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Regionsrådet 

 

Redegørelse om tilgængelighed i 
forbindelse med udskiftning af ele-
vatorer på regionens hospitaler 

På regionsrådets møde den 10. marts 2020 blev der stillet spørgsmål om han-

dicaptilgængelighed i forbindelse med udskiftning af elevatorer som led i reno-

veringsplanen. 

Regionsrådets beslutning om en 10-årig renoveringsplan for hospitalerne er 

baseret på en renoveringsanalyse, der dokumenterer et stort vedligeholdel-

sesefterslæb for bl.a. elevatorer på flere hospitaler i regionen. Med renove-

ringsplanen planlægges der en renovering, herunder udskiftning, af en række 

elevatorer. 

For størstedelen af elevatorerne gælder det, at de har været i drift uden gen-

nemgribende fornyelse igennem mange år. For hospitalerne, opført i slutnin-

gen af 1960'erne, er der ikke foretaget udskiftninger siden etableringen.  

Det giver mange, ofte længerevarende, driftsstop samt høje udgifter til vedli-

geholdelse. Nye elevatorer vil være mere transporteffektive og have færre 

driftsstop. Patienter og personale vil opleve kapaciteten som væsentligt for-

øget med kortere ventetider og mindre spildtid i forhold til i dag.  

Tilgængelighed til elevatorer 

Nye elevatorer giver i de fleste tilfælde også mulighed for bedre handicaptil-

gængelighed. I administrationen, der udarbejder og vurderer løsningerne i 

hvert enkelt tilfælde, vurderes mulighederne for at etablere elevatorer, som 

kan betjenes af alle, og som opfylder kravene i det gældende Bygningsregle-
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ment BR 2018, som er baseret på den europæiske norm DS/EN 81-70 om til-

gængelighed for personer med handicap, og som implementerer EU's handi-

cap-forordning. 

Ved udvikling og udvælgelse af de konkrete løsninger bidrager administratio-

nens arkitekter, der har tilgængelighed som speciale. Derudover er der dialog 

med elevatorleverandørerne om løsningsmulighederne.  

Tekniske muligheder for bedre tilgængelighed 

Det er muligt at forbedre forholdene markant med den udskiftning af elevato-

rer, der nu sættes i gang. Målet er at sikre, at de valgmuligheder, der er, inden 

man går ind i elevatoren, bliver et system, som blinde og andre med handicap 

kan bruge. Det vil sige, at der ikke - som tilfældet er i dag flere steder - er tale 

om en flad skærm med fingertouch i en højde, som kørestolsbrugere ikke kan 

nå, og blinde ikke kan bruge.  

Rent teknisk er der flere muligheder; der kan bl.a. etableres en funktion, hvor 

der via højttalerudkald oplyses om etageniveau, både udenfor elevatoren og 

inde i elevatoren. Udkaldsfunktionen kan også understøttes af et system, hvor 

der ikke er etageknapper inde i elevatoren, men hvor valg af etage sker uden-

for elevatoren, hvorefter styringen dels fortæller, hvilken elevator, man skal 

benytte, og dels guider én til den rette etage. Dette kaldes et system med de-

stinationskontrol. 

Der er flere mulige løsninger, og den tekniske udvikling giver nye muligheder, 

der kan understøtte en robust drift af elevatorerne, samtidig med at der etable-

res en fornuftig brugerflade, som alle kan bruge.  

Løsningerne skal være til gavn for brugerne, og derfor vil der blive foretaget 

en kvalitetssikring med deltagelse af repræsentanter for de mest almindelige 

handicaps.  

Det er hensigten, at der etableres et fast panel, der kan give sparring fremad-

rettet. 

Udskiftning af elevatorer i centralkomplekset på Rigshospitalet 

Blandt de første projekter er udskiftning af elevatorerne i centralkomplekset på 

Rigshospitalet, hvor der skal udskiftes 12 elevatorer, fordelt på opgang 2 og 3 

i centralkomplekset.  

Regionsrådet gav i maj 2019 investeringsbevilling på 20,5 mio. kr. til udskift-

ning af seks elevatorer i opgang 3.  

Udover pris og effektiv styring, har brugervenlighed for alle været del af tilde-

lingskriterierne for kontrakten.  
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Primo juni 2020 starter udskiftningen af elevatorerne i opgang 3, og der for-

ventes at gå ca. fire måneder pr. elevator til udskiftningen, der afsluttes i 2022. 

De nye elevatorkabiner vil blive udrustet med en midlertidig betjeningsflade, 

som lever op til de gældende krav om tilgængelighed for alle. 

Først når alle elevatorerne er udskiftet, vil der blive idriftsat et nyt styresystem 

med en helt ny brugerflade. Styresystemet er baseret på destinationskontrol. 

Administrationen har ved udvælgelse af løsning rådført sig med Statens Byg-

geforsknings Institut (SBI) og Dansk Blindesamfund. 

Projektering af brugerfladen pågår, og der er således endnu ikke en færdig 

løsning. Når der foreligger en løsning for brugerfladen, vil den blive kvalitets-

sikret af panelet af repræsentanter for forskellige handicap 

De tilsvarende seks elevatorer i den anden opgang 2 har været i EU udbud, 

og der forhandles med den samme leverandør som for opgang 3. Indstilling 

om investeringsbevilling forelægges for regionsrådet, når der foreligger et re-

sultat af udbuddet. 

Det er hensigten, at det bliver den samme brugerflade i begge opgange. 

Øvrige elevatorer på regionens hospitaler 

Udover de 12 elevatorer i Centralkomplekser er der indtil videre planlagt og 

igangsat renovering af yderligere 25 elevatorer på regionens hospitaler.  

Der tages her udgangspunkt i elevatorprojektet på Rigshospitalet. Erfaringer 

og arbejdsgange fra dette projekt, herunder med etablering af brugerflade, vil 

blive udnyttet ved udskiftningen på øvrige matrikler. Der kan her være udfor-

dringer i form af bygningsmæssige begrænsninger, der kan udfordre en løs-

ning, der tilgodeser alle behov. F.eks. kan elevatorstolen i nogle tilfælde ikke 

udvides grundet pladsforhold i skakter mv. Administrationen er opmærksom 

på at indgå i dialog om løsningerne, så flest mulige brugere får glæde af reno-

veringerne. 


