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Center for Politik Udvikling 

og Borgerservice

Team Sekretariat

horsholm.dk

Kontakt

Anja Sahan

Sekretær

asa@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1065

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt. 

”Tilgængelighed generelt v. Torben Olesen”  

 

2. Bemærkninger til referat 

Grundet sen udsendelse af referat gives en ekstra uge til at 

komme med bemærkninger til referatet. 

 

3. Tilgængelighed generelt v. Torben Olesen  

FSU bød velkommen til Torben Olesen som er næstformand i 

Dansk Blindesamfunds Tilgængelighedsudvalg.  

 

 

Referat  
 

Sted: Hørsholm Rådhus, Mødelokale D2 

Dato: Den 4. Maj 2017 kl. 16.00 – 18.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Gerhard Krohn (GKR) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Annette Wiencken (ANW) 

Arne-Georg Stangeby (AGS) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Theresa Sahan (ASA) 

 

Afbud: 

 

 

Gæster: 

Arne-Georg Stangeby  

Christian Skytt  

Charlotte Kirkegaard 

 

Katrine Langer, centerchef, Center for Teknik 

 

Charlotte Skov, Leder af Team Vej og Park, Center for 

Teknik  

 

Henrik Duus Rosengreen, centerchef, Center for Kultur og 

Fritid 

 

Anders Kinnerup, Hørsholm Handicapråd 

 

Torben Olsen, næst formand i Dansk Blindesamfunds 

Tilgængeligheds og hjælpemiddeludvalg  

  

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Referat

 

2/4 

Torben orienterede om sit arbejde i Dansk Blindesamfund og om 

sin rolle som gæst på Handicaprådets møde. Torben oplyste at 

han ikke ønskede, at kommentere på lokale og igangværende 

sager, men i stedet give en overordnet gennemgang af de punkter 

man skal se på når der tales tilgængelighed.  

 

En af udfordringerne ved tilgængelighed er at det koster en dyrt, 

men hvis man tager højde for det fra start, bliver udgifterne 

mindre.  

 

Torben oplyste, at 25-30.000 mennesker i Danmark har et 

synshandicap. Der er indenfor dette område mange ting man kan 

sørge for, som vil det nemmere for den enkelte. 

 

Herunder bl.a: 

 

- Belysning 

- Stibredde 

- Døre med en passende bredde, minimum 77 cm. 

- Dørplader males i ”muntre” farver, så man kan se hvor døren 

er.  

- Ledelinjer + opmærksomhedsfelt  - særligt trafikken.  

- Niveaufri adgang  

- Markering af trappeforkanter (nederste og øverste) 

- Talende skilte 

- Skiltning med kontraster 

- God afmærkning ved vejarbejde 

- Husk markering på store glaspartier oppe, nede og i bunden 

(gerne med hvide streger), Cirkler på døre, så man kan finde 

døren  

 

Dansk Blindesamfund vil altid gerne være behjælpelig som 

samarbejdspartner. Derudover anbefalede Torben: 

 

- SBI  

- Statslige styrelser 

- Tilgængelighedsrevisorer. 

- Arkitekter med ekspertise på området 

 

Gågaden – status v. Katrine Langer og Charlotte Skov  

Charlotte Skov oplyste, at kommunen har afholdt en del møder 

for at imødekomme så mange ønsker som muligt. Det har ikke 

været muligt, at imødekomme dem alle. Kommunen har haft en 

proces, hvor også HHR har været involveret. En af de ting der bl.a. 

blev drøftet var passager. Kommunen har været i dialog med 

lodsejere, idet kommunen ikke er ejer. Heriblandt passagen ved 

slagteren, hvor man ønskede en delt passage med en rampe i den 

ene side. Kommunen har en tinglystret ret til at færdes i passagen 

men ejer den ikke. 
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4.  

THG spurgte til om det er kommunen der betaler for det der skal 

laves? 

 

Charlotte Skov bekræftede, at kommunen både tager sig af  

anlægs- og drifts omkostninger.  

 

Charlotte sørger for at den relevante deklaration udsendes med 

referatet  

 

5. Renovering af parkeringspladsen ved Kammerrådensvej (Mail 

sendt til Handicaprådet den 27. april 2017) 

Charlotte Skov oplyste, at anlægsprojekt er skubbet til 2018. 

Kommunen har forhandlet sig frem til, at der er kommunen der 

anlægger pladsen i det samlede projekt  

 

GKR fortalte at der fortsat mangler de pladser som tidligere er 

blevet lovet. Charlotte redegjorde for arbejdet med p-pladserne 

ud mod Kongevejen og de problemer man er stødt på her. 

Tegning udsendes med referatet 

 

FSU påpegede vigtigheden i at kommunen anvender den viden 

som tilgængelighedsvejlederne giver. Det er samtidig vigtigt at 

der er et godt samarbejde kommunen og rådet imellem. 

 

6. Tilgængelighed i Trommen 

FSU påpegede, at man at man ved en ombygning som den der har 

været i Trommen, skal man huske at anvende nuværende 

lovgivning i henhold Bygningsreglement. Derudover HHR skal 

høres i sager som disse.  

 

FSU Henviste til indlæg i Ugebladet fra centerchef John Larsen, 

Center for Ejendomme.  

 

Det er rådets opfattelse, at John Larsen ikke forholder sig til den 

kritik der er blevet rejst. 

 

AKI gjorde opmærksom på den dårlige placering 

kørestolspladserne har fået. Særligt ift. lærredet. Man oplever 

desuden stor forvirring hos personalet når man skal købe 

billetten.  

 

ANW spurgte til, om det er muligt at se på hvad en lift-løsning vil 

koste? 

 

HHR er ikke tilfreds med den nuværende løsning. Rådet henstiller 

til at kommunen arbejder videre med løsninger der bringer alle 

folk på lige fod, og ser med utilfredshed på at man ikke har hørt 

eller inddraget Handicaprådet i processen. 



 

 

  

Møde i Hørsholm Handicapråd Referat

 

4/4 

 

7. Ledsagerordning til idræts- og kulturelle arrangementer 

Centerchef for Kultur og Fritid Henrik Duus Rosengreen oplyste, 

at administrationen er i gang med at undersøge sagen.  

 

AKI henviste til, at kulturudbydere mange andre steder udsteder 

ledsagerkort, så man som handicappet kan tage sin ledsager 

gratis med. 

 

THG tilføjede, at det bør begrænses til kun at omfatte 

registrerede hjælper/ledsagere. 

 

Henrik Duus Rosengren oplyste, at disse tiltag kræver nogle 

særlige retningslinjer. 

 

8. Evt. 

Ingen bemærkninger 
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Møde med Senior- og Handicaprådet om tilgængelighed i 

Hovedgaden 

 

1.1.1.1. Status for projektet med renovering af HovedgadenStatus for projektet med renovering af HovedgadenStatus for projektet med renovering af HovedgadenStatus for projektet med renovering af Hovedgaden....    

Anlægsarbejdet starter igen 30. juni og fortsætter hen over 

sommeren med slut før efterårsferiens start.   

 

2.2.2.2. Redegørelse for ændringer i niveau på gågadens løber Redegørelse for ændringer i niveau på gågadens løber Redegørelse for ændringer i niveau på gågadens løber Redegørelse for ændringer i niveau på gågadens løber 

(midterareal),(midterareal),(midterareal),(midterareal),    liniedræn og chaussestensareal.liniedræn og chaussestensareal.liniedræn og chaussestensareal.liniedræn og chaussestensareal.    

Mathias Sdun, der er tilgængelighedsrevisor hos COWI, gennemgik  

COWIs notat fra 3. februar 2014. Notatet blev udarbejdet efter 

decembermødet med Senior- og Handicaprådet. Notatet er 

vedhæftet dette referat og blev desuden uddelt på mødet. 

Notatet er en gennemgang af de steder, hvor Senior- og 

Handicaprådene ønskede en fornyet gennemgang  af forholdene. 

 

Mathias Sdun  fortalte, at der ved en tilgængelighedsgennemgang 

bliver ovevejet alle forhold for alle slags handicappede – de, der 

ikke har så let ved at bevæge sig, de der ikke ser så godt og de, der 

ikke har så let ved at afkode omgivelserne. For de 

synshandicappede skal der være et terrænspring på 2-3 cm for at 

de kan erkende forskelle.  

 

 

Dagsorden 
 

Sted: Hørsholm Rådhus 

Dato: 13.05.2014 

  

Deltagere: Kjeld Flemming (KF)  - Seniorråd 

Anders Kinnerup (AK)  - Handicapråd 

Gerhard Krohn (GK) - Handicapråd  

 

Maria Selch Olesen - COWI 

Gregers Hildebrand - COWI 

Kasper Jensen - COWI 

Mathias Sdun – COWI 

 

Peter Antonsen – Formand Miljø- og Planlægningsudvalget 

Charlotte Skov – Hørsholm Kommune, Vej og Park 

Anne Winstrup -  Hørsholm Kommune, Vej og Park, 

referent 

 

Fraværende: Flemming Sundt 

Jerry  Ritz 

Eva Larsen  

 

  

Emne: Hovedgaden - Tilgængelighed 

Dato: 27.05.2014

Sagsnr: 12/20680

 

Kontakt

Anne Winstrup

landskabsarkitekt

AWI@horsholm.dk

Center for Teknik (TEK)

Team Vej og Park (VEP)

Tlf. 4849 2050

tek-post@horsholm.dk

horsholm.dk
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En ændret adgang til forretningerne kan ske ved: 

 enten at etablere en ”pukkel” udenfor forretningen ½ meter fra 

døren med max. 100 promilles fald/stigning (= 10 cm. pr. meter, 

eller på den halve meter 5 cm’s fald/stigning), 

eller at etablere fald på 50 promille fra liniedrænet til 

bygningsfacade (afstand ca. 2 m., hvilket svarer til ca. 10 cm.) 

 

Da der allerede i dag er forskel i niveauet, så skal de cm. 

modregnes de henholdsvis 5 cm. og 10 cm.   

 

Mathias gennemgik alle notatets skemaer. NB: 4. og 5. kolonne i 

skemaet skulle have heddet ”Højdeændringændringændringændring ved ændring til…” . 

Konklusionen blev, at det eneste sted, hvor det kunne lade sig 

gøre på en rimelig måde at tilvejebringe niveaufri adgang var ved 

den nye Cafe Lounge.  

 

Der var mange kommentarer til gennemgangen. 

 

Gerhard Krohn bemærkede, at der var mange regler, og man en 

gang i mellem burde tage bind for øjnene og gå uden om disse. 

Anders Kinnerup var enig i, at det var op ad bakke, og 

tilgængelighedsspecifikationer bliver til forhindringer. 

 

Charlotte Skov svarede, at vi som kommune havde et ansvar over 

for alle, og vi ikke bare kan gå på kompromis, og at Senior- og 

Handicaprådets repræsentanter også repræsenterede mange 

forskellige grupper med forskelligt behov. 

 

Peter Anthonsen svarede, at let var det ikke, når gaden ligger på 

en bakke. Maria Selch Olesen supplerede, at der er ca. 2 meters 

forskel fra top til bund i gaden. 

 

Gerhard Krohn så gerne, at der kom lidt mere gang i, at butikkerne 

selv fik nogle handicapvenlige løsninger. 

 

Peter Anthonsen svarede, at butikkerne har lavpraktiske løsninger 

f.eks. gitterriste, og at butikkerne i de fleste tilfælde selv kun er 

lejere, så de skal overbevise deres udlejere om det nyttige i at 

etablere andre mere tilgængelighedsvenlige adgange til 

bygningen. 

 

Anders Kinnerup så gerne, at en ibrugtagningstilladelse blev givet 

med betingelse af der blev etableret niveaufri adgang. Peter 

Anthonsen kunne dog til dette melde ud, at det gav lovgivningen 

ikke hjemmel til. 

 

Charlotte Skov supplerede med, at de handlende ikke ser det som 

et problem. De giver gerne en hånd med, for at hjælpe ind i 

butikken. Det vil således være svært at overbevise dem om, at de 
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har et behov. Og det kun er ved nye byggesager, at vi kan kræve 

særlige forhold. 

 

Hørsholm Kommune har indkøbt en rampe som prøve. Rampen er 

i fotoforretningen, men kan lånes ud til alle. Der var efterfølgende 

en kort diskussion om rampen, hvor det blev oplyst, at den var 

bredere end den burde være. Det blev foreslået, at der blev sat en 

notits på hjemmesiden om, at der var en rampe til låns. Og det 

blev drøftet om forretningerne skulle have et lille skilt i vinduet 

om, at rampe kunne lånes. 

 

Peter Anthonsen slog fast, at der ikke skulle permanente ramper 

længere ud end den halve meter. Det bliver ellers så meget 

sværere at færdes på langs af bygningerne. 

 

Anders Kinnerup udtalte, at han havde den opfattelse, at de ikke 

opnåede noget. Med et helt andet udgangspunkt fra start af kunne 

mange problemer i projektet være løst. 

 

Der var efterfølgende en løs snak om, at der ikke var mening i at 

etablere niveaufri adgange til f. eks. opgange, hvis man blev mødt 

af en trappe som eneste mulighed indenfor. 

 

Gerhard Krohn fortalte, at der var nedsat en ny 

handicapkommission.  

 

Anders Kinnerup kom med ros til COWIs notat, og var glad for at 

Senior- og Handicaprådenes henvendelse var taget seriøst.  

 

3.3.3.3. Drøftelse af, hvor der kan skaffes ekstra niveaufri adgange, og Drøftelse af, hvor der kan skaffes ekstra niveaufri adgange, og Drøftelse af, hvor der kan skaffes ekstra niveaufri adgange, og Drøftelse af, hvor der kan skaffes ekstra niveaufri adgange, og 

konsekvenser af dettekonsekvenser af dettekonsekvenser af dettekonsekvenser af dette....    

Drøftedes under punkt 2. 

 

4.4.4.4. Passager. Gennemgang af projekterne. Passager. Gennemgang af projekterne. Passager. Gennemgang af projekterne. Passager. Gennemgang af projekterne.     

Anne Winstrup gennemgik de reviderede projekter for adgangene. 

Belægningen er efter sidste møde ændret til granitfliser som i 

Hovedgaden i de passager, der er egnet til  handicapadgang. Skitse 

af passager vedhæftes. 

 

Ved Hovedgaden 10/12 (Slagter Funch) deles passagen i en rampe 

og en trappe. Rampen fører fra Hovedgaden og ud på 

parkeringspladsen for at give den mindste hældning på rampen.  

Både rampe og trappe etableres med granitfliser. Mellem rampe 

og trappe opsættes gelænder. Der etableres 

handicapparkeringsplads ved rampen. 

 

Ved Hovedgaden 14/16 etableres opmærksomhedsfelt ved 

trappen.  
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Ved Hovedgaden  20/22 (over for Netto) lægges der granitfliser i 

passagen, og der etableres gelænder. 

 

Ved Hovedgaden 24/26 (Paw Sko) lægges der granitfliser i 

passagen i et ”køre”-spor, og der forventes aftale om brug af så 

meget areal, at det altid vil være muligt at komme ind fra 

parkeringssiden. Der etableres 2 handicappladser. 

 

Der mangler den endelige aftale for passagerne med ejerne. 

 

Anders Kinnerup ønskede 1 handicapplads mere ved passagen 

10/12 på den sydlige side af passagen. 1 handicapplads mere ved 

passagen ved Netto. Her på modstående side af parkeringspladsen 

på grund af ejerforhold. 

 

Charlotte Skov spurgte til det reelle behov, og Anders Kinnerup 

svarede, at det var svært at finde parkeringsplads i Bymidten, da 

der ved Midtpunkts parkeringsplads ikke var indrettet 

handicapparkeringspladser.  Lise Stampe i Voksen teamet vil 

kunne oplyse om antal af udstedte handicapparkeringstilladelser. 

 

Administrationen ser på det ønskede. 

 

5.5.5.5. Drøftelse af ledelinier. Drøftelse af ledelinier. Drøftelse af ledelinier. Drøftelse af ledelinier.     

Anne Winstrup gennemgik kort det eksisterende projekt. 

Fra Senior- og Handicaprådet blev ønsket ledelinier til passager på 

øst- og vestsiden samt til stoppesteder. 

  

De ønskede ledelinier indtegnes i projektet. 

 

6.6.6.6. Andet byudstyr. Andet byudstyr. Andet byudstyr. Andet byudstyr.     

Bænkene får armlæn og ryglæn i den ene del af bænken. Og 

bænkene hæves lidt i forhold til den højde, de er sat i i dag. 

Samtidigt hæves affaldsspandene. 

 

7.7.7.7. EventueltEventueltEventueltEventuelt....    

Intet 

 

Senior- og Handicaprådet blev bedt om at runde det drøftede af med 

deres gruppe og evt. vende tilbage inden 14 dage, hvis der er yderligere, 

der skal drøftes ellers anser vi dialogen afsluttet for denne gang. 

 

Kjeld Flemming takkede for et fantastisk samarbejde og Anders Kinnerup 

for, at de var taget seriøst. 
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1 Baggrund 

I forbindelse med gennemgangen af adgangsforholdene til butikkerne i gågaden, 

sammen med handicaprådet i december 2013, har Hørsholm Kommune anmodet 

COWI at undersøge muligheden for at tilrette belægningen lokalt omkring følgende 

butiksindgange i Hovedgaden, således at adgangsforholdene etableres mere handi-

capvenlige. 

Nedstående adgange er sammen med handicaprådet blevet udpeget til en ekstra 

vurdering med henblik på at etablere handicapvenlige adgange: 

Østlig side: 

› Nr. 12A Slagter Funch 

› Nr. 12A Café Lounge 

› Nr. 12B Hørsholm Foto 

› Nr. 18 Ledigt lokale (mellem Milium og Nordea) 

› Nr. 22 Home 

› Nr. 24 Thiele 

› Nr. 28 Daniel indgang syd, Daniel indgang nord, 1. sal samt Parfumeri 

Vestlig side: 

› Nr. 41 Opgang 1. sal 

› Nr. 49 Louis Nielsen 

› Nr. 51 Matas 

› Nr. 51 Massage 1. sal 

I forbindelse med etablering af handicapvenlige adgange skal der tages hensyn til 

samtlige bruger – herunder gangbesværede og svagtseende. På baggrund af dette 

anses højdeforskelle på 2,5 cm som niveaufrie. En højdeforskel på 2,5 cm sikrer at 

blinde og svagtseende kan opfatte niveauforskellen og dermed registrere indgan-

gen, skifte mellem fortov/cykelsti mm. Omvendt anses en højdeforskelle på 2,5 cm 

som en overkommelig højdeforskel for gangbesværede og kørestolsbrugere. Det 

bør således tilstræbes, at der kan etablere højdeforskelle på 2,5 cm i forbindelse 

med de ovenfor nævnte indgange. 

MEMO 

TITEL Hørsholm Bymidte, Hovedgaden - Handicapvenlige 

indgangspartier 

DATO 3. februar 2014 

TIL Charlotte Skov - CHS, Hørsholm Kommune 

KOPI Anne Winstrup – AWI, Hørsholm Kommune 

 Eva Larsen – ELA, Hørsholm Kommune 

 Knud Stokbæk - KNST, COWI 

FRA Maria Selch Olesen - MLOL, COWI 

PROJEKTNR A035847 
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Jævnfør den udarbejdede ”Vejteknisk beskrivelse – Hørsholm bymidte, Hovedga-

den" dateret 20. november 2012” projekteres tværfald projekteres med et fald op til 

50 ‰, hvilket er mere end foreskrevet i vejreglerne. 

I det efterfølgende benævnes niveaufri adgang som NF. 

De i dette notat beskrevne løsninger er drøftet med COWIs tilgængelighedsrevisor 

– herunder også løsninger hvor der foreslås, at der anlægges en rampe over en kort 

strækning med en hældning på op til 100 ‰. 

Ved etableringen af NF bør man være opmærksomme på de afledte problemstillin-

ger. Således kan de foreslåede ramper sikre en niveaufri adgang til butikkerne, men 

samtidig udgøre en barriere/risiko for langsgående trafikanter – især hvis disse en-

ten er gangbesværede eller synshandicappet (eller begge del). I flere tilfælde vil 

det, på grund af de eksisterende højdeforskelle, være nødvendigt at etablere længe-

re trapezformede ramper. Afhængig af den højdeforskel der skal overvindes vil 

ramperne udgøre barrierer for især synshandicappede der vil bruge de naturlige (og 

kendte) ledelinjer i form af facaderne. Synshandicappede vil have svært ved at er-

kende afgrænsningen af ramperne og dermed have øget risiko for at vælte/falde ved 

at træde ved siden af (især tæt på indgangspartiet, hvor højdeforskellen vil være 

størst). Dette kan forekomme ved almindelig passage og mere sandsynligt ved pas-

sage af andre personer. Tilsvarende risiko vil være til stede for gangbesværede. For 

at minimere denne risiko vil det være nødvendigt, at ramperne udformes på en må-

de der sikrer sikker adgang fra alle sider. Dette vil dog medføre en gennemgribende 

terrænregulering samt evt. ændringer i de eksisterende facader. 

Sammenfattende kan det forsigtigt konkluderes, at NF adgang er ønskværdig, men 

at en række eksisterende forhold gør at etableringen af NF adgang ikke nødvendig-

vis kan etableres uden at dette kan have utilsigtede effekter for gangbesværede og 

synshandicappede. Især sidstnævnte gruppe har behov for den tryghed der sikres 

ved at de berørte kan benytte sig af de tidligere kendte ledelinjer. Et aspekt der bør 

tages med i vurderingen af de NF adgange. 
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2 Østlig side 

2.1 Nr. 12 A Slagter Funch, Nr. 12 A Café Lounge, Nr. 12B Hørsholm Foto og 

Nr. 18 Ledigt lokale 

Den nuværende niveauforskel fra belægningen til indgangspartierne er mellem 6 – 

13 cm, som det fremgår af Figur 1 til Figur 4. Skal sidefaldet etableres med de 

maksimalt aftalte 50 ‰, kan højdeforskellen maksimalt minimeres med 4 cm. 

Skal der etableres en niveaufri adgange til de respektive indgange vil dette kræve at 

chaussestens belægningen udføres med et sidefald mellem 60 og 100 ‰ fra linie-

drænet til indgangspartiet, se Tabel 1. 

 

 

Figur 1 Slagter Funch 

 

Figur 2 Café Lounge 

 

Figur 3Hørsholm Foto 

 

Figur 4 Ledigt lokale 
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Sted Udført 

tværfald 

Højde 

til NF 

[cm] 

Højde ved 

ændring til 

100 ‰ i 0,5 

m bredde [cm] 

Højde ved 

ændring til 50 

‰ fra linje-

dræn [cm] 

Tværfald ved NF 

fra linjedræn 

Slagter 

Funch 

29 ‰ 13 4 4 106 ‰ 

Café Lounge 28 ‰ 5 4 4 58 ‰ 

Hørsholm 

Foto 

37 ‰ 8 3 3 84 ‰ 

Ledigt lokale 33 ‰ 6 - 10 3 3 Gns. 80 ‰ 

Tabel 1 

Det skal bemærkes, at der ingen forskel er på den opnåelige højdeændring, hvis 

tværfaldet udføres med 50 ‰ over hele bredden af chausséstensarealet fra linie-

drænet til facaden, eller hvis belægningen udføres med 100 ‰ på de nærmeste 0,5 

m mod indgangspartiet. 
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2.2 Nr. 22 Home 

Indgangen til Home Ejendomsmægler butik består af 2 trin. Det vil derfor ikke væ-

re muligt at etablere en niveaufri adgang til butikken, da dette vil kræve at belæg-

ningen hæves med op til 35 cm. Det skal bemærkes at der på den nordlige side af 

trappen er en udluftningsrist til bygningen, og at belægningen på nuværende tids-

punkt er udført til underside af denne rist. 

Det skal bemærkes at hvis belægningen udføres til samme højde som nederste trin 

vil sidefaldet fra liniedrænet blive 69 ‰, derved bør det være muligt at etablere en 

niveaufri adgang ved hjælp af en mobil rampe. Det vil dog betyde at længdefaldet 

på belægningen fra trappetrinet til belægningsoverflade ved underside af rist bliver 

270 ‰, svarende til et fald 1:4. 

 

Figur 5 Home ejendomsmægler 

 

 

Figur 6 Detalje trappe, Home 

 

 

Figur 7 Detalje nederste trin, Home 
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Sted Udført 

tværfald 

Højde 

til NF 

[cm] 

Højde ved 

ændring til 

100 ‰ i 0,5 

m bredde [cm] 

Højde ved 

ændring til 50 

‰ fra linje-

dræn [cm] 

Tværfald ved NF 

fra linjedræn 

Home 15 ‰ 12-16 4 9 Gns. 69 ‰1 

Tabel 2 

2.3 Nr. 24 Thiele 

Indgangspartiet ved Thiele er etableret med trappetrin. Som det fremgår af Figur 9, 

er overside af trappetrin 10 cm over belægningen. Som det fremgår af Figur 8 og 

Figur 9 er overside af trappetrin højere end overside af fundament på bygningen. 

En niveaufri adgang til indgangen kan etableres med et sidefald på ca. 45 ‰. Det 

kan dog ikke anbefales, da overside belægning vil ligge højere end overside af fun-

dament. 

 

Figur 8 Thiele 

 

Figur 9 Trappetrin, Thiele 

Sted Udført 

tværfald 

Højde 

til NF 

[cm] 

Højde ved 

ændring til 

100 ‰ i 0,5 

m bredde [cm] 

Højde ved 

ændring til 50 

‰ fra linje-

dræn [cm] 

Tværfald ved NF 

fra linjedræn 

Thiele 12 ‰ 8-13 4 20 Gns. ca. 45 ‰ 

Tabel 3 

2.4 Nr. 28 Daniel indgang syd, Daniel indgang nord, 1. sal samt Parfumeri 

Langs facaden for de ovenfor nævnte indgange er belægningen projekteret, således 

at den afsluttes til eksisterende lyskasser, hvilket ikke muliggør en niveaufri ad-

gang, uden indgriben i bygningskonstruktionen. Dette kræver en accept fra ejen-

dommens ejer samt accept af at ejeren betaler for de konstruktive ændringer. 

                                                      
1
 belægningen skal sænkes til eksisterende niveau 0,6 m nord for trappen pga. sokkelrist. 
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Som det kan ses på Figur 10, vil der fortsat grundet bygningens konstruktion være 

et niveau spring på ca. 5 cm fra overside trappetrin til indgangspartiet, hvilket gør 

at der ikke kan etableres en niveaufri adgang. Det skal påpeges at bygningens kon-

struktion med hensyn til underside af facadens vindues parti, gør at belægningso-

verside skal udføres under overside af trappetrinet. 

 

Figur 10 Indgang til butik Daniel 
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3 Vestlig side 

3.1 Nr. 41 Opgang 1. sal 

Det fremgår af billede 'Opgang 1. sal, indgang' at sokkelniveau er lidt lavere end 

stålkanten ved døren. Ved at hæve terræn 3 cm ved regulering af 5 chaussesten, vil 

det kunne lade sig gøre at sikre niveaufri adgang. 

 

Figur 11 Opgang 1. sal, nr. 41 

 

Figur 12 Opgang 1. sal, nr. 41 

 

3.2 Nr. 49 Louis Nielsen, Nr. 51 Matas og Nr. 51 Massage 1. sal 

Ved at udføre belægningen med 100 ‰ foran ved trappen ved Louis Nielsen vil 

nederste trin komme til at ligge i samme niveau som nederste trin på trappen. 

Ved Matas er belægningen lagt op til bygningens indgangsniveau, som består af en 

betonbelægning ind til dørpartiet, som er trukket tilbage i bygningen, hvorfor det 

ikke umiddelbart er muligt at hæve belægningen. 

Foran opgangen til Massage 1. sal er belægningen 6 cm under indgangsniveau. Ni-

veaufri adgang kan sikres ved at hæve belægningen ca. 6 cm. 
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Figur 13 Louis Nielsen 

 

Figur 14 Matas 

 

Figur 15 Massage 1. sal, ved chaussésten 

 

Figur 16 Massage 1. sal, ved dør 

 

Sted Udført 

tværfald 

Højde 

til NF 

[cm] 

Mulig afhjælpning 

Louis Niel-

sen 

30-35 

‰ 

4 100 ‰ i 0,7 m bredde, alternativt ændrer tværfaldet 

over hele chausséstensarealets bredde 

Matas - 4 - 

Massage 1. 

sal 

- 6 Hæve belægningen inkl. chaussésten og evt. stålkant 

i området ud for indgangsparti. 

Tabel 4 
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H0RSHOLM KOMMUNE

Center for Teknik (TEK)
Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm

Ove Baag0e Invest ApS
Ambolten 3
2970 H0rsholm

Opiaeg til aftale om renovering af belaegninger m.v. i Hovedgaden,
H0rsholm.

Passage mellem Hovedgaden 10 og 12.

H0rsholm Kommune er i gang med en gennemgribende renovering af

Hovedgaden med ny belaegning, nyt byinventar og ny beplantning.

I den forbindelse har der veeret dr0ftelser med ejerne af de passager, som

Lokalplan 140 § 5.4visersom abne passager. H0rsholm Kommune har
forhandlet om tinglysning af ret til offentlig gennemgang, hvor der ikl<e
allerede er det i dag. I den forbindelse tilbyder H0rsholm Kommune
etablering af ny belsegning m.v. 1 passagen saledes, at der kan blive en
bedre sammenhaeng mellem gagaden og de tilst0dende
parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsen harden 3. marts 2014 behandletsagen

vedr0rende ny indretning af passagen mellem Hovedgaden 10 og 12 med
ny belaegning og Inventar, hvor du er ejer af Hovedgaden 10, matr. nr.
65b H0rsholm By, H0rsholm.

Kommunalbestyrelsen harvedtaget, at projektet gennemf0res saledes, at
der kan etableres en handicapvenllg adgang i den sydlige del af
Hovedgaden ud mod Usser0d Kongevej.

Projektet har Vceret dr0ftet med H0rsholms Handicap- og Seniorrad.

Projektet ses af vedlagte plan - Rids 3.

I passagens side mod nr. 10 etableres en belaegning med 2 trappeforl0b,

og mod nr. 12 etableres en rampe. Mellem trappe og rampe saettes en lav
st0ttemur i granit til at udligne terraenspringet mellem trappe og rampe.
Pa st0ttemuren og pa mur mod nr. 10 ved trapperne etableres gelaender.
Belaegningen pa den lange rampe udf0res i granitsten 30 x 60 cm som i
Hovedgaden. Trapperne udf0res i granitsten og 0vrigt areal i chaussesten.

Eventuel belysning monteres pa gavl, og tilkobles den aim. vejbelysning.

Dato:3. juni.2014
Sagsnr: 2013/4764

Kontakt
Anne Winstrup

landskabsarkitekt
AWI@horsholm.dk

Center for Teknik (TEK)
Team Vej og Park (VEP)

TIf. 4849 2050

tek-post@horsholm.dk
horsholm.dk

Abningstlder
Mandag - fredag 9-13

Torsdag ogsa 16-18



Ud mod parkeringspladsen ved Usser0d Kongevej etableres
cykelparkering pa areal ejet af Hovedgade 12, og handicapparkeringsplads
pa vejarealet.

Der er den 12.12.1964 tinglyst en overenskomst mellem ejer af nr. 10 og
H0rsholm Kommune om sikring af offentlig gennemgang i passagen mod
at renholdeise, snerydning og grusning blev overtaget af H0rsholm
Kommune.

Denne overenskomst aflyses, i det de ovenstaende betingelser, hvor
H0rsholm Kommune forestar renholdeise, snerydning og

glatf0rebekasmpelse overf0restil den nye deklaration.

Deklarationen ervedlagt.

For Hovedgaden 12 er udarbejdet en tilsvarende deklaration som for
Hovedgaden 10, idet Hovedgaden 12 nu ejer en del af passagearealet.

Hvis du har sp0rgsmal til deklarationen ellertil projektet bedes du
kontakte H0rsholm Kommune, Vej og Park.

Safremt du kan acceptere deklarationen, og dermed, at

renoveringsarbejdet af belsegning m.v. kan i Vcerkssettes som beskrevet i
naervaerende brev, bedes du underskrive deklarationen og sende den til

H0rsholm Kommune senest den 1. juli 2014.

Deklarationen vil efterf0lgende blive tinglyst pa din ejendom. I den
forbindelse vil du blive kontaktet af landinspekt0r Henrik Hjorth, der vil
foresta den praktiske gennemf0relse af tinglysning enten gennem
fuldmagt eller ved digital underskrift.

Anisegsarbejdet vil derefter blive i gangsat, nar Hovedgaden og torvene er
faerdige.

Venlig hilsen

Charlotte Skov
Leder af Team Vej og Park



Udarbejdet af:
Landinspektarfiimaet Henrik Hjorth ApS.
Hovedgaden 4, 2970 Hsrsholm
Tlf: 45860790 mail: post@lhland.dk	4989.VI-ferdsel - 65 b

FORSLAG 12-05-2014

DEKLARATION

OWI F/ERDSELSRET m.v.

I forbindelse med aftale mellem Horsholm Kommune og ejer af ejendommen, Ove Baag0e
Invest ApS (CVR- nr 57046716), om udskiftning afbel^gning og etablering af handicapvenlig
passage pa matr.m-. 65 b Hsrsholm By, Harsholm (jfr. lokalplan 140 ) paleegges f0lgende
bestemmelser gaeldende for de til enhver tid vasrende ejere af ejendommen.

Der henvises til vedh$ftede :

-	Rids 1 : oversigt vedr. Hovedgaden
-	Rids 2 : der viser omfanget af areal omfattet af offentlig faerdselsret
-	Rids 3: projekttegning for udskiftning afbelsgning m.v.

S1	F/ERDSELRET

Der gives offentligheden flild og uopsigelig ret til gaende feerdsel ad det pa vedhseftede
rids 2 skraverede areal. Arealet omfattet af fsrdselsretten ma ikke bebygges og den frie fserdsel
ma ikke hindres ved etablering af lager, porte eller andre hindringer ligesom fsrdselsarealet ikke
ma benyttes til oplag, renovationscontainere eller lignende.
H0rsholm Kommune gives endvidere ret til fserdsel med fejemaskine eller lignende, safremt
H0rsholm Kommune skal foretage maskinel renholdeise af feerdselsarealet.
Pligten til renholdeise, snerydning og glatf0rebek£empelse af det areal, der omfattes af
faerdselsretten^pahviler H0rsholm kommune.

Udskiftning af belasgning, etablering af rampe mv. pa de arealer, der fremgar af rids 3, udf0res
og bekostes af H0rsholm Kommune uden nogen udgift for ejer af ejendommen.
Det udf0rte arbejde er omfattet af H0rsholm kommunes entrepren0rs 5 ars garanti for fejl og
mangier.

Nar udskiftningen af bel^gningen er endelig gennemf0rt, afleveres det udf0rte arbejde til ejer af
ejendommen, hvorefter al fremtidig vedligeholdelse og omkostninger pahviler ejer af
ejendommen.
Ejer kan dog inden for ovenneevnte 5 ars garantiperiode rette skriftlig henvendelse til Horsholm
kommune angaende fejl og mangier.
H0rsholm kommune er udelukkende forpligtet til at foranledige udbedring af fejl og mangier,
der kan henf0res til entrepren0rens garantiforpligtelse.



Fremtidig udskiftning af bel$gmng skal ske i samrad med H0rsholm Kommune, og der skal
tilstrasbes et materialevalg, der svarer til den nyetablerede belgegning eller svarende til den
bel®gning, der til enhver tid fmdes pa Hovedgaden.

^ 2	BELYSNING M.V.

Der gives H0rsholm Kommune ret til etablering af belysning ved fastgoreise pa eks. bygning
samt til fremf0ring af kabler pa muren eller i arealet omfattet af fsrdselsretten.
Tilstedev£erelsen af belysning og kabler skal respekteres af ejer af ejendommen, der er forpligtet
til at underrette H0rsholm Kommune forud for evt. bygningsarbejder eller lignende, der kan
ber0re belysning, kabler m.v.

S 3	UDSKIFTNING AF BEL/EGNING

Der er truffet seerskilt aftale om udf0relse af etablering af den nye belasgning m.v.
Denne aftale tinglyses ikke,

^ 4 AFLYSNING AF DEKLARATION MV.

Ved underskrift af n^rvsrende deklaration bortfalder tinglyst overenskomst ang. gennemgang
(tinglyst 12-12-1964, nr. 10753).

Ejer forpligter sig ved sin underskrift pa nserveerende deklaration til at undersloive dokumenter
n0dvendige for tinglysningsmaessig berigtigelse:

-	Aflysning af overenskomst
-	tinglysning af nsrv$rende deklaration

^ 5	PATALERET

Pataleberettiget er H0rsholm Kommune (CVR-.nr. 70960516)

Neervferende deklaration begeeres tinglyst servitutstiftende pa matr.nr. 65 b H0rsholm By,
H0rsholm, idet der med hensyn til panteheeftelser, semtutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

Dato:
Matr. nr. 65 b : Ove Baag0e Invest ApS

(CVR-nr. 57046716)



"^RKSVEJ

©.H0rsholm Koinmune og KMS — Koitet kan ikke benyttes som dokumentation

Date:	05/12/2013
Hovedqaden - Passager

MiSRSHOLkVi KOi'-'lMUNE	^	^	ReV.

Rids 1 af 3 Passager med offentlig adgang Proj:

Bemrk data i system 2000

MIforhold: 1:1000

Nr.:



NORD 1:200

Rids 2 af 3 vedrorende faerdselsret og belaegning
Det bekrsefles, at er o^«rensstemme!se mellem rids og firemsendt gml-fil

fiaerdselsret

Matr. nr. 65^ H0rsholm by, Horsholm
Hsrsholm kommune

mdl 1:200, fil 4989-310, 12.05.2014

l^ndinspektorfimiaet Hentik Hjorlh ApS
Hovedgaden 4. 2970 H0rsholm, telefbn 4586 0790, ^ 4586 0486

post@1hland.dk



ekslst.
koreve]
asfalt

ekslsU fndkorsel
chaussesten

N

eksisl.
pafkering
asfall

H0RSHOLM GAGADE

Passage mellem 10 og 12

Henrik Jergensen Landskab as Ilf 33323104 VAW/,landskab.dk

Rids 3 af 3

02,05.2014

SAQSNUMMER: 2530

EHV GODKENOT: HJ



From:                                 Anja Sahan
Sent:                                  27 Apr 2017 16:14:09 +0200
To:                                      'Christian Skytt';'ertberg@gmail.com';Niels Lundshøj Regnarsen;Arne-Georg 
Stangeby;'Anders Kinnerup';'Charlotte Kierkegaard ';'Susanne Rohde ';Annette Wiencken;Nadja Maria 
Hageskov;'ertberg@gmail.com';'Hørsholm Lokalforening';'Gerhard Krohn (innovamed@mail.dk)';Klaus 
Poulsen;'jette@billbozz.dk';'THG@horsholm.dk';'Flemming Sundt (flemmingsundt@gmail.com)';'Jeanne 
Bertelsen ('
Subject:                             VS: Renovering af parkeringspladsen ved Kammerrådensvej - behov for handicap-
parkeringspladser...

Kære alle
 
Se venligst nedenstående fra Center for Teknik
 
Vh Anja
________________________________________________
 
Kære alle.
 
 
Vedr. parkeringspladser ved Rungsted Kyst Station
Jeg har tidligere skrevet til jer omkring antallet af p-pladser ved Rungsted Kyst Station – og at 
kommunen gerne vil reducere på antallet af handicap-parkeringspladser. Tak for jeres 
tilbagemeldinger vedr. dette.
På baggrund af jeres tilbagemeldinger planlægger vi at reducere antallet, således at der 
fremadrettet kun er 2 pladser på hver side af stationen. Vi afventer lige at temperaturen bliver 
lidt højere, så vi kan lave ny afmærkning på asfalten.
 
Vedr. parkeringspladser ved Kammerrådensvej
Jeg har nu et nyt spørgsmål til jer…
 
Som I måske ved, er der afsat midler til udvidelse og renovering af parkeringspladsen ved 
Kammerrådensvej, hvor vi så småt er i gang med at skitsere på et projekt. 
Selve anlægsarbejdet udføres først i 2018, men projektering og politisk godkendelse af 
projektet sker i 2017.
 
Vi arbejder mod at skabe flest mulige parkeringspladser, så vi kan imødekomme kravene i 
lokalplanen. 
 
Spørgsmål til jer: Hvilket behov ser i for antal af handicapparkeringspladser på denne 
parkeringsplads – herunder også pladser til mindre handicap-busser…?
 
Når I drøfter spørgsmålet, skal I tage udgangspunkt i, at der på østsiden af Hovedgaden 
(parkeringspladsen mod Usserød Kongevej) etableres 4 handicap-pladser. (dette sker også når 
temperaturen bliver lidt højere…)
 
Ser frem til at høre fra jer – og I er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis I har 
spørgsmål.
 
 
Venlig hilsen



 
Charlotte Skov
Leder af Team Vej og Park
 
Hørsholm Kommune
Center for Teknik
Team vej og park
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
 
Direkte tlf. 4849 2070
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