
   
 

Handicaprådets møde d. 25.11.2021 vedr. adgangsforhold til Botilbuddet Søndersø        24.11.2021 

Spørgsmål:  

- Adgangsforhold til Bofællesskaberne Søndersø (P-pladser samt belægning, bredde og hældning af 

adgangssti.) 

 

Svar: 
Indledningsvis skal det oplyses at lovgivningen overholdes i forhold til tilgængelighed og generelt. I løbet af 
processen har God Adgang været inde over primært bygningen, så vi var sikre på alt nu også er så 
hensigtsmæssigst som muligt. Der vil jo altid være nogle ting som ikke er lovbestemt som kan diskuteres 
om det skal være på den ene eller anden måde. Samtidig skal vi sikre, at budgettet overholdes. Der er 
niveaufri adgang i hele huset og på grunden er der på udearealerne ingen stigninger der overskrider det 
tilladte ift. tilgængelighed. 
 
- P-pladser: 
Der er givet en dispensation fra lovgivning om p-pladser på egen matrikel. Det vil sige, at vi har fået lov til at 
benytte den store p-plads, forudsat at vi lavede nogle HC-pladser (10,033/5,000 og 3,500/5,000 m). Det er 
gjort efter tilladelse fra Vejmyndigheden og Nordsjællands politi. Belægningen er som resten af p-pladsen, 
med asfalt. 
  

 



   
 
 
- Belægning: 
Stierne som er anlagt på grunden er lavet med stampet grus. Dette er der to grunde til, 1. budgettet skulle 
overholdes og 2. det var et vigtigt element i brugerinddragelsen at stedet blev så hjemmeligt som muligt. 
Der kunne sagtens have været brugt alle mulige andre typer belægning, meget af det er bare dyre at 
anlægge end grus. Med asfalt så ville det være mindre haveagtigt. Det er jo en vurderingssag om der skulle 
have været brugt noget andet. Der er ikke en lovgivning der siger at vi skal bruge en bestemt type 
belægning.   
 

SBi-vejledning: Accepterede løsninger er fx fliser, asfalt, fast grus samt savede og jetbrændte brosten og 

chaussesten, hvor fugerne er fyldt helt op. Vær opmærksom på, at kravet også gælder for klimatilpassede 

gangflader, hvor regnvand kan sive igennem belægningen. 

 
- Adgangssti: 
Der er 4 indgange til huset, to ud mod Kirke Værløsevej, som er dem beboerne nok primært bruger, da det 
også er her de nemmest kommer ud til busstoppestedet, og to ud mod p-pladsen, som gæster og personale 
nok primært bruger. Til disse to er der også lavet sti ud til fortovet og cykelstien.  
Krav for tilgængelighed er at belægningen skal være ”kørefast”. Herunder hører anvendte løsning med 
Slotsgrus. Bredden på stierne skal være 130 cm, hvilket de er (Dog er der en fejl/mangel opgave et sted 
hvor stien er for smal som udbedres inden for 14 dage af entreprenør). 
Det er korrekt at der er forskellig hældning ved de to indgange. Den østvendte opfylder krav til 
tilgængelighed (Dog er der en fejl/mangel omkring hældning et sted, som udbedres indenfor for 14 dage af 
entreprenør), mens den vestvendte har en lidt højere hældning pga. terræn. Tilgængelighedskrav er 
opfyldt, da man kan tage den østvendte indgang og derefter komme langs stien til anden indgang. 
Den ene hældning servicere dermed begge indgange. Skiltning opsættes.  
 

Hvis der ønskes niveaufri adgang ved den anden hældning, vestindgang (20 promille) vil det kræve en 

længdeafsætning på ca. 10 meter. Da springet er ca. 50 cm. fra parkeringsområde til Bygningen. 

 


