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Klimatilpasning og terrorsikring 
- Nye barrierer for universelt 

design?
I de senere år er der både i Danmark og i udlandet set en række eksempler på en ny type byrumsprojekter, 
der enten har til formål at afbøde klimaproblemer, eller som skal beskytte en bygning eller et byrum mod 
terrorangreb. I takt med udbredelsen og implementeringen af disse projekter høres det i stigende grad, 
at der med disse ofte følger en række nye barrierer for tilgængeligheden for de allersvageste trafikanter, 
der færdes i byrummene. En ny rapport udarbejdet for Vejdirektoratet undersøger om dette er rigtigt.
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Indledning
Vejregelgruppen Tilgængelighed for alle har 

i 2018 igangsat udarbejdelsen af en rapport, 

der skal undersøge, hvorvidt og hvordan 

klimatilpasnings- og terrorsikringsprojekter 

skaber nye barrierer for tilgængeligheden. 

Rapporten ser på konsekvenserne af mid-

lertidige såvel som permanente løsninger 

og inkluderer små såvel som store anlæg. 

Der er i rapporten lagt vægt på at give et 

afbalanceret billede af gode og dårlige løs-

ninger, som både kan illustrere problemer, 

men i lige så høj grad også gode løsninger, 

der kan tjene til inspiration.

Rapporten er baseret på en udpegning 

af ca. 20 projekter inden for klimatilpasning 

og ca. 20 projekter indenfor terrorsikring, 

danske og udenlandske, små og store. Der 

er på baggrund af litteraturstudier, internet-

søgninger og interviews indsamlet grund-

data om projekterne, og det er undersøgt, 

om der kan identificeres tilgængeligheds-

problemer i de enkelte projekter.

Som et led i processen er der desuden 

udført etnografiske observationer og bru-

gerinterviews i 4 af de udpegede projekter. 

De samme projekter er desuden besigti-

get af en tilgængelighedsrevisor. For disse 

projekter foreligger derfor en mere grundig 

beskrivelse både af den rent tekniske til-

gængelighed i projekter og af, hvordan bru-

gerne rent faktisk anvender og oplever de 

nye omgivelser som del af deres hverdag.

Det skal for en ordens skyld nævnes, 

at rapporten på tidspunktet for deadline for 

denne artikel ikke var endelig godkendt af 

Hovedtype Undertype Typiske tilgængelighedsproblemer

Punkter/inventar Midlertidige Elementerne spærrer gangbaner og lede-
linjer.Uoverskueligt byrum.Dynamiske

Permanente

Elementer, der 
går opad

Mure Spærrer adgang
•	 For alle
•	 For bestemte grupper

Dæmninger/skråninger

Trin/trapper

Elementer, der 
går nedad

Voldgrave/bassiner Spærrer adgang
•	 For alle
•	 For bestemte grupper
•	 Risiko for faldulykker

Render/på langs/på 
tværs

Andre Riste Ujævn belægning til gene for bl.a. køre-
stolsbrugere
Vand som gene ved passage og risiko for 
glatte arealer

Permeable belægninger

Vand på færdselsarea-
ler

Figur 1. Oversigt over løsningstyper.



Vejregelgruppen. Der kan derfor komme 

ændringer af både anbefalinger og illustra-

tioner i den endelige rapport.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll 

Danmark AS med Gemeinschaft AS som 

underrådgiver.

Metode og struktur i rapporten
På basis af en gennemgang af projekterne 

i bruttolisten har vi udarbejdet en klassifi-

kation af projekterne i grundtyper, der pri-

mært er baseret på typologisk fællesskab, 

ud fra tankegangen om at ensartede pro-

blemer har ensartede løsninger. Vores fo-

kus er således ikke på, om der er tale om 

klimatilpasnings- eller terrorsikringsprojek-

ter, for i nogle tilfælde benyttes samme fy-

siske virkemidler til begge projekter. Figur 1 

viser vores bud på opdeling i typer.

I det følgende gennemgås som ek-

sempel typen punktformede elementer/

inventar, som typisk anvendes til terrorsik-

ringstiltag. Klimatilpasningstiltag er i øvrigt 

omtalt i artiklen ”Klimatilpasning og trafik-

sikkerhed” i Trafik & Vejes september-num-

mer. Denne artikel berører også tilgænge-

lighedsproblemer.

Eksempel: Punktformede 
elementer/inventar
Formålet med denne løsning er at forhin-

dre eller forsinke bevidste handlinger/ud-

fald med enten større eller mindre køretøjer 

mod enten bygninger eller mennesker i by-

rummet. Løsningstypen har indtil nu været 

en del anvendt ved midlertidige tiltag, men 

anvendes også i stigende grad i perma-

nente løsninger.

Hvad angår selve elementet ses ek-

sempler på en række forskellige typer som 

f.eks. betongrise, formstøbte betonsid-

demøbler, pullerter, siddemøbler beklædt 

med træ, bænke fæstnet i underlaget, for-

skellige former for plantekasser og -behol-

dere og mange andre.

Det afgørende for løsningens virkning er 

dels, at elementerne er placeret rigtigt, dels 

at elementerne i sig selv har tilstrækkelig 

masse og/eller forankring til at standse el-

ler forsinke køretøjet. En række ingeniører 

og sikkerhedsvirksomheder har foretaget 

tests af og beregninger på, i hvilken grad 

de forskellige elementer rent faktisk funge-

rer i sikkerhedssammenhænge. I vores un-

dersøgelse har vi ikke vurderet denne del 

af sikringen, men har set på elementernes 

funktion i hverdagssammenhænge.

Elementerne kan placeres efter 2 for-

skellige principper, enten på række, hvor al 

indkørsel spærres, eller i en zigzag forma-

tion, hvor indkørsel er mulig med nedsat 

hastighed. Den sidste type er mest anvendt 

i Danmark, hvor et byrum skal beskyttes, 

men hvor lovlig og nødvendig kørsel, ek-

sempelvis varelevering, skal have adgang.

Ved en tilgængelighedsfaglig gennem-

gang af de udpegede eksempler konstate-

res disse primære problemer med de om-

talte løsninger:
 █ Elementer spærrer en gangbane (f.eks. 

når der tidligere er etableret en jævn 

gangbane gennem et område med 

f.eks. bro- eller chaussésten).
 █ Elementer spærrer en ledelinje for 

blinde og svagsynede.
 █ Elementer spærrer for adgang til en 

handicapparkeringsplads.
 █ Elementer giver problemer ved kryds 

og fodgængerfelter, f.eks. at retnings- 

og opmærksomhedsfelter spærres el-

ler lydsignaler ikke kan nås.

Det er et gennemgående træk, at proble-

merne især opstår ved midlertidige anlæg. 

En forklaring på dette kan være, at disse 

anlæg ikke er resultat af en traditionel, 
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grundig projektering – og f.eks. ikke har 

været underkastet en tilgængelighedsrevi-

sion. Desuden er det i de etnografiske un-

dersøgelser blevet observeret, hvordan de 

midlertidige elementer, primært betongrise, 

flytter sig som del af hverdagslivet. Måske 

fordi køretøjer påkører dem, folk flytter dem 

for sjov eller lignende. Derfor står de mid-

lertidige elementer ofte lidt tilfældigt.

De etnografiske undersøgelser viser 

desuden, at elementerne tages i brug f.eks. 

som ekstra siddemuligheder i byrummet. 

En ældre mand med stok, der sidder på en 

af sikringsbænkene på Strøget, siger: ”Når 

jeg går på Strøget savner jeg ofte en bænk 

eller noget, jeg kan læne mig op ad for at 

genfinde min balance eller bare sidde ned 

og slappe af et øjeblik”. Andre steder er der 

arbejdet med, at der indgår beplantning i 

sikringselementet, som så medvirker til at 

forskønne byrummet. En ung kvinde på 

Nørreport siger: ”Jeg troede faktisk, at pot-

teplanterne var placeret på Nørreport for at 

forskønne byrummet. Jeg vidste godt, at 

betonblokkene var terrorsikring, men ikke 

blomsterkummerne – de er da pæne.” 

Vi vurderer, at det vil være forholdsvis 

enkelt at undgå de nævnte problemer un-

der forudsætning af, at der ved planlæg-

ning og projektering tages højde for de 

gældende anbefalinger for tilgængelighed. 

Ligesom alle andre byinventarelementer 

bør terrorsikringselementerne placeres ef-

ter en overordnet planlægning, der frihol-

der jævne gangbaner og ledelinjer i natur-

lige, overskuelige forløb.

Sammenfatning og anbefaling
Ved gennemgang af projekterne – herun-

der etnografiske undersøgelser af udvalgte 

projekter i Danmark – kan vi konstatere, at 

klimatilpasnings- og terrorsikringsprojek-

ter kan medføre problemer for mennesker 

med funktionsnedsættelser. Eksempler på 

problemer er:
 █ Ganglinjer indsnævres og ledelinjer for 

blinde og svagtseende afbrydes
 █ Adgang vanskeliggøres eller spærres 

for kørestols- og rollatorbrugere pga. 

trin og for store hældninger
 █ Faldrisiko pga. fordybninger uventede 

steder i byrummet
 █ Ujævne belægninger
 █ Større afstande eller omveje pga. sam-

menhængende murpartier eller render

For mange af disse forhold gælder det, at 

problemerne ikke kun rammer mennesker 

med funktionsnedsættelser, men også 

rammer en bred gruppe brugere – helt 

op til at i princippet alle får nedsat deres 

tilgængelighed, som det er tilfældet ved 

højvandsmure og voldgrave. Dette illustre-

rer det allerede kendte forhold: at univer-

selt design og tilgængelighed ikke kun er 

til nytte for en minoritet, men for de fleste 

mennesker.

De etnografiske undersøgelser viser, at 

brugerne – også brugere med funktions-

nedsættelser – i en vis udstrækning tilpas-

ser sig de nye forhold og finder deres egne 

løsninger på udfordringerne. Det kan være 

helt simple løsninger som at finde en alter-

nativ rute uden om problemet.

Der er også eksempler på, at de nye 

projekter skaber nye muligheder for f.eks. 

ophold og oplevelser, også for mennesker 

med funktionsnedsættelser. I nogle tilfælde 

kan vi endda konstatere, at projekterne kan 

forbedre tilgængeligheden for bestemte 

grupper. Det sker for eksempel, når et ter-

rorsikrings- eller klimatilpasningsprojekt 

medfører, at der kommer flere siddemulig-

heder i et byrum. Disse overvejelser retfær-

diggør imidlertid ikke de grundlæggende 

tilgængelighedsmæssige problemer i løs-

ningerne.

Der har fra starten af klimatilpasnings-

projekternes indførelse i Danmark været 

fokus på, at projekterne ikke kun rent tek-

nisk skulle håndtere klimaproblemer, men 

også tilføre de berørte byrum nye værdier 

og kvaliteter i form af bl.a. begrønning og 

opholdsmuligheder.

De samme ideer ses også i nogle af 

de første danske terrorsikringsprojekter, 

Til fremtidige projekter indeholder rap-
porten følgende anbefalinger:

 █ Afstanden mellem terrorsikrings-
elementerne bør være mellem 100 
og 120 cm, hvor en gangbane skal 
passere. 100 cm er den mindste 
bredde af gangbane i henhold til 
til Færdselsarealer for Alle. 120 cm 
er den maksimale bredde mellem 
terrorsikringselementer i henhold 
til den internationale litteratur på 
området.

 █ Hvis det i en særlig situation – 
f.eks. en begivenhed eller en festi-
val - er nødvendigt med kort varsel 
at opstille terrorsikringselementer 
uden en egentlig forudgående 
planlægning, bør lokaliteten be-
sigtiges af tilgængelighedskyndig 
person, som på stedet kan give 
råd om korrekt placering af ele-
menterne.

 █ Ved fodgængerfelter og signalre-
gulerede kryds etableres elemen-
terne, så de ikke dækker over tak-
tile felter eller spærrer adgang til 
0-kantsten og lydgiver.

Figur 2. Terrorsikring med blomsterkrukker og store natursten ved Nørreport Station, Kø-

benhavn. Naturstenen i baggrunden er placeret på den anlagte ledelinje til gene for blinde 

og svagsynede.



TRAFIK & VEJE • 2018 NOVEMBER 23

der dog ofte bærer præg af at være blevet 

planlagt og udført over meget kort tid. Her-

til kommer i nogle tilfælde måske også et 

ønske om at camouflere terrorsikringsele-

menternes egentlige formål.

Terrorsikringsprojekterne har i Dan-

mark indtil videre haft en meget mindre 

permanent karakter end klimatilpasnings-

projekterne, hvilket tilsyneladende kan 

have medført, at både æstetik og anven-

delighed kan være gledet i baggrunden i 

designprocessen.

Efterhånden som der etableres mere 

permanente terrorsikringsanlæg i Danmark, 

med tilhørende budgetter og tilstrækkelige 

planlægnings- og projekteringsperioder, 

antager vi, at de samme tendenser som i 

klimatilpasningsprojekterne vil kunne ses 

inden for dette fagområde. Her vil man 

med fordel kunne skele til eksemplerne fra 

Norge. I Oslo findes nogle fine eksempler 

på, hvordan terrorsikringselementer kan 

indpasses i et byrum på en måde, der både 

løfter stedets visuelle kvalitet og også giver 

nye opholdsmuligheder, uden at det går ud 

over tilgængeligheden.

For både klimatilpasnings- og terrorsik-

ringsprojekter vurderer vi, at langt de fleste 

tilgængelighedsproblemer kan løses, hvis 

de gældende anbefalinger – inden for vejr-

området primært Færdselsarealer for Alle – 

følges i projekteringen. I nogle tilfælde kan 

det være nødvendigt at tolke de forelig-

gende anbefalinger ved særlige problem-

stillinger, som vejledningerne ikke har taget 

højde for. Dette kan ske ved at inddrage en 

tilgængelighedsrevisor eller en anden fag-

person inden for området i projekteringen 

og/eller ved at få udført tilgængelighedsre-

vision på et eller flere trin af processen. Ge-

nerelt bør tilgængelighedshensynet – som 

i alle andre byrumsprojekter – inddrages 

så tidligt som muligt for at undgå uheldige 

påklistrede løsninger. Ved meget store pro-

jekter kan det være relevant at inddrage 

lokale eller landsdækkende handicap- og 

ældreorganisationer.
█

Figur 4. Illustration af de foreslåede anbefalinger. Til venstre med naturlig ledelinje, til højre 

med særlig ledelinje. Det er ikke muligt at opretholde anbefalingen på minimal afstand 50 

cm på begge sider af ledelinjen i denne løsning.

Figur 3. Permanent løsning af på-række-typen (Norges Bank, Oslo). Eksempel på løsning, hvor terrorsikringselementerne er tænkt ind i et 

samlet, permanent design af byrummet med siddemøbler og beplantning.


