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Forord

Små forhindringer er en stor udfordring i en kørestol
Tours on Wheels er en sag, der skaber bevidsthed om tilgængeligheden i Aarhus ved 
at invitere almindeligt gående på tur i en kørestol. Tours on Wheels blev undfanget og 
igangsat i 2019 af Ulla Søberg Jakobsen, der selv sidder i kørestol. De bærende ‘til-
gængelighedsaktivister’ i Tours on Wheels i dag er Antoniett Vebel Pharao, Ole Bram-
sen og Ulla Søberg Jakobsen.

Byen er fuld af forhindringer – især når vi bevæger os omkring i en kørestol. Det kan 
f.eks. være kantsten, dårligt placerede skilte, parkerede cykler og biler og dårlig indret-
ning af butikker. Helt almindelige gøremål, som f.eks. at skulle købe sig et par bukser 
kan være et nærmest umuligt forehavende, fordi en dørtærskel eller nogle få trappetrin 
gør det umuligt at komme ind i en butik.

Når tilgængelighed er en udfordring i byens rum, er det med til at afgrænse kørestols-
brugere og gangbesværede fra at tage del i samfundet på lige vilkår med mennesker 
uden handicap. Og når borgere uden gangbesvær, politikere og beslutningstagere ikke 
tænker over de mange små ting, som skaber store problemer for kørestolsbrugere, så 
bliver problemerne ikke løst. Og mange af dem er i virkeligheden slet ikke så svære at 
løse eller tænke ind fra begyndelsen. Det er noget af det, vi sætter fokus på i den her 
rapport, som er et inspirationskatalog.

Forandringen kommer, når vi oplever det på vores egen krop
Hvad er de oplevede forskelle på at være almindeligt gående og kørestolsbruger? Som 
udgangspunkt har du brug for mere plads omkring dig, når du sidder i en kørestol. Du 
bevæger dig rundt i en anderledes højde i byrummet, fordi du sidder lavere, end når du 
går. Som gående bruger du aktivt dine ben og fødder, som er dem, der møder byens 
flader. I kørestolen er det hjulene, der tager kampen op med byens belægninger og 
niveauforskelle. 

Tours on Wheels skaber større bevidsthed om de konkrete udfordringer og synliggør de 
gode eksempler i forbindelse med tilgængelighed ved at give dem, der normalt færdes 
til fods, mulighed for at opleve byen fra en kørestol. Det foregår ved, at vi arrangerer 
ture i Aarhus, hvor borgere, politikere og fagfolk kan opleve byen som kørestolsbruger. 
Fra kørestolen får deltagerne personlige og kropsliggjorte erfaringer med byens mulig-
heder og begrænsninger.

En tur starter med, at deltagerne mødes med Tours on Wheels-guiden og taler om 
ruten. Den er tilrettelagt, så deltagerne både kommer rundt til steder med udfordringer 
og steder, som er eksempler på god tilgængelighed. Deltagerne færdes i par. Den ene 
sidder i kørestol, den anden skubber bagpå, hvis der bliver behov for det. Undervejs 
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byttes rollerne om. Tours on Wheels-guiden viser vej. Deltagernes oplevelser bliver 
dokumenteret undervejs, og når turen er slut, mødes deltagerne igen og taler sammen 
om oplevelserne med god og dårlig tilgængelighed på turen.

Der har været afholdt 30 Tours on Wheels-ture i Aarhus, og alle er blevet dokumenteret 
grundigt. Tours on Wheels har indsamlet en masse data og fotos om udfordringerne i 
byrummet. Vi har i rapporten sorteret og inddelt dem i hovedtemaer og undertemaer.

Rapportens formål og målgruppe
Rapporten fortæller om byens mange forhindringer og udfordringer i billeder og ord og 
forsøger at gøre udfordringerne meget jordnære og virkelige for læseren. Vi kommer 
også med bud på løsningsforslag. Det handler om at have forstået problemstillingerne 
på forhånd, inden man planlægger eller renoverer henimod mere tilgængelige byrum, 
og butikker. 

Aarhus er en gammel by. Derfor er vi også optaget af, at tilgængeligheden for men-
nesker med handicap også skal kunne rumme og tale sammen med byens historie, 
bykultur og æstetik, selvom materialer som brosten og smalle middelaldergader giver 
flere udfordringer end en moderne og nyere by! Og selvom Aarhus danner rammen, 
ønsker vi at inspirere hele landet.

Rapportens målgruppe er især kommuner (politikere og embedsmænd), cityforeninger 
samt lokalråd og fællesråd, som organiserer borgere i et lokalområde i en kommune. 
Den kan også læses af nysgerrige borgere, der ønsker en større indsigt i udfordringer-
ne og bakker op om større tilgængelighed.

Lav en ‘tilgængelighedsjagt’ - eller tag fat i Tours on Wheels
Vi håber, rapporten kan inspirere til at kigge med andre øjne på gader, butikker og by-
rum i et lokalområde, uanset om du er beboer, cityforening, fællesråd eller kommune.
Vi opfordrer jer til at gå sammen og arrangere en ‘tilgængelighedsjagt’ i et lokalområde 
for at kortlægge, hvor der er udfordringer i byrummet. Det er både en sjov, social og 
lærerig oplevelse at få sammen! Start eventuelt med at kigge på nogle af de temaer 
i rapporten, som er lette at få gjort noget ved. Det kunne f.eks. være opkørsler fra vej 
til fortov eller belægninger og brosten, der ligger dårligt. Eller kig nærmere på, hvor 
tilgængelige butikkerne i et særligt lokalområde er.

Du er også altid velkommen til at kontakte Tours On Wheels og booke en tur, hvis du 
bor i Aarhus.

God læselyst og tur!
Tours on Wheels, juni 2020
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En vigtig del af Tours on Wheels er den efterfølgende 
samtale om køreoplevelsen i byrummet. Hvordan var det 
at opleve verden fra en kørestol?

Foto: Ole Bramsen.
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Tre ‘road movies’ fra Tours on Wheels 

Tours on Wheels har med tilskud fra Vanførefonden lavet tre film om lærerige ture rundt 
i trafikken, i butikker og i et nyt byudviklingsområde. Filmfotograf Grete Marie Jensen 
har dokumenteret med sit kamera.

Filmene kan ses på nedenstående link eller via titelsøgning på vimeo.com:

Herretur i kørestol: https://vimeo.com/387617498

Lumske gader og stræder: https://vimeo.com/387771173

Offroad på Sydhavnen: https://vimeo.com/392155290

https://vimeo.com/387617498
https://vimeo.com/387771173
https://vimeo.com/392155290
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Tilgængelighed i byrummet

Der er mange udfordringer med tilgængelighed i byrummet i Aarhus, både på grund 
af midlertidige udfordringer som følge af vejarbejde og byggeprojekter, men også som 
følge af manglende planlægning, når nye kryds, gaderum, pladser og bygninger etab-
leres eller ombygges. Hertil kommer selvfølgelig, at store dele af Aarhus er en gammel 
middelalderby, som er anlagt ud fra helt andre præmisser end tilgængelighed for alle 
og i en tid, hvor kørestole slet ikke fandtes. 

“Med de forhindringer eller i hvert fald udfordringer, der er 
på ens vej, skal hverdagen virkelig planlægges. Man kører 
ikke bare lige ned og henter en liter mælk”, som arkitekt Ulla 
Kjærvang udtrykker det. “Man tjekker som minimum lige, om 
der er andet, der mangler i køleskabet.”

Fortove
Fortove byder oftest på mange udfordringer for kørestolsbrugere. Hældninger, belæg-
ning, bredde og placering af trapper, cykler, storskrald og vejskilte, der gør pladsen 
mere trang på turen. Nogle steder er det manglende opkørsler fra gade til fortov, som 
i praksis gør hele fortovet mindre tilgængeligt, og det er rigtig ærgerligt, fordi en lille 
manglende detalje ødelægger meget.

Løsningsforslag:
• Tjek byen for manglende opkørsler fra gade til fortov, ved tværgående gader

• Skilte skal stå så tæt på gaden som muligt, så fortovsbredden maksimeres

• Vejskilte skal placeres, så en evt. opkørsel til fortov holdes helt fri

• Tænk over, hvor du sætter din cykel, dit storskrald og dine gademøbler 
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3. Bom! Der blev fortovet lige 
smallere end kørestolen. Hvad gør 
vi nu?

1. Nogle gange er fortove fulde af forhindringer, 
selvom grønt er godt :-)
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4. ”Cykler og kørestole er ikke 
nødvendigvis hinandens bedste ven-
ner!”, citat Paul Natorp.

3. Rådmand Thomas Medom (SF) og 
Jakob Søgaard Clausen (DF) møder 
forhindringer i form af henkastet 
affald.

5. Fortove skal være let tilgængelige med ramper. 
Ellers kan de ikke bruges. 

Fotos: Ole Bramsen.
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Kantsten og kanter
Generelt er kantsten og kanter lidt for “spændende” for os kørestolsbrugere på grund 
af niveauforskellen. Nogle kanter kan bestiges lettere og ufarligt, hvis niveauforskellen 
er helt nede på 1-2 cm. Men ellers er kanter for det meste et problem, der også udløser 
en stor utryghed, fordi det ikke er til at forudse, hvad der sker med kørestolen, når vi 
rammer kanten.

Særlige udfordringer er midterrabatter ved fodgængerfelter og graden af stejlhed, som 
kanten udgør i praksis, hvis den skal bestiges. Jo større kant jo større udfordring! Og 
det hjælper ikke altid at tage grundigt tilløb og sætte farten op for at overkomme forhin-
dringen. For farten kan i sig selv blive ens værste fjende. 

Løsningsforslag:
• Ombyg større kanter og kantsten, hvor det er muligt 

• Lav asfaltramper de steder, hvor kanterne ikke kan fjernes 

eller formindskes.

”Shit, shit, shit, shit,” siger arkitekt Ulla Kjærvang med bæv-
ende stemme, da hun og Paul Natorp skal krydse vejen på 
Frederiks Allé og må gøre midlertidigt ophold i midterrabatten. 
”Det er ret skræmmende fra den her højde,” supplerer Paul 
Natorp. Der er en frygt for ikke at nå over eller reagere hurtigt 
nok, hvis der lige kommer en bus eller et andet stort køretøj 
farende forbi. Der er nemlig ikke bare en vej, en midterrabat 
og sågar en cykelsti, der skal forceres. Men også en kant op 
til fortovet. 

”Man bliver næsten helt træt af at se sådan en kant,” siger 
arkitekt Ulla Kjærvang. Nogle gange må man måske ligefrem 
overveje en omvej.
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2. Skoleelever får problemer med manglende
rampe i fodgængerfelt på Frederiksbjerg i 
Aarhus.

1. Hjulene stiller sig på tværs for 
folketingspolitiker Jakob Ellemann-
Jensen (V) pga. en dum kant.

4. Manglende rampe ned fra fortov i 
N.F. Fjordsgade i Aarhus.

Foto 1-4: Ole Bramsen.

3. Manglende rampe fra fortov til vej i 
Vestergade i Aarhus for byrådsmedlem Keld 
Hvalsø (EL).

5. En kantsten med indbygget opkørsel, der både 
er god for kørestolsbrugere og blinde.

Foto: Grete Marie Jensen.
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”I starten var jeg virkelig overrasket over, at der ikke skulle 
større huller til, for at man ikke kunne komme fremad, selvom 
det faktisk er virkelig gode kørestole… at det var sådan nog-
le småbitte ting, og at en lillebitte liste i en dør, kan gøre en 
kæmpe forskel…” – Nina Tofte Hansen efter en tur

Løsningsforslag:
• Brug ‘Borgertip’ app’en til at registrere og indmelde de brosten til din kommune, der 

mangler, eller som ligger skævt – eller andre belægninger, der har større ujævnheder

• Sørg for ordentligt og fast fyld mellem brostenene på de større brostensflader, f.eks. 

på torve (dejligt vi har dem i byen, de er smukke - men de kan være noget hø for 

kørestolsbrugere!)

• Ved nyanlæg benyt store flade brosten og granitstykker, men vær opmærksom på at 

anlægge dem ekstra grundigt, da vores erfaring er, at underlaget ofte synker.

Brosten og andre belægninger
Aarhus er en middelalderby og store dele af byens gader og torve er af historiske og 
æstetiske grunde belagt med brosten i forskellige størrelser. Det skaber potentielt di-
lemmaer mellem æstetik og funktionalitet, som citatet her viser: ”En af de små, dejlige 
gader inde i Aarhus, som jeg plejer at elske, blev pludselig til forhindringsbane, med 
sine charmerende skæve brosten, og fuger der ikke var fyldte. Min kørestol sad fast 
igen og igen.” (Camilla Fabricius, Netavisen Pio)

Men nogle af dilemmaerne kan håndteres, hvis vi kigger nærmere på de konkrete 
udfordringer, der er med brosten i byen i forhold til løsningerne.

En særlig udfordring er rækken af brosten mellem betonfliserne i de såkaldte “køben-
havnerfortove”, som er det princip, der også bruges for anlægning af fortove i Aarhus. 
Skiftet mellem betonfliser og brosten giver risiko for mange ujævnheder. Særligt over 
tid, når jorden under fortovet synker, eller enkelte brosten forsvinder og efterlader et 
farligt hul. Byens rotter gør også deres til at underminere fortovene og skaber forsænk-
ninger og ujævnheder.
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1. Brostensflader er generelt hårde at force-
re med håndkraft, og særligt beskaffenheden 
af mellemrummene mellem stenene er afgøren-
de for flowet :-)

2. Manglende vedligehold og nedsunkne bro-
sten mellem betonfliserne gør turen farlig 
og svær på de såkaldte ‘københavnerfortove’.

3. Brosten, der ligger løst og stikker op, 
er små uventede forhindringer og stop-
klodser. 

4. En ujævn overgang fra asfalt til beton-
fliser, der skaber et farligt hul.

5. Det kunne være værre, og brostensfladen 
er så smuk. Men bankes brostenen i midten 
ned i niveau med de andre, bliver belægnin-
gen meget lettere og sjovere at køre over 
og nyde fra kørestolen!

6. Belægningen rundt omkring de nedgravede 
affaldscontainere driller også.

Fotos: Ole Bramsen.
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1. Manglende udsyn foran fodgængerfeltet ved Magasin Aarhus’ P-hus.

2. Fodgængerfeltets midterrabat har en træls 
kant op og levner ikke megen plads til køre-
stole, men det går lige.

3. Det er ikke altid, man kan nå over, inden 
lyset bliver rødt!

Foto 1+4: Ole Bramsen.
Foto 2+3: Louisa Esther Mugabo
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4. Det går lige 
at vente herude 
i midterrabatten 
på Frederiks 
Allé i Aarhus, 
men så er der 
også udfordrin-
ger som dæksler, 
huller og kanter 
at holde øje med 
på vejen.

Fodgængerovergange og trafiklys
Trafiklys og fodgængerovergange udgør en særskilt udfordring, fordi det ofte er store 
afstande og komplicerede flader, vi kørestolsbrugere skal krydse på kort tid. Hertil 
kommer, at udsynet ikke altid er tilstrækkeligt, fordi vi ikke lige kan stikke hovedet læn-
gere ud på kørebanen og “se om hjørner” som menneskegiraffen på fødder. 

Løsningsforslag:
• Giv længere tid i trafiklyset til krydsning nogle steder (hjælper også gangbesværede)

• Sørg for, at det også føles trygt og sikkert at opholde sig på midterrabatten, undgå 

bl.a. høje kanter og skab tilstrækkeligt med plads til en kørestol

• Etabler bedre oversigtsforhold i planlægningsfasen af nye kryds og veje
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Riste og dæksler
Kanter over 1 cm giver meget let udfordringer, når vi kører rundt i byen i kørestol. 
Og det er langt fra altid, at riste og dæksler er tilstrækkeligt i niveau med den øvrige 
belægning, hvilket giver uventede huller og farlige kanter undervejs på turen. 

Løsningsforslag:
• Få lagt dækslet i niveau med den omkringliggende belægning

• Ligger dækslet for højt og ikke kan sænkes, så hæv belægningen jævnt lige 

omkring den

1. En elev fra Aarhus Efterskole 
passerer et kloakdæksel, der lig-
ger højere end brostenene.
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2. Et i øvrigt smukt dæksel, der 
er placeret langt under niveau, og 
derfor udgør en fælde!

3. Brosten lagt omkring et dæksel 
har tendens til at skride ud og 
skabe huller.

Fotos: Ole Bramsen.
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Ramper i byrummet
Ramper er vigtige, fordi de løser mange udfordringer med tilgængelighed i byrummet, 
dér hvor der er niveauforskelle, som ikke lader sig udligne på anden vis. Samtidig er 
der også en del problemer med ramper. I følge lovgivningen skal der være ramper, 
hvor der er brug for det. Loven siger også, hvor stejl en rampe må være. Derudover er 
det god tilgængelighed at sikre belægning, farver og placering, så rampen er nem at 
bruge.

Mange steder mangler der simpelthen ramper, hvor de burde være. Andre steder er 
ramperne for stejle. Det sker også ofte, at der er en høj, besværlig kant op til rampen. 
Nogle ramper har belægninger med materiale, der skaber en dårlig bevægelighed eller 
en falsk følelse af tryghed, når man bevæger sig op ad den. Andre ramper har også for 
lidt plads omkring sig eller er forkert placeret i forhold til omgivelserne. Nogle gange er 
det svært at se niveauforskelle med det blotte øje, og det kan blive farligt.

Løsningsforslag: 
• Ramperne må ikke være for stejle

• Ramperne skal være skridsikre og med platforme

• Brug kontrastfarver ved etablering af ramper og kanter, så der er synlige forskelle  

og advarsler

• Husk løbende at tilse og vedligeholde ramperne, så de ligger rigtigt og f.eks. ikke er 

sunket, hvis det er tale om ramper af sten
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4. ’Thumbs down’ på grund af manglende 
rampe foran en ellers velbesøgt butik.

3. Den berygtede rådhusrampe ved Rådhuset 
i Aarhus, hvor hældningen er alt for stejl. 
Men vi har en borgmester Jacob Bundsgaard 
med både ’muller’ og mod, for man kan let 
komme til at tippe bagover :-)

1. Svært at se niveauforskelle, fordi der 
ikke bruges forskellige farver i designet, 
men heldigvis er der kant på rampen. 

2. En alt for stejl rampe i byrummet med 
dårlig belægning af brosten. 

Foto 1: Louisa Esther Mugabo
Foto 2: Søren Helbo. 
Foto 3+4: Ole Bramsen.
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1. Midlertidige afspærringer presser nogle gange 
tilgængeligheden på fortovet unødigt, fordi afspær-
ringen ikke er gennemtænkt for at sikre pladsen til 
kørestole. 

2. En afspærring foran et stillads 
er ikke tænkt igennem: Der mangler 
midlertidige ramper og plads.

3. En kabelkasse med for stor hældning gør 
turen over til en stor, fysisk udfordring.

4. En dårlig kabelkasse gør turen over 
en udfordring, men så er det godt, vi kan 
hjælpe hinanden :-)

5. Pas på hovedet: Renoveringsarbejde og stillads 
forude!

Fotos 1-5: Ole Bramsen.

6. Halvgod løsning til kabler. 
Desværre er der en lille kant.

Foto 6: Jeppe Spure Nielsen.
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Vejarbejde og byggeri
Byggerod, afspærringer ved vejarbejde og midlertidige kabelføringer. Der foregår ofte 
vejarbejde og nybyggeri i en by som Aarhus, der er under kraftig udvikling med ca. 
5000 nye indbyggere om året. Så skal der spærres midlertidigt af på gade og fortove 
- og byrummet ændrer sig markant for en kortere eller længere periode. Det resulterer 
ofte i dårligere tilgængelighed på grund af midlertidige kabelføringer, der enten ikke er 
lagt ind i en rampe eller ligger i én rampe, der har en høj, klodset stigning. 

Derudover er der ofte byggerod og mangelfulde afspærringer, der gør det svært at 
komme forbi på fortovet, fordi bredden er formindsket og ramperne til fortovet ikke læn-
gere er tilgængelige. Endelig er designet af alternative ruter ikke altid gennemtænkt og 
skiltningen til “omfartsvejen” mangelfuld, set fra en kørestolsbrugers perspektiv. Når vi 
bevæger os rundt i byrummet er det ikke altid så let at lave spontane ændringer under-
vejs, som det er for fodgængere. Derfor er skiltning i sådanne situationer særligt vigtigt.

Løsningsforslag:
• Få lagt kabler i en rund kabelkasse, så det er let at køre hen over kabler på veje og 

fortove 

• Planlæg passende bredder for afspærringer, inden de etableres 

• Sørg for at holde orden på byggefeltet og sørg for, at ting ikke breder sig ud over det 

markerede område
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Hverdagsliv – butikker

“Før min tur med Tours on Wheels har det simpelthen ikke været i min bevidsthed, 
at nærmest alle butikker har ét til to trin ind”. Sådan sagde folketingspolitiker Camilla 
Fabricius blandt andet, efter hun havde været med Tours on Wheels på tur. For almin-
deligt gående er en tur med Tours on Wheels ofte en øjenåbner – især ud mod den 
verden, som er en selvfølge for de fleste. For kørestolsbrugere kræver helt almindelige 
hverdagsting nemlig nogle gange et pænt stort overskud og særlig planlægning, fordi 
de ikke kan tage tilgængelighed for givet.

Adgang via trapper og ramper
Det er langt fra alle butikker, vi kørestolsbrugere har adgang til. Det giver sig selv, at 
hvis adgangen til butikken er via trin eller ligefrem trapper, så er det ”lukket land” for 
os. Mange butiksejere er selvfølgelig opmærksomme på problemet og har sørget for 
ramper af forskellig slags. Men desværre er det ikke altid, at de giver den rigtige hjælp. 
De kan være placeret sådan, at det kan være svært at rulle hen til dem, eller de er så 
stejle, at det kræver Schwarzeneggerske kræfter at komme op ad rampen i en ikke-
elektrisk kørestol.

“Butikker med et enkelt trappetrin som indgang, og store
varehuse med store tunge døre man skal igennem, det er 
virkelige eksklusioner - når man lever i kørestol.” 
– Camilla Fabricius i Netavisen Pio

“Det er ikke ret nemt at komme op ad de ramper, der er ind til 
mange af butikkerne på Strøget.” 
– Borgmester Jacob Bundsgaard i sin tale om Tours on 
Wheels ved uddelingen af Handicapprisen 2019
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FAKTABOKS:
Ifølge tilgængelighedsbestemmelser ift. bygninger 

nyere end 1995, må ramper maksimalt hælde 5% (1:20), 

og foran en indgang skal der være en vandret flade 

på minimum 150 x 150 cm i niveau med det indvendige 

gulv. Kilde: bygningsreglementet.dk

Løsningsforslag:
• Allerbedst vil det selvfølgelig være, hvis adgangen er helt uden brug af trin, trapper 

og ramper, så vi kan køre direkte ind i butikken fra gadeplan. Altså at tænke tilgæn-

geligheden ind fra start, som der også er bestemmelser om ved byggerier efter 1995. 

• De midlertidige ramper/stålramper er generelt for stejle, så vi ikke føler det trygt at 

forsøge at forcere dem. Byggede ramper, der sidder på siden af bygningen som en 

repos, og som er så tilpas brede og ”flade”, at vi kører let op ad dem, er det bedste 

alternativ. Og så dørautomatik. 

• Ved mindre kanter ind i butikker, kan der bruges små løse og bøjelige plader, som 

lægges ud, når behovet opstår. 

• En anden løsning er at installere en lift, så kørestolsbrugeren køres op i niveau med 

øverste trin i butikken.

Der skal dog ikke meget hældning til på en stålrampe ind til en butik, før end køresto-
len stejler. Og hvad vigtigere er: trygheden ryger sig en tur ved stejle hældninger, og 
kørestolsbrugeren vil almindeligvis undlade at prøve at komme ind i de pågældende 
butikker. Det ender med at blive en mental barriere, hvor man giver op på forhånd.

”Jeg ville ikke have det rart med – hele tiden – at folk skal stå 
og vente, stå i kø, mens jeg prøver at komme ind.”
– Rune Baadsgaard Hansen

”Eller skulle bede om hjælp hver gang.” 
– Peter Sebastian Johanson

Fra Tours on Wheels’ road movie “Herretur i kørestol”
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2. De her trapper er lidt for stor en 
udfordring at begive sig ud i som køre-
stolsbruger.

4. Der er rigtig god plads og 
tilpas hældning på rampen/repo-
sen ved Fjordsgade forenings- og 
fritidshus, som ovenikøbet er 
placeret på siden af bygningen. 
Og så er der dørautomatik, som 
også letter adgangen.

Fotos: Ole Bramsen 

3. Tidligere chef for Voksen Handicap-om-
rådet i Aarhus kommune, Kirsten Bundgaard, 
kan give ’thumbs up’ til lift-løsningen. 

1. Thumbs up til Triumph butik-
ken i Frederiksgade i Aarhus. 
De små bøjelige plader er alt, 
hvad der skal til for at give 
kørestolsbrugere god adgang til 
butikken.
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Døre og kølediske
En dør er ikke bare en dør, når man er kørestolsbruger. Flere butiksdøre er enten me-
get tunge at åbne eller åbner udad og op i hovedet på én. 

Inde i især supermarkederne kan de kølediske, hvis låger vender udad, volde de sam-
me problemer. Det kan være svært både at manøvrere lågen og nå ind til eksempelvis 
mælken, der står på køl. 

Og er der tale om en kølediske på gulvet med låget ovenpå, hvor for eksempel de fros-
ne grønsager er placeret nederst i disken, er det stort set umuligt for kørestolsbrugere 
at få fat på dem. Medmindre vi får tilbudt en ”forlænget arm”. 

Løsningsforslag:
• Vi kørestolsbrugere er selvfølgelig opmærksomme på selv at spørge om hjælp til 

både at række ned i en køledisk eller åbne låger og døre, hvis de gående eller de 

medarbejdere, vi møder på vores vej, ikke selv er opmærksomme på problemet.

• Den bedste løsning er at bruge automatiske døråbninger ved indgange (”skydedøre”, 

ikke dem, der åbner udad). 

• Brug skydedøre ved kølediske til mælken og andre kolde drikke. 
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1. Der er langt op til den øverste 
køleskabshylde for kørestolsbrugere.

2. Lågen åbner til siden, og jeg 
ikke skal flytte mig bagud. 

Fotos: Ole Bramsen.
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Fingrene væk fra kagedåsen på disken?
”Ingen arme, ingen småkager,” siger man! Og det samme gælder meget ofte for køre-
stolsbrugere (med arme ;–) ) For når bageren, for eksempel lokker med smagsprøver, 
er det så at sige ikke nemt at få fingrene ned i kagedåsen som kørestolsbruger, når ka-
gedåsen er placeret på en disk i en meter eller halvandens højde! Eller hvis der er en 
kant foran disken, der forhindrer, at vi kan køre helt tæt på. Og det er selvfølgelig ikke 
kun ved de tillokkende smagsprøver, at problemet opstår, men også ved et helt almin-
deligt køb af varer. Om det så er lækre fastelavnsboller eller bagerens bedste rugbrød, 
der skal i indkøbskurven. 

Personalet er i de fleste tilfælde enormt behjælpelige, når først de ser os. Men det er 
ikke altid lige let at få deres opmærksomhed eller øjenkontakt på grund af diskens 
højde og positionen fra en kørestol. Og der er selvfølgelig også et element af at være til 
besvær.

Løsningsforslag:
• Den optimale løsning er fra begyndelsen at lave så lave diske, at kørestolsbrugeren 

også kan nå op og tage sin æske med flødeskumskager eller andre varer. 

• Er disken først placeret for højt, er det et spørgsmål om opmærksomhed og omtanke: 

• at personalet er oplært i/tænker på at være opmærksomme, tage hensyn og hjælpe. 

• Det er en fordel de steder, hvor Dankortautomater i det mindste er placeret så lavt,  

at kørestolsbrugere kan nå dem, eller hvor der er mulighed for at bruge MobilePay, 

så der ikke er noget betalingsmæssigt, vi skal ”nå op til”.

”Jeg havde ikke regnet med, at det udsyn, jeg havde, det var 
så pivringe… at jeg ikke kunne se de fastelavnsboller!” 
– Camilla Fabricius efter en Tours on Wheels-tur
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1. Det kræver sin kvinde at få fingre i 
bagerens smagsprøver.

2. Kagen til rådmand i Aarhus Kommune, Kristian 
Würtz’ eftermiddagskaffe er sikret, fordi disken 
er placeret så lavt, at også kørestolsbrugere 
kan nå op efter æsken – og endda betale. 

Fotos: Ole Bramsen.
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2. ”Ingen arme, ingen småkager”… eller favorit-fre-
dagsslik fra øverste hylde!

Fotos: Ole Bramsen.

1. Selv for en høj mand som Jakob Ellemann-Jensen (V) 
med ”lang rækkevidde” kan flaskeautomater være en prø-
velse i kørestolsperspektiv.
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Fredagsslik og flaskeautomater
Juhuu, det er fredag, og vi kørestolsbrugere har sikkert lige så meget trang til en 
omgang bland-selv-slik som den gennemsnitlige del af befolkningen! Men det er ikke 
givet, at fredagens slikfavoritter er placeret i den rette højde. Faktisk kan det bedste 
for nogen meget vel lokke længst oppe i ”bland-selv-slik-himlen” – og så kan godterne 
ikke nås for en kørestolsbruger. 

Desuden er det ikke hygiejnisk med plastikhandsker for kørestolsbrugere ved 
bland-selv-slikken, da hånden også skal bruges til at køre kørestolen. 

Skal den søde tand ligefrem finansieres af flaskepant – eller er det blot de tomme 
flasker af weekendens indtag af cola og øl der skal returneres – har vi igen balladen! 
Flere af supermarkedernes flaskeautomater kan vi kørestolsbrugere ikke benytte, fordi 
vi ikke kan køre tæt nok på eller nå op i den højde, som hullerne er placeret i. 

Løsningsforslag:
• Lavere stativer/hylder til bland-selv-slik vil give alle adgang til de søde sager. 

• Små skovle er at foretrække frem for handsker – set i et hygiejnisk perspektiv

• Er flaskeautomater placeret lavt nok og uden forhindrende kanter eller andre ele-

menter, kan en kørestolsbruger tilkøre automaten sidelæns.
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Kassebånd og betaling
Der er vist ingen statistikker, der viser, at vi kørestolsbrugere er særligt kriminelle… 
Så er vi først kommet ind i en butik og har fået adgang til de varer, vi vil købe, vil vi 
selvfølgelig også gerne betale for dem! Men i mange butikker er betalingen faktisk en 
besværlig affære for kørestolsbrugere. Kreditkortterminalerne og automater til kontanter 
kan sidde så højt, at vi ikke kan nå dem.
 
Lykkes det at få betalingen klaret – f.eks. ved hjælp fra personalet – kan kassebånde-
ne i supermarkederne volde et efterfølgende problem. Der kan være langt op, eller de 
er for ”dybe”, så armene ikke kan række så langt ind efter varerne.

Løsningsforslag:
• Placér mindst én Dankort-terminal så lavt, at det er muligt for en kørestolsbruger at 

betale ved den.

• Supermarkedernes scan-selv-systemer er rigtigt brugbare for kørestolsbrugere og 

gør det muligt at tage på indkøb og klare det hele selv – uden at bede om hjælp. Det 

er godt for værdigheden!

• Er der kun almindeligt kassebånd, kan kassemedarbejderen være behjælpelig ved 

at skubbe varerne hen til den side, hvor man sidder, eller i hvert fald ikke ”køre” 

dem bagest på kassebåndet. Og kørestolsbrugeren skal selvfølgelig nok selv være 

behjælpelig ved at fortælle medarbejderen, hvad der er brug for.

• Betaling med MobilePay er som ovenfor nævnt også en god løsning for kørestols-

brugere, der er med på de digitale løsninger.
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Det kører for os ved supermarkedernes 
scan-selv-systemer! 

Foto: Robert Snider.
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Slalomkørsel – skilte og snævre gange
Vi har fuld forståelse for, at butikkerne gerne vil gøre opmærksom på sig selv, gøre 
reklame for deres varer og have så mange varer i butikken som muligt. Men skilte og 
snævre gange, der bugner af varer, bliver nemt en forhindringsbane for kørestolsbru-
gere. 

Vi må køre en ”omvej” for at komme uden om skilte, der er placeret udenfor på snævre 
gader eller fortove eller inde i selve butikken. Vi kan komme til at køre et tøjstativ ned 
eller torpedere en undertøjsmodel på vores vej! Eller vi fylder måske for meget eller 
spærrer ligefrem for gående, mens vi kanter os igennem butikken. Det kan blive en 
irritation for de andre i butikken, og vi kan meget nemt selv føle os i vejen.

Løsningsforslag:
• Der er umiddelbart ingen grund til at placere skilte lige netop dér, hvor det er bereg-

net for kørestolsbrugere at køre, så ofte er det bare lidt omtanke, der skal til. 

• De ”glatte” belægninger (slebet granit) i kvarterer med mange brosten er f.eks. be-

regnet til kørestolsbrugere, så her skal skilte placeres på brostensstykket i stedet. 

• Forsøg ikke at placere varer, stativer og hylder for tæt. Så er der mulighed for at køre 

en lidt bred kørestol rundt i butikken. 
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De mange dejlige dufte og andre udstillede varer 
bliver nemt til en forhindringsbane, når man sidder 
i en kørestol. 

Foto: Ole Bramsen.
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Det gode byliv

Aarhus har rigtigt meget at byde på, som kan forsøde hverdagen eller gøre en grå 
weekend lidt vildere. Men det føles ikke altid som om, der er lige adgang til det gode 
byliv. Indimellem er kørestolsbrugere ligefrem afskåret fra at deltage på lige fod med 
almindeligt gående. 

Det kan ødelægge glæden ved at komme ud og begrænse eller ligefrem stoppe kø-
restolsbrugerens sociale liv. For dem, der slet ikke kan overskue forhindringerne eller 
planlægge sig ud af dem, kan det i værste fald føre til isolation.

Lad os tage jer med på en kort tur i kørestolsperspektiv ud i byens rekreative områder 
og umiddelbart gode byliv!

Caféer, barer og “to go”
“Se nu dér!”  Der er glæde i stemmen, da Peter Sebastian Johanson i Tours on Whe-
els’ road movie “Herretur i kørestol” ser en pub med direkte adgang for kørestole. Og 
Rune Baadsgaard Hansen supplerer: “Her kunne man da godt tilbringe en aften.”  Men 
glæden svinder hurtigt, da de opdager, at der er trin op til baren og ikke mindst ind til 
de bageste, mørke gemakker, hvor det er nemmere at score!  “Det er dernede magien 
sker,”  som Peter Sebastian Johanson udtrykker det.

Mange caféer og barer i midtbyen har kringlet adgang for kørestolsbrugere. Med trin 
og trapper, tunge indgangsdøre, manglende kørestolstoiletter og andet afskærer man i 
virkeligheden kørestolsbrugeren fra at leve et helt almindeligt socialt liv ude i byen.

Og ønsker kørestolsbrugeren i stedet at tage ”byen” med hjem, er det heller ikke altid 
så ligetil. Ved ”to go” er nogle af problematikkerne de samme, som når vi vil nyde vores 
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mad og drikke ude i byen: mange af de steder, hvor man kan tage sin mad eller kaffe 
med hjem fra, har også trin og besværlige indgange. Og kioskernes kaffekopper står 
nogle gange så langt inde på bordet, at vi kørestolsbrugere ikke kan nå dem.

Er personalet opmærksom på det, kan det selvfølgelig løse problemet med en hjæl-
pende hånd, men det kan godt være psykisk hårdt for kørestolsbrugeren altid at skulle 
bede om hjælp.

Løsningsforslag:
• I de mange gamle og smukke bygninger i Aarhus er der ofte trin og kringlede for-

hold. Og vi er selvfølgelig ikke på en mission, hvor vi ønsker alle historiske elemen-

ter fjernet. Men står man over for en ombygning, vil det være en god ide at tænke i 

tilgængeligheden og blandt andet lave lokalerne niveaufri.

• Alternativt kan der bygges lave (ikke stejle) adgangsramper ind til og inde i lokalerne.

• Der er selvfølgelig også adfærdsmæssige løsninger. At personalet generelt er op-

mærksomt og klar til at hjælpe. 

• Og i forhold til ”to go-kaffe” for eksempel at lave huller til kopperne, som hænger ud 

eller nedad, så de er nemme at komme til.

”Det ville bare være fedt at kunne klare det selv. Sådan tror 
jeg, jeg ville have det.” 
– Rune Baadsgaard Hansen i ”Herretur i kørestol”
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2. Det holder ikke rigtigt ikke at kunne komme 
ind og få en ”hotter”, synes deltagerne på denne 
Folkets Møde-tur at sige! 

Fotos: Brett Patching.

1. Der kan være ”langt” til 
en forfriskende kaffetår.
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Udeservering     
På en varm sommerdag – eller hvis man er ryger – er det dejligt, at man kan nyde sin 
kaffe, øl eller frokost i det fri. Og Aarhus har mange dejlige steder, som tilbyder udeser-
vering. 

Det er klart, at man ønsker at tilbyde det til så mange som muligt, men desværre bety-
der det ofte, at det kan være svært at give plads til en kørestol ved bordene. 
Eller det er svært blot at passere et sted med udeservering – for eksempel der, hvor 
borde og stole fylder en stor del af fortovet.

Vi oplever endda indimellem, at borde og stole stilles klos op ad de ramper, som skal 
give kørestolsbrugere adgang til selve beværtningen.

Løsningsforslag:
• Måske kan det overvejes, om det er nødvendigt med helt så mange siddepladser og 

så stor koncentration af borde og stole?

• Kan der laves en udvidelse, så udeservering ikke optager plads på fortovet for gåen-

de og kørestolsbrugere?
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Super adgangsrampe, så vi kan komme ind til 
baren! Men knapt så smart at stille borde, 
stole og skilte i vejen. 

Foto: Ole Bramsen.
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2. Direkte adgang til havnebassinet. 3. Direkte adgang til åen.

Vi kan hurtigt blive afsporet eller frygte 
for en rutsjetur på de stejleste af broerne 
over åen. 

Foto 2+3: Louisa Esther Mugabo.
Foto 1+4: Ole Bramsen.

1. Åen og ’den spanske trappe’ i Aarhus er et 
dejligt sted… hvis man er ”inviteret” med!
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Byen ved vandet 
Vi er så heldige i Aarhus at bo med meget vand og natur omkring os. Og det er dejligt 
at kunne rulle en tur langs åen eller ved havnearealet. Men det kan også være en 
udfordring, der tærer på kræfter og tryghed for en kørestolsbruger.

Især kræver det armmuskler af dimensioner at forcere nogle af de stejle broer, der er 
lavet for at komme fra den ene til den anden side af åen. Dertil kommer den frygt, der 
kan være for at styrte. I bedste fald kræver en overkørsel her, at vi kørestolsbrugere er 
orienteret om, hvor de stejle og de flade broer er.

Utrygheden er for nogen også til stede, når man i kørestol bevæger sig ved havneare-
alet, som ellers er lavet så fint i forhold til tilgængeligheden med ramper. Men på grund 
af den grå, betonfarve, kan det være svært at vurdere, hvornår rampen slutter, eller se, 
hvor kanterne er. Og det er alligevel nok de færreste, der har lyst til at tage en ”rutsje-
banetur”, der ender på hovedet i vandet!

”Det er da også enormt anstrengende hele tiden at være 
på vagt: kan jeg komme ned dér, ind dér… Så man er både 
mentalt træt og fysisk træt efter halvanden time. 
Hold da fast!” 
– Arkitekt Peter Skjalm, Tours on Wheels’ road movie, 
”Offroad på Sydhavnen”

Løsningsforslag:
• For fremtiden ville det være rart, om der blev tænkt i, om de ellers smukke broer 

behøver at være så stejle.

• Ved havnen ville kontrastfarver i belægningen eller på kanter og ramper gøre det 

nemmere at se niveauforskelle eller den ”direkte adgang til havnebassinet”. Det kun-

ne gøre en køretur på havnen mere tryg og sikker. 
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Tissetrang og toiletbesøg
Det at kunne komme på toilet på en civiliseret måde i en by og som menneske med 
handicap skulle være en menneskeret. Men der er for få muligheder i byen, idet der 
langt fra er lige adgang til alle offentlige toiletter.

Når man skal tisse, så skal man tisse! Sådan er det også, når man sidder i kørestol. 
Derfor er det vigtigt at kunne orientere sig i en by og finde ud af, hvor der er handicap-
toiletter. Hvis man ikke kender placeringerne på forhånd, er det bedste at bruge app’en 
‘Lige adgang’.

Men ofte er der udfordringer med indretningen og dørpumperne, der gør det svært at 
komme indenfor og ud igen!

Flere af Aarhus Kommunes nyere offentlige toiletter er i øvrigt arkitektonisk flotte og fint 
tilgængelige. Vi kan bl.a. fremhæve de nyetablerede toiletbygninger i Skanseparken på 
Frederiksbjerg og oven for Ballehage Strand ved Dyrehaven.

Løsningsforslag: 
• Gennemgå eksistende handicaptoiletter for at sikre, at de er godt nok indrettet med 

velfungerende funktioner til kørestolsbrugerne

• Udvikling af en velfungerende hjemmeside eller en app, der - udover at vise vej til 

offentligt tilgængelige toiletter - også fortæller om, hvordan de er indrettet til menne-

sker med handicap

• Hold den høje tilgængelighedsstandard omkring nye offentlige toiletbygninger, Aar-

hus Kommune!
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1. Alle kender det: Når man skal 
tisse, så skal det bare gå stærkt! 
Når du har fundet toilettet, kan 
døren være det første problem.

Foto: Søren Helbo

2. Hvordan kommer du mon over på 
toilettet fra kørestolen? Sarah 
Jarsbo, forkvinde for Foreningen 
Sydhavnen i Aarhus, tænker lige 
over det for en stund.

3. Det kræver ’muller’ og balance 
at forflytte sig fra kørestolen over 
på toilettet. 

Foto 2-3: Ole Bramsen.
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1. Brosten OG hældning: ikke 
den bedste kombination for 
kørestolsbrugere og politi-
kere! 

2. Uden en hjælpende hånd ville 
det aldrig gå her. Skolepiger 
fra Beder på tur. 

Fotos: Ole Bramsen.
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Græs- og brostensbelagte pladser
Smukke pladser og natur i byen vil vi alle gerne nyde godt af. Men græs- og brostens-
belagte pladser er helt klart ikke de nemmeste steder at komme som kørestolsbruger. 
Det kan være helt umuligt at bevæge sig rundt de steder på grund af ujævne eller 
stejle belægninger. Og så føles det ikke særligt rart, fordi risikoen for at vælte er rimelig 
stor. Stederne kan også være forhindringsbaner, når man for at sprede hyggen har 
placeret borde/bænke, blomsterkummer, beplantninger og andre forskønnende ting lidt 
for tæt.

 

Løsningsforslag:
• Ved planlægning og anlægning af den slags pladser at tænke ”glatte” kørestier (af 

slebet granit) eller flade ramper ind til kørestolsbrugere.

• Tænk i, at der ikke skal placeres for mange ting (som måske nok fremmer hyggen 

og det gode byliv for gående, men gør tilgængeligheden for kørestolsbrugeren van-

skeligere) eller arrangeres parkering af biler på pladsen.
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Adfærd

“Cykler og kørestole er ikke nødvendigvis hinandens bedste venner!” Ordene er Paul 
Natorps, Sager der Samler, da han sammen med arkitekt Ulla Kjærvang er på tur til 
filmen Tours on Wheels’ road movie “Lumske gader og stræder”.
Rigtigt mange steder i vores vante omgivelser oplever vi, hvordan parkerede, væltede 
eller ligefrem henkastede cykler eller løbehjul spærrer for vores vej i kørestol.

Men det kan også være åbne bildøre, når babyen skal sættes i barnestolen, eller varer-
ne placeres på bagsædet efter indkøb, der spærrer for adgang eller gennemkørsel.
Meget af det handler om manglende omtanke i øjeblikket: at man ikke lige tænker på 
andre, når man har travlt med sin egen hverdag og gøremål. 

”Det, der ramte mig allermest, og som jeg tager med, det er 
netop det med øjenkontakten… jeg syntes, folk kiggede
hen over hovedet på mig, og det, syntes jeg, var enormt ube-
hageligt.”
– Fatma Øktem (V) i interview efter tur

På en tur med Tours on Wheels bliver den slags forhindringer meget hurtigt synlige 
og skaber dermed en større bevidsthed om, hvordan selv små handlinger kan være til 
gene for andre, i det her tilfælde kørestolsbrugere.

Vi tror også på, at den bevidsthed kan være med til at ændre almindeligt gåendes 
adfærd over for kørestolsbrugere og andre handicappede.

Og i mange tilfælde kan selv små adfærdsændringer være løsningen på tilgængelighe-
den eller den værdighed eller lighed, som kørestolsbrugere kan føle.
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Almindeligt gående/ikke handicappede kan tænke i at være mere i øjenhøjde med 
kørestolsbrugere – også rent fysisk, hvor kørestolsbrugere pr. definition er placeret 
uden for øjenhøjde med almindeligt gående. Og sørge for, at man ikke kigger hen over 
hovedet på kørestolsbrugeren, men til gengæld ofrer et lille smil og en direkte øjen-
kontakt en gang imellem (læs også folketingspolitiker Camilla Fabricius’ artikel bagest i 
rapporten).

Selv det at blive “overset” af gadesælgere og dem, der laver opinionsundersøgelser på 
Strøget, kan faktisk virke stødende eller diskriminerende!!

At alle – om det så er butiksmedarbejderen eller almindeligt gående på indkøb – ser 
kørestolsbrugeren og er opmærksomme på at tilbyde hjælp, hvis det er nødvendigt, vil 
gøre en stor forskel. Altid selv at skulle bede om hjælp kan være hårdt, ikke mindst på 
det psykiske plan. Så vær ikke bange for at spørge, om du kan hjælpe. Du kan aller-
højest få et nej tak! For kørestolsbrugeren kan for mange oplevelser med følelsen af 
eksklusion og mindreværd i værste fald føre til isolation. 

I Tours on Wheels er vi med til at gøre folk bevidste om deres egen adfærd. Men i den 
ideelle verden ville det slet ikke være nødvendigt.

”Jeg synes, det er interessant, at det er de fysiske ting, der er 
hårde og irriterende. Men det er de psykiske ting som at blive 
mødt i øjenhøjde og respekteret og adresseret som et men-
neske, det er det, der fylder!!” 
– Camilla Fabricius (S) i interview efter tur
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1. I vores travle hverdag glemmer vi ofte 
vores almindelige medmenneskelige adfærd: 
at SE og give plads til hinanden og møde 
hinanden i øjenhøjde. 

2. Det hårdeste som menneske er ikke at 
blive set som dén, man er.

3. ”Undskyld, hvis jeg skrammede din bil-
dør…”. 

4. Byens nye hurtigløbere har det med at 
være lidt henkastede!

5. Nogle gange 
kan man godt 
forelske sig i 
ting, der står i 
vejen, men som 
butik er det en 
yderst dårlig 
idé at stille 
skilte og ting 
i det kørespor, 
der er designet 
til kørestole, 
her i sleben 
granit. 

Fotos: Ole Bram-
sen.
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16.6.2020 Politiker i kørestol: Jeg blev pludselig usynlig | Netavisen Pio
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Politiker i kørestol: Jeg blev pludselig usynlig
Det værste var oplevelsen af at være usynlig. Der var ingen
øjenkontakt og ingen som sagde “hej”. Sådan oplevede
Folketingmedlem prøvetur i kørestol.

Foto: Colourbox

☰Netavisen Pio
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Socialordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 
Camilla Fabricius
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Socialordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 
Camilla Fabricius



62

Fraklip den store utilgængelige verden
Tours on Wheels har fået tilladelse til at bruge fotos fra Facebooksiden ‘Wheelchair 
Mafia’, som bestemt er et besøg værd, hvis du er til sort humor og tilgængelighed 
– eller mangel på samme!
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Tak fordi du tog dig tid til at læse rapporten.
God tur, hjul eller ej! :–)

Foto: Ole Bramsen




