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• Tilgængelighed og bygningsreglementet 
• v/ arkitekt Carsten Lykke Graversen, Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen

• Arbejde med tilgængelighed i Region Hovedstadens 
byggeprojekter 

• v/ Mette Mylin, Center for Ejendomme

• Drøftelse af tilgængelighed med henblik på at give input 
til regionens videre arbejde med at sikre tilgængelighed 
i sundhedsvæsnet

Center for Ejendomme
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Tilgængelighed generelt
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Region Hovedstadens nye byggeprojekter (nybyggeri og ombygning) 
overholder gældende Bygningsreglement og finder inspiration i 
særligt DS3028 Tilgængelighed for Alle (Dansk Standard) samt 
diverse relevante SBI anvisninger. 

Center for Ejendomme
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Kvalitetsfondsprojekterne 
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• Tilgængelighed indgår som en naturlig del af hospitalsbyggerierne i 
alle faser af byggeriet.

• Som udgangspunkt arbejdes med tilgængelighed på kvalitetsniveau 
A eller B.

• Projekterne er præsenteret for Handicaprådet, som havde lejlighed 
til at stille spørgsmål.

• Lokale handicaporganisationer bliver inddraget under planlægning af 
byggerierne.

Center for Ejendomme
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Kvalitetsfondsprojekterne eks.
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• Det nye Rigshospital har målsætning om at alle brugere uanset eventuelle funktionsnedsættelser skal 
have lige adgang. Der er niveaufri adgang til samtlige rum, alle døre kan betjenes med kørestol og 
bygningens struktur understøtter at det er nemt at finde rundt/selvforklarende.

• Nyt Hospital Herlev og Nyt Hospital Hvidovre har i konkurrenceprogrammet skrevet, at niveau A for 
tilgængelighed skal opfyldes som minimum, og det tilstræbes at følge Foreningen Tilgængelighed for 
Alle (godadgang.dk)

• Nyt Retspsykiatri Sct. Hans indrettes efter Dansk Center for Tilgængelighed og Sbi´s bestemmelser, 
hvor der er fokus på at inddrage udearealer.

• Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har til brug for projektet kortlagt ankomstforhold til alle 
hovedindgange med henblik på at forbedre forholdene.

• Nyt Hospital Nordsjælland har formuleret et bærende princip om et sikkert og imødekommende 
hospital med tryghedsskabende, tilgængelige og funktionelle fysiske rammer.

• Nyt Hospital Glostrups patienter stiller særlige krav til tilgængelighed og wayfinding, eksempelvis 
arbejdes der med hvordan lys og kontrastforhold kan lette orienteringen for synshæmmede og der 
arbejdes med farveskift i bygningen samt ekstra plads til kørestolsbrugere. 

Center for Ejendomme
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BørneRiget
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• Ligeværdighed i tilgængelighed: BørneRiget skal kunne rumme alle og sikre, at alle har 
lige mulighed for at ankomme til og færdes og fungere frit og uhindret overalt i huset.

• Tilgængelighed bliver derfor tænkt ind i arkitektur og funktionalitet, i indretning og logistik 
samt i forbindelse med inventar og kommunikation.

• Ligeledes skal der være mulighed for, at personale med funktionsnedsættelser har 
mulighed for at udføre deres arbejde uden gener.

• Holdt flere (gode) møder med Regionshandicaprådet. 

• Tilgængelighed er lagt ind som et DGNB fokuspunkt - universelt design. 

• Tilgængelighed tænkes ind i sikkerhed – elevatorer etc. ved brand

• Tilgængelighedsstrategi er under udarbejdelse og projektet skal ved aflevering af 
projektforslag gennemgå en tilgængelighedsrevision ved en akkrediteret 
tilgængelighedsrevisor i forhold til bl.a. konventionskrav.

Center for Ejendomme
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Masterplan for udearealer i Glostrup
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Center for Ejendomme

Den 11. oktober 2017)

 Masterplanen er en heldhedsplan for hospitalets udearealer

 Angiver principper for udformning af arealerne, så der sikres en 
sammenhæng og rød tråd  

• Indretning af udearealerne – nødvendigt med en 
infrastruktur, der understøtter vejvisning til hospitalet og 
videre til indgangene

• Udearealer skal også understøtte, tilgodese og indbyde til 
spontant ophold for de mange brugere, der dagligt 
færdes på området

 Bygger på tilgængelighed for alle

 Ventet og Velkommen - Patienten i fokus 

 Håndbog for tilgængelighed er anvendt
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Masterplan for udearealer i Glostrup
 Masterplanen definerer bl.a. principper i forhold til:  

• Handicapparkering

• Pladser til både store og små biler

• Placering tæt på indgange

• Ubesværet adgang fra bil til fortov (niveaufri/ramper)
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Center for Ejendomme

Masterplan for udearealer i Glostrup
 Masterplanen definerer bl.a. principper i forhold til:  

• Materiale- og inventarelementer
• Fortove udformes som udgangspunkt som ”Københavner 

fortove” med ledelinje i chaussésten

• Ved brug af andre typer ledelinjer, lægges der vægt på at de 
er i overensstemmelse med anbefalingerne i Håndbog i 
tilgængelighed og at de vælges i dialog med det lokale 
handicapudvalg

• Bænke med armlæn

• Beplantning
• Ved valg af træer, buske mm tages der højde for 

pollenallergikere 

11. oktober 2017Tilgængelighed i Region Hovedstadens ejendomme
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Bispebjerg Hospital
Hovedindgang til Lersø Komplekset
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• Runddel
• Niveaufri adgang

• Fuldt åben indstilling

• Handicaptryk

• Sideindgang
• Niveaufri adgang

• Handicapskiltning

Center for Ejendomme
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Handicaptryk til brugere
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• Handicaptryk indvendigt og udvendigt
• Placeret i højre side

• Kræver et let tryk

• Ændrer hastighed til svagt gående og kørestolsbrugere

• Justerer tilbage til normal hastighed efter to runder

• Skridsikre fliser klassifikation R9, der anbefales til 
sygehuse og indgangsrum

Center for Ejendomme
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Drøftelse af tilgængelighed med 
henblik på at give input til regionens 
videre arbejde med at sikre 
tilgængelighed i sundhedsvæsnet
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Tak for ordet

13

Center for Ejendomme
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