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Forord
I Haderslev Kommune er god tilgængelighed de løsninger, vi alle kan bruge. 

Tilgængelighed er for os alle
Vi ønsker, at der i vores kommune er 
plads til og adgang for alle. Vi ønsker 
ligeværdighed for alle kommunens 
borgere og besøgende. Ligeværdighed 
er derfor et af omdrejningspunkterne i 
kommunens ”Politik for mennesker med 
handicap” fra 2015. 

Det afhænger af omstændighederne 
og omgivelsernes udformning, om en 
person med funktionsnedsættelser i en 
aktuel situation er handicappet. Nogle 
er født med en funktionsnedsættelse, og 
andre har fået denne senere i livet 
– enten permanent eller i en periode.

Blinde og svagtseende har brug for 
ledelinjer, piktogrammer og oplæst 
information. Med cykel, barnevogn, 
kørestol eller en kuffert på hjul, vil vi 
foretrække, at trappen er suppleret 
med en rampe. Har vi krykker eller 
stok vil en håndliste kunne hjælpe os. 
Mennesker og behov er forskellige, men 
alle er ligeværdige.

Vores første tilgængelighedsplan
Udgangspunktet for strategien er, 
at tilgængelighed til arbejde, skole, 
uddannelse, indkøb, service, rekreation 
samt kultur og fritid er med til at 
skabe rammerne for den enkeltes 
liv og udfoldelsesmuligheder. Derfor 
vil vi forbedre tilgængeligheden på 
kommunens veje og stier og i de 
offentlige bygninger. 

Tilgængelighedsplanen fremhæver 
kommunens vision og målsætning, 
og for første gang udpeges 
tilgængelighedsrutenet i Haderslev, 
Vojens og Gram. Dette er ruter, vi vil 
prioritere at gøre tilgængelige.

Fysisk tilgængelighed
I tilgængelighedsplanen bruger vi 
begrebet tilgængelighed i betydningen 
fysisk tilgængelighed. Digital 
tilgængelighed - dvs. at hjemmesider og 
andre elektroniske informationssystemer 
kan bruges af mennesker med 
funktionsnedsættelser - er lige så vigtig 
som fysisk tilgængelighed og kan i nogle 
tilfælde spille sammen med denne.

Målsætning

Alle borgere skal opleve, at 
kommunen er tilgængelig. 

Byrådet vil arbejde for et 
mangfoldigt og ligeværdigt 
samfund, hvor mennesker med 
funktionsnedsættelser har samme 
muligheder for at udnytte deres 
potentiale og for at tage så meget 
ansvar for eget liv som overhovedet 
muligt. 

Det offentlige rum tilhører os 
alle, og derfor skal den fysiske 
tilgængelighed tænkes ind alle 
steder i kommunens virke. 

”Politik for mennesker med 
handicap” fra 2015.

Udvalgsformand for
Udvalg for Planlægning og Miljø
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Målsætning

Alle borgere skal opleve, at kommunen er tilgængelig. 

Byrådet vil arbejde for et mangfoldigt og ligeværdigt samfund, 
hvor mennesker med funktionsnedsættelser har samme 
muligheder for at udnytte deres potentiale og for at tage så 
meget ansvar for eget liv som overhovedet muligt.

Det offentlige rum tilhører os alle, og derfor skal den fysiske 
tilgængelighed tænkes ind alle steder i kommunens virke.

”Politik for mennesker med handicap” fra 2015.
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Vision og mål
Visionen for Haderslev Kommunes tilgængelighedsindsats er, at alle skal opleve, at 
kommunen er tilgængelig. Alle skal rummes – og alle behandles ligeværdigt.

Tilgængelighed er på dagsordenen
Haderslev Kommune sætter mennesker 
i centrum og har i 2015 vedtaget ”Politik 
for mennesker med handicap”. 

Politikken er skabt i samarbejde mellem 
Haderslev Kommunes Socialudvalg, 
Handicaprådet – og en engageret 
gruppe af borgere med interesse for 
og viden om handicap og de vilkår, 
som mennesker med handicap har. 
Tilgængelighed er princip nr. 6 i 
politikken. Tilgængelighedsplanen her er 
således med til at udmønte politikken.

Der skal være tilgængelighed 
for alle ved offentlige bygninger: 
Fra skoler, daginstitutioner og 
uddannelsesinstitutioner til 
administrationsbygninger, kultur- 
og fritidstilbud med videre. 

Haderslev Kommune vil arbejde 
målrettet for at forbedre 
tilgængeligheden gennem små og større 
projekter i kommunen. 

Vi vil, at vores borgere oplever 
ligeværdighed i hverdagen, og turister 
og gæster ser vores kommune som 
attraktiv at besøge.

Et af vores succeskriterier er, at 
borgerne og de besøgende sammen kan 
og vil fortælle, at Haderslev Kommune 
opleves som en tilgængelig kommune. 

Alle skal opleve, at kommunen er 
tilgængelig.

1 - Individuel forståelse for det 

     enkelte menneskes behov

2 - Styrkelse af samspil og 

     anerkendende dialog

3 - Uddannelse og     

     kompetenceudvikling

4 - Ligeværd i sagsbehandlingen

5 - Helhed i sagsbehandlingen

6 - Tilgængelighed

7 - Motions- og fritidstilbud til alle

8 - Organisering af hjælpepersonale i 

     eget hjem og boenheder

9 - Opfølgning på ”Politik for 

     mennesker med handicap”

”Politik for mennesker med 
handicap” indeholder 9 principper
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En tilgængelig kommune
I Haderslev Kommune skal der være et tilgængeligt rutenet til de turmål, du har 
brug for i din dagligdag.

I Haderslev Kommune ønskes 
tilgængelig infrastruktur, natur og 
bygninger.

God infrastruktur er afgørende
Færdselsarealerne er for os alle. 
Tilgængelighed indtænkes i alle 
igangværende og kommende projekter.

Vi vil som første skridt sikre 
tilgængelighed på tre primære ruter 
med fokus på adgang til indkøb, 
lægehuse, kulturhuse og skoler. 

Haderslev Kommune ønsker også at 
fremme tilgængeligheden til offentlig 
transport. Flextur er et alternativ, når 
bussen ikke kører. Flextur er kollektiv 
trafik fra adresse til adresse for alle.

Kom indenfor
Vi ønsker at de kommunale bygninger 
skal være tilgængelige for alle. Derfor 
arbejder Haderslev Kommune på at 
forbedre adgangsforholdene til offentlige 
bygninger og botilbud.

Tilgængelighed indendørs omfatter både 
konstruktioner og inventar. Og det er 
altid tilladt at medbringe førerhunde 
og servicehunde i de kommunale 
bygninger. 

Ved nye projekter og renoveringer, skal 
indtænkes tilgængelighed på et højt 
niveau. En enkelt detalje kan være en 
barriere for adgangen til en bygning, fx 
to trappetrin, manglende teleslynge, en 
smal dør eller brug af rengøringsmidler 
med parfume. 

Natur- og fritidsoplevelser 
Vi har en rig natur og mange 
spændende steder at besøge, når vi vil 
motionere, slappe af eller fordybe os. 

Vi vil gerne kunne invitere alle 
vores borgere og besøgende med 
ud til fælles oplevelser i naturen. 
Haderslev Kommune sætter fokus på 
bl.a. faste belægninger, ramper og 
opholdsfaciliteter. Det vigtige er, at der 
er tilbud til alle og muligheder for den 
enkeltes deltagelse.

Vi skal og vi vil 
Der er lovgivningsmæssige krav til 
tilgængelighed, som skal overholdes. 
Haderslev Kommune ønsker, at også 
anbefalinger til tilgængelige løsninger 
naturligt integreres i kommunalt og 
kommunalt støttet byggeri. Haderslev 
Kommune vil gerne følge anbefalinger, 
der går ud over gældende lovkrav.

Ved en tilgængelighedsrevision 
kontrolleres tilgængeligheden i planlagte 
eller igangværende vejprojekter. 
“Færdselsarealer for alle – Universelt 
design og tilgængelighed” er en 
håndbog til udformning af tilgængelige 
færdselsarealer.

Reglerne i byggelovgivningen sikrer 
tilgængeligheden ved nye bygninger, 
til- og ombygninger. Reglerne gælder for 
både offentlige og private byggerier.

Ved renovering og nyanlæg i 
naturområder og parker gælder 
anbefalinger i “DS-håndbog 105: 2012 
Udearealer for alle - sådan planlægges 
et tilgængeligt udemiljø”, en håndbog 
om udendørs foranstaltninger.
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Indsatsområder
Tilgængelighedsplanen er udarbejdet af Planlægning, Teknik og Miljø, men 
tilgængelighed er et fælles ansvar og en fælles opgave i Haderslev Kommune.

Vi faciliterer velfærd
Fysisk tilgængelighed er centralt for 
at fremme borgernes ligeværdighed, 
og indarbejdes naturligt i udviklingen 
af kommunens infrastruktur ved 
planlægning og anlæggelse af nye 
veje og stier, samt ombygning af 
eksisterende. Vi har også øje på 
kollektiv trafik, parkeringsforhold og 
adgangen til bygningerne, så der er 
mulighed for at deltage i aktiviteterne 
indenfor.

Udenfor kan rekreative 
opholdsmuligheder og stiforbindelser 
medvirke til, at kommunens 
oplevelsestilbud og natur giver en 
helhedsoplevelse for alle. Også her kan 
tilgængeligheden forbedres.

Samtidigt er der en række huller i 
tilgængeligheden, som vores kommune 
ser ud i dag – her vil vi også gerne 
gøre en forskel.

Derfor er indsatsen todelt – dels en 
tilgængelighedsfremmende indsats 
rettet mod kommende projekter og 
dels en tilgængelighedsinspektion af 
de eksisterende veje, der er en del af 
tilgængelighedsrutenettet i vores tre 
centerbyer:

    • Haderslev
    • Vojens
    • Gram
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Tilgængelighedsrutenet

Vi vil skabe et tilgængeligt rutenet i vores byer til kollektiv trafik, indkøb, sundheds- 
og kulturtilbud.

Tilgængelighedsinspektion 
Der er gennemført en 
tilgængelighedsinspektion af 
tilgængelighedsrutenettet i Haderslev, 
Vojens og Gram med udgangspunkt i 
“Færdselsarealer for alle – Universelt 
design og tilgængelighed”. Vejreglen 
giver anbefalinger for tilgængelig 
indretning af gader, byrum og andre 
trafikarealer.

Tilgængelighedsinspektionen har 
resulteret i over 200 projektforslag, der 
vil forbedre tilgængeligheden på det 
udpegede tilgængelighedsrutenet. 

Tilgængelighedsinspektionerne er 
afrapporteret i stamblade, der kan 
anvendes, når kommunen ønsker at 
realisere disse. 

På sigt ønskes at udbygge 
tilgængelighedsrutenettet til at omfatte 
en større del af Haderslev Kommune. 
Hertil kommer en række større 
strategiske beslutninger og 
tilgængelighedstiltag, der vil og bør 
løses gennem igangværende og 
kommende projekter i kommunen.

God tilgængelighed er bl.a.

Brede, jævne, faste og skridsikre gangbaner. 

Sammenhængende ruter med ledelinjer, opmærksomhedsfelter og 

retningsfelter.

Parkeringsmuligheder for mennesker med øget pladsbehov ved ind- og 

udstigning i alm. bil eller handicapbus.

Toiletfaciliteter for handicappede

Korrekt placering og udformning af personbetjente anlæg og letbetjente døre.

Håndlister og værn. 

Elevatorer, trapper og ramper med korrekte dimensioner, markering og 

forvarsling.

Niveaufri adgang til bygninger, fx til toiletter og mødelokaler.

Tydelig skiltning og information som er læsevenlig, med symboler, farver, 

piktogrammer og kontraster. Mulighed for oplæsning og teleslyngeanlæg.

Udsigtspost/turmål og spisepladser med plads til kørestol.

Hvilepladser med rigtig højde, samt arm- og ryglæn.

Tilstrækkelig og ikke blændende belysning.

At det tilsigtes at anvende planter og græsser, der ikke er til gene for 

allergikere.
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BUSSTATION

RÅDHUS

SUNDHEDSCENTER

BOLIG

OpenStreetMap

BOLIG

BISPEN

Tilgængelighedsrutenet

Haderslev
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Anbefalede tilgængelighedstiltag:

Rådhusets tilgængelighed 

forbedres, således at der sikres 

aftenadgang ved arrangementer 

og korrekt placering af 

betjeningspanel. 

Sikre indretning af og adgang til 

handicaptoiletter. 

Dialog med Haderslev 

Domkirke, Bispen og Jobcenter 

Haderslev vedr. bedre 

adgangsforhold. 

Tilgængelighed i og ved det nye 

sundhedshus følges op. 

Kortlægning af 

handicapparkering og 

tilgængelige bygninger.

Det fremtidige tilgængelighedsarbejde

Haderslev
Rutenettet udspringer i midtbyen. 

Der er på nuværende tidspunkt udpeget 
et tilgængelighedsrutenet fra boligerne 
på Thrigesvej og Sundhedshuset på 
Clausensvej i nord til Torvet i syd. 

Tilgængelighedsrutenettet forbinder 
Haderslev Bibliotek på Bispebroen, 
Rutebilstationen og Rådhuset med 
Haderslev Domkirke midt på gågaden 
og Torvepladsen på Gravene.

I Haderslev indeholder stambladene 
projekter som bl.a.

Punktvise forbedringer af 
belægninger for at sikre jævne, faste 
og skridsikre gangbaner.
Sikring af et sammenhængende 
ledelinjesystem i gågaderne samt 
fokus på friholdelse af gangbaner for 
inventar og skilte. 
Tilrette regulativ for benyttelse 
af offentlige arealer i Haderslev 
Kommune, så det sikrer 
tilgængeligheden til og ved byernes 
funktioner og handelsliv.
Opmærksomhedsfelter og 
retningsfelter ved fodgængerfelter 
Etablering af bænke med arm- og 
ryglæn.
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STATION

OpenStreetMap

RÅDHUSCENTRET

VOJENS SVØMMEHAL

SE ARENA

Tilgængelighedsrutenet

Vojens
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STATION

OpenStreetMap

RÅDHUSCENTRET

VOJENS SVØMMEHAL

SE ARENA

Det fremtidige tilgængelighedsarbejde

Vojens
Rutenettet skal forbinde byen øst-vest. 
Fra Rådhuscentret i vest til SE Arena og 
Vojens Svømmehal i øst.

Tilgængelighedsrutenettet forbinder 
en række af byens funktioner, og 
fodgængerfelter giver mulighed for 
sikker krydsning.

I Vojens indeholder stambladene 
projekter som bl.a.

Bedre adgangsforhold til byens 
butikker.
En generel gennemgang af dæksler, 
da disse ikke er i højde med 
belægningen på gangbanerne. 
Behov for ny fortovsbelægning, hvor 
denne er skadet og sporkørt.
Fodgængerfelterne ved 
rundkørslerne, der bør forvarsles med 
retnings- og opmærksomhedsfelt og 
korrekt kantstensopspring
Jævne belægninger og ledelinjer ved 
overkørsler
Trapper og rampe med korrekte 
dimensioner, markering og 
forvarsling.

Anbefalede tilgængelighedstiltag

Et samlet projekt for Vojens 

Station. 

Prioritering og evt. 

forbedringer af tilgængelige 

turmål – pladsen for 

Peter Nicolaisen Lagonis 

grundlæggelse af ”Det ny 

Vojens” er et eksempel på 

et tilgængeligt turmål midt 

i byen. Her er blomster 

og planter med til at give 

oplevelser for sanserne.

Kommunikation og formidling 

af tilgængelighedstiltag 

til borgere og besøgende 

i samarbejde med 

VisitHaderslev.



OpenStreetMap

BUSSTATION

BOLIG

GRAM FRITIDSCENTER

Tilgængelighedsrutenet

Gram



17
OpenStreetMap

BUSSTATION

BOLIG

GRAM FRITIDSCENTER

Det fremtidige tilgængelighedsarbejde

Gram

Gram Fritidscenter ved Stadionvej er 
under opførelse. 

Tilgængelighedsrutenettet udspringer 
ved Fritidscentret og fører ad Stadionvej 
og Østergade eller Slotsvej til midtbyens 
butikker.

Byens to rundkørsler ved 
Kongevej er midterste del af 
tilgængelighedsrutenettet.

I vest fører tilgængelighedsrutenettet til 
Gram Sundhedscenter på Kongevej og 
boligerne ved Engparken på Kirkealle.

Der ønskes god tilgængelighed til 
busholdepladserne ved Bakkevej, og 
adgangen hertil søges etableret fra 
Slotsvej.

I Gram indeholder stambladene 
projekter som bl.a.

Omlæg gangbanen, hvor fliser er 
skadede.
Etablering af sammenhængende 
ledelinje ved overkørsler.
Renholdelse af belægning i 
gangbanen.
Etablering af sammenhængende 
jævn gangbane fra Kongevej til 
Torvet.
Indretning af busholdepladsen på 
Bakkevej.
Tilgængelighedsfremme ved Gram 
Sundhedscenter.
Forvarsling af fodgængerfelter.

Anbefalede tilgængelighedstiltag

Dialog med Vejdirektoratet om sikring af tilgængeligheden på Kongevej

Tilgængelighed i og ved Gram Fritidscenter følges op. 

Etablering af automatiske døre til offentlige bygninger. 

Dialog med Gram Slot for øget tilgængelighed ved arrangementer. 

Undersøge behovet for handicapparkering.
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Tilgængelighedsgruppen 

Deler borgernes erfaringer om lokaliteter med manglende tilgængelighed 

for brugerne, bl.a. svagtseende, blinde, dårligt gående, kørestolsbrugere, 

døve og andre.

Deltager aktivt i dialogen med Planlægning, Trafik og Miljø for at fremme 

tilgængeligheden ved fremtidige projekter

Sikrer et tæt samarbejde med Handicaprådet og Seniorrådet.

Giver input til prioriteringen af konkrete indsatser på et årlige dialogmøde 

med Planlægning, Trafik og Miljø.

Dialog, viden og kompetencer
Tilgængelighed forbedres gennem samarbejde. Vi stiller krav til hinanden, skaber 
resultater og tør blive målt på dem.

Vi vil samarbejde
Samarbejde er afgørende for 
tilgængeligheden. Borgere og besøgende 
skal opleve en sammenhæng. Ændringer 
det ene sted, må ikke rejse en barriere 
et andet sted.

Det er vigtigt at bruge hinandens 
faglige styrker i projekter, hvor der er 
et samspil af funktioner, adgange og 
brugernes behov.

Vi deler derfor viden om god 
tilgængelighed og ikke mindst 
konsekvenserne ved manglende 
tilgængelighed på tværs af 
forvaltningerne. Men vi vil blive endnu 
bedre til at integrere tilgængelighed i 
projekterne fra start. 

Vi vil sikre, at tilgængelige løsninger 
indtænkes i projekterne fra start. I vores 
sagsbehandling og ved tilladelser vil vi 
sætte fokus på tilgængeligheden. 

Vores tilgængelighedsgruppe
Tilgængelighedsgruppen for Haderslev 
Kommune er oprettet i 2018 med 
deltagelse fra kommunens Seniorråd og 
Handicapråd. Tilgængelighedsgruppen er 
tilknyttet Planlægning, Trafik og Miljø.

Fortæl, hvad du oplever
Oplever du, at adgangen til og 
anvendelse af de kommunale veje, 
bygninger og grønne arealer ikke er let 
tilgængelig, vil vi meget gerne høre fra 
dig. Du kan skrive til os på 
vejpark@haderslev.dk

Henvendelserne vil indgå i kommunens 
arbejde for en mere tilgængelig 
kommune. Der foretages derfor løbende 
besigtigelser, hvor dette er aktuelt.

Fremtidig tilgængelighedstiltag
Tilgængelighedsrevision af alle større 
anlægsprojekter.
Sikre medarbejdernes 
kompetancer ved gennemførelse af 
tilgængelighedsseminar. 



For yderligere information kontakt  
Haderslev Kommune

Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1a, 1.

6100 Haderslev


