
Gennemgang af Boligtilbud, Kirke Værløsevej 48, 3500 Værløse 

 

Baggrund for gennemgang 

Furesø Kommune har opført et nyt botilbud i nybyggede lokaler på Kirke Værløsevej 48 til borgere med 

primært kognitive udfordringer indenfor autismespektret. Byggeriet stod færdigt primo 2021 og de første 

beboere flyttede ind i februar måned.  

Ultimo 2021 bad Furesø kommune God Adgang om at vurdere og kommentere adgangsforholdene til 

byggeriet, udearealerne i forbindelse med byggeriet og de indvendige fællesarealer. Kontorfaciliteter og de 

enkelte lejligheder er ikke en del af gennemgangen, da der er tale om privat beboelse.  

Gennemgangen blev foretaget den 11. januar 2022. Fra Furesø Kommune deltog Rikke Schønberg Bojesen 

og fra God Adgang deltog Ulla Kramer og René Grove Kristensen.  

Lovgrundlag  

Da bygningen er opført i 2021 er den i forhold til adgangsforholdene omfattet af bestemmelserne i BR18.  

 

Kommentarer til selve adgangsvejen 

Parkering  

Der er ikke anlagt parkeringspladser på selve matriklen. Matriklen grænser dog op til et større asfalteret 

parkeringsareal, som deles med Søndersø Skolen og Værløse Svømmehal. Parkeringsarealet indeholdt i 

forvejen to handicapparkeringspladser.  

I forbindelse med botilbuddet er der på parkeringsarealet etableret yderligere to 

handicapparkeringspladser, der har et brugsareal på hhv. ca. 5 x 5 m og 5 x 10 m. De to 

handicapparkeringspladser er markeret på underlaget med opstibning og handicapsymbol (V23). De to 

handicapparkeringspladser er dog ikke markeret med skiltning, hvilket gør dem vanskeligere at finde for 

brugeren. Eksempelvis når det sner.  

Det anbefales derfor, at de to handicapparkeringspladser markeres med et opretstående skilt med 

handicapsymbol (P23).  

Da handicapparkeringspladserne ikke er etableret inden for den bebyggede matrikel, er de underlagt 

vejreglerne.  

 



  

Adgangsforholdene fra parkering og frem til den bebyggede matrikel 

Afstanden mellem de to nye handicapparkeringspladser og den nærmeste primære indgang til botilbuddet 

er på ca. 40 m. Adgangsvejen går på tværs af en asfalteret vejbane, hvorfra man via en kantstensudligning 

(med en hældning på 10 procent) har adgang til en asfalteret gang/cykelsti. Fra gang/cykelstien er der 

adgang frem til indgangen til den bebyggede matrikel. Der er ikke en effektiv opdeling af de enkelte 

trafikformer (cyklister/gående). Adgangsvejen fra parkeringsarealerne og frem til den bebyggede matrikel 

indeholder (udover kantstensudligningen) ikke hældninger, der overstiger 5 procent.  

 

Da adgangsvejen ligger udenfor den bebyggede matrikel, er den ligeledes omfattet af vejreglerne.   

  



Adgangsforholdene fra matrikelgrænsen og frem til indgangene til botilbuddet 

Der er fire primære indgange til botilbuddet (to til hvert tilbud), hvorfra der via gange i bygningen er 

adgang til de enkelte boliger. Formålet er at sikre de enkelte beboere den korteste mulige adgangsvej frem 

til de enkelte lejligheder.  

Udover de 4 primære indgange til bygningen er der fra de enkelte lejligheder via en terrassedør udgang til 

en lille privat, flisebelagt terrasse. Disse terrassedøre er forsynet med nøglelås og kan dermed også fungere 

som individuelle indgange for de beboere, der har behov for at have direkte adgang (helt uden om de 

fælles adgangsveje) til deres bolig. Det er således ikke givet, at beboerne altid vil benytte en af de fire 

primære indgange.  

     

Samlet set stiller det efter vores opfattelse skærpede krav til de udvendige adgangsforhold på matriklen, 

herunder b.la. til stisystemets belægningen.  

I dag har det ca. 1,3 m brede stisystem på matriklen (rundt om bygningen, ned til busstoppestedet og frem 

til de primære og individuelle indgange) en belægning af slotsgrus. Slotsgrus har mange fordele, når det er 

anlagt rigtigt og godt stampet. Slotsgrus benyttes oftest i forbindelse med naturoplevelser, parker, haver og 

lignende rekreative udearealer, men er ikke en optimal belægning i forbindelse med indgange til bygninger, 

hvor alle skal kunne færdes (beboere, gæster og personale). Eksempelvis er fastheden forskellig alt efter 

vejret og årstiden, cykelhjul kan gøre belægningen ujævn, stokke kan synke ned og snerydning med 

maskiner er ikke muligt.  

     



På det mere lavpraktiske niveau kan slotsgrusset sætte sig fast i beboernes fodtøj, hjul på rollator eller 

kørestol og følge med ind i bygningen. Dette vil øge slidtagen på det indvendige gulv og øge behovet for 

rengøring.  

Det er derfor vores anbefaling, at den nuværende belægning på stisystemet jf. BR18 §§ 48, 49 og 55 

udskiftes med fliser eller anden jævn, fast og intakt belægning. Det bør endvidere vurderes om stisystemets 

nuværende bredde på 1,3 m på grund af trafikmængden / modsatrettet trafik evt. visse steder skal øges til 

1,5 m.  

Indgangsdørene til botilbuddet  

Ved alle indgange til botilbuddet har vi målt niveauforskelle (fra toppen af dørtrinnet og ned til den 

foranliggende faste, jævne belægning) på mellem 4,5 – 7 cm. Niveauforskellen fra den vandrette flade til 

underkanten af dørtrinnet er i de fleste tilfælde udlignet via en 20 cm lang, skråtstillet rist med en hældning 

på 20 – 25 procent. Risten fungerer således som en kort rampe op til et dørtrin på 2,5 cm ved dørene ind i 

bygningen. I nogle få tilfælde er dørtrinnet dog ikke udlignet. Det gælder ved de to primære indgange fra 

vest og syd og for dørene til atriumgårdene inde i bygningen.  

        

 

Alle indgangsdørene (både de primære og de individuelle) til botilbuddet er omfattet af bestemmelserne i 

BR18 § 51 – 53.  

Af § 51 stk. 2 fremgår det, at:  

’Udenfor yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 150 x 150 cm målt fra dørens 

hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der i adgangsvejen være yderligere 20 cm langs 

bygningsfacaden.’  

Som det ses af nedenstående billede har den vandrette, faste og plane belægning foran en af de primære 

indgange kun en bredde på 100 cm langs bygningsfacaden (målt fra dørens hængselside). Fladen bør derfor 

forlænges, så der i alt er flisebelægning i en bredde på 170 cm langs facaden fra dørens hængselside. 



 

 

Af § 51 stk. 2 pkt. 4 fremgår det desuden at:  

’Arealet ud for yderdøre skal være i samme niveau, som det indvendige gulv.’ 

Denne bestemmelse er ikke opfyldt ved nogen af indgangsdørene. Arealet foran dørene ligger lavere end 

det indvendige gulvniveau. Som en konsekvens heraf får risten mellem det vandrette areal og dørtrinnet en 

hældning, for at kunne leve op til kravet (BR18 §51 Stk. 2 pkt. 3) om at dørtrin maksimalt må have en højde 

på 2,5 cm.  

Af §51 stk. 2 pkt. 5 fremgår det endvidere at: 

’Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved en anden farve end den omkringliggende belægning.’ 

Der er tænkt gode tanker i planlægningen fsv angår afvanding, fri sokkel osv. men den færdige løsning i 

forhold til repos og niveaufrihed er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i 

BR18 og bør derfor udbedres.   

Man kan fint anvende en kombination af fliser og en rist foran døren, når blot risten er vandret og i en 

forlængelse af flisebelægningen, samt at den ligger i niveau med det indvendige gulvplan og slutter tæt op 

til underkanten af bundstykket (på samme måde som det indvendige gulv skal slutte op til bundstykket). 

  



Trapper på udearealer 

Det blev oplyst, at der skal etableres en trappe til erstatning for den nuværende trampesti mellem 

parkeringsarealerne og stisystemet.  

 

For en god ordens skyld skal vi derfor nævne, at det af BR18 § 49 stk. 2 punkt 1, 3, 5 og 7 fremgår, at 

trapper på udearealer:  

• skal belyses 

• ikke må have trin, der er højre end 15 cm og en trindybde på mindre en 30 cm 

• skal forsynes med gribeegnede håndlister i ca. 80 cm højde langs begge sider 

• skal forsynes med et 90 cm dybt opmærksomhedsfelt (ovenfor trappen), der både er taktilt og 

visuelt adskilt fra den omkringliggende belægning. 

Døre i fælles adgangsveje 

Af BR18 § 56 pkt. 5 fremgår det at:  

Døre i fælles adgangsveje skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. På den side af døren, der åbner 

imod personen, skal der være mindst 0,50 m ved siden af døren modsat hængselsiden.  

I det fælles gangareal mellem de to botilbud er der i dag opsat døre, hvor der kun er 11 cm friplads ved 

siden af døren. Fripladsen er nødvendig for at b.la. kørestols- og rollatorbrugere kan placere sig udenfor 

dørens åbningsfelt, samtidig med at man kan nå dørgrebet for at kunne åbne døren.  



Da gangbredden ikke er et forhold, der kan løses på nuværende tidspunkt, anbefales det, at døren forsynes 

med dørautomatik, der kan betjenes før dørens opsving.  

   


