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Henriette Hede Kaas

Fra: Ulla Kramer <uk@godadgang.dk>
Sendt: 24. februar 2022 12:33
Til: Erik Justesen
Emne: SV: Botilbud Søndersø

Hej Erik 
 
Jeg forsøgte at besvare en mail fra Rikke fra 18.2. – men fik en svarmail at hun ikke længere er ansat og at mails skal 
sendes til dig. Så når nu jeg har skrevet den – sender jeg den til dig. 
 
Hilsen 
Ulla 
 
Hej Rikke 
 
Når vi anbefaler fast belægning frem til indgangene, er det fordi, der er tale om adgangsvejen frem til indgange til en 
bygning. Bygningsreglementet siger jævn og fast belægning, og at alle brugere skal kunne komme ind ved egen 
hjælp. (Havde der været tale om en sti hen til en shelter i naturen eller i en park ville fast grus a la slotsgrus måske 
være på sin plads, hvis stien er anlagt korrekt og med vedligeholdt og stampet overflade). 
 
Vi har taget udgangspunkt i detailkravet i §49 og §49 stk 2 punkt 2. Da der således er et funktionskrav, har vi lagt 
vægt på at beboere, forældre, bedsteforældre og evt. venner i kørestol, med gangbesvær, spastiske lammelser, 
krykker, m.m. også kan have et ærinde i bygningen.  
 
Vi har anlagt en hårhedsbetragtning i forhold til grusbelægningen og da grus bliver våd og blød, når det regner og 
kan blive løs, når det er tørt, vil belægningen lettere kunne flytte sig og blive ujævn. Endvidere vil hæle, stokke, 
krykker og hjul kunne synke ned. Der var allerede spor efter cykelhjul i belægningen, da man også kører med sin 
cykel ind på området og frem til cykelstativerne. Måske der skal bo en borger med en specialcykel som er større og 
tungere end en almindelig cykel. Grus har små sten som alt andet lige giver en mere ujævn kørsel med kørestole og 
rollatorer med små hjul og som skal drives manuelt.  
 
Så er der betragtningen om sne og is, som er overladt til beboerne, da kommunen ikke skal feje sne ved bygningen 
(det er dog som regel bygningsejers forpligtelse). Grus er ikke så let at feje sne på. Grus følger med sko og hjul ind i 
bygningen og øger slitage på gulve og behovet for rengøring, som påhviler lejerne. 
 
Så kan man overveje, om den faste belægning skal være til alle 4 indgangen eller kun ved de to indgange ud mod 
parkeringsarealet. Da adgangsvejen ned til bussen spiller en væsentlig rolle for beboerne og de ansatte vil denne 
adgangsvej skulle bruges en del, og vi har derfor sidestillet alle 4 indgange. Men man kan selvfølgelig overveje, om 
der kun skal prioriteres fast belægning via de to indgange fra parkeringsarealet og således primært være rettet mod 
andre, end de der bor der. Omvendt hvad gør man så med adgangsvejen til bussen, når der ligger sne og beboerne 
skal rydde adgangsvejen. 
 
Jeg kan ikke afgøre om en grusbelægning foran en bygning er ulovlig. Jeg kan sige, at det er usædvanligt i forbindelse 
med bynære områder og i forbindelse med beboelse. Ud fra en brugerbetragtning vil vi heller ikke anbefale det. 
Men det er byggemyndigheden i kommunen, der afgør, hvad der er lovligt i Furesø Kommune – funktionskrav (noget 
nyt siden BR18) såvel som detailkrav. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ulla Kramer 
Sekretariatsleder i God Adgang 
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Master i Universel Design og Tilgængelighed 
Auditor i Tilgængelighed 
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Fra: Rikke Schønberg Bojesen [mailto:rsb1@furesoe.dk]  
Sendt: 18. februar 2022 13:12 
Til: Ulla Kramer 
Cc: Erik Justesen 
Emne: Botilbud Søndersø 
 
Hej Ulla 
 
I forhold til din rapport om tilgængeligheden på botilbud Søndersø har jeg behov for at I uddyber jeres afsnit 
Adgangsforholdene fra matrikelgrænsen og frem til indgangene til botilbuddet 
med helt klart at skrive om slotsgrus er ulovligt eller ej. 
 

Med venlig hilsen  

Rikke Schønberg Bojesen 
Arkitekt 
 

 
 
Center Kommunale Ejendomme og Anlæg 
Furesø Kommune  
Stiager 2, 3500 Værløse  
 
rsb1@furesoe.dk 
 


