikrydsninger fordeles
jævnt, og markeres som signalregulerede fodgængerkrydsninger med lydfyr,
retningsfelt og knopfliser jfr. vejreglernes anbefalinger. På de primære
stikrydsninger vil også blinde og svagtseende kunne krydse vejen sikkert.
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Figur 12: Eksempel på en tilgængelig stikrydsning


Projekterendes svar: I trafiksikkerhedsrevisionen er det påpeget at
antallet af krydsninger med Korsdalsvej bør reduceres – specielt
krydsningen i den nordlige del af pladsen ved Irma-tårnet bør udgå.
Endvidere anbefales det, at etablere en krydsningsmulighed ved den
nordlige interne vejs udmunding i Korsdalsvej. Etablering af
signalregulerede fodgængerkrydsninger med lydfyr ligger udenfor
dette projekts område og vil derfor skulle håndteres af Rødovre
Kommune, som må tage stilling til forslaget. Mht. ønsket om fortov i
begge vejsider anses dette for overflødigt set i forhold til forventet
trafikmængde samt anlæggelse af flere interne stier, som også
supplerer mulighederne for fodgængere.
Revisors svar:
Bygherres Beslutning
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