
 

  
 
 

 
 

 
 

 
Handicaprådet i Københavns Kommune Den 11. juni 2018

Handicaprådet
Handicaprådets Sekretariat
Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V
Tlf. 20 53 56 92
handicapraad@sof.kk.dk

Til Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen 
 
 
Handicaprådets høringssvar vedr. Københavns Kommuneplanstrategi 2018 
Handicaprådet takker for at blive inddraget i den interne høring af Københavns 
Kommuneplanstrategi 2018, som danner grundlag for Kommuneplanen 2019 og 
skal sætte retningen frem mod 2031. Derudover takker Handicaprådet Mathias 
Nordby Thøgersen for et rigtigt godt oplæg omkring kommuneplanstrategien. 
 
Handicaprådet ser gerne, at kommuneplanstrategien indeholder konkrete 
målsætninger samt en midtvejsevaluering således, at implementeringen af 
strategien sikres og der bliver fulgt op på ambitionerne med konkret handling. 
 
Strategien indeholder en vision om, at København skal være en verdensby med 
socialt ansvar. Handicaprådet undres derfor over, at der vil bygges yderligere 
hotelværelser inden problematikken omkring boligmangel er løst. Det sociale 
ansvar over for Københavns borgere bør vægtes højere end at skabe en verdensby. 
 
Dertil er det væsentligt, at al ny bebyggelse laves tilgængeligt fra starten og 
København bør gå forrest ift. resten af regionen for at sikre dette. 
Videre er Handicaprådet uforstående over for, at tilgængelighedsboliger ikke er 
reserveret til borgere med tilgængelighedsbehov. Dette skaber enorme problemer, 
da borgere med særlige tilgængelighedsbehov risikerer at vente meget længe på 
at få en bolig, der kan opfylde deres behov. 
 
Det er væsentligt, at der er gode cykelforhold i en by som København, men for de 
borgere, der ikke har mulighed for at bruge cyklen som transportmiddel, er 
tilgængeligheden i den kollektive trafik ligeledes helt central. Flere steder er der 
ikke tilgængelig adgang til busstoppesteder, hvilket betyder at flere borgere slet 
ikke har mulighed for at komme hen til busstoppestedet grundet eksempelvis 
manglende nedkørsler eller ledelinjer. Dertil fungerer bussernes indbyggede 
ramper ikke hensigtsmæssigt og der er ved flere busstoppesteder ikke 
tilstrækkelig plads til, at rampen rent faktisk kan anvendes af en kørestolsbruger. 
 
I forlængelse heraf bør det være en målsætning i kommuneplanstrategien, at der 
etableres anvendelige nedkørsler og ramper fra fortove og videre. Det er ofte et 
problem, at veje, cykelstier samt fortove bliver renoveret, hvorefter der glemmes 
at etablere de nødvendige nedkørsler. 
 
Handicaprådet håber, at ovenstående vil blive taget i betragtning i Københavns 
Kommuneplanstrategi 2018. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Janne Sander
Formand for Handicaprådet i Københavns Kommune
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