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Aarhus Kommune 
Hørings-id: H315 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar vedrørende Helhedsplan for 
Banegårdskvarteret 
 
Indledningsvis kan Dansk Blindesamfund Østjylland oplyse, at banegården og området 
omkring Banegården og rutebilstationen er et særdeles vigtigt, trafikalt gennemfartsområ-
de for mennesker med synshandicap, da vi er dybt afhængige af offentlige transportformer 
og af Handicapkørsel/Flextrafik. Cyklen er helt udelukket for os. På Sønder Allé 10 ligger 
vores aktivitetshus for blinde og svagsynet. Hver uge er der mindst 100 synshandicappe-
de, der bruger huset. Synshandicappede, der kommer fra hele Aarhus og de omkringlig-
gende kommuner. Derfor ønsker vi også, at det område bliver en levende og spændende 
bydel for os med synshandicap – en god by for alle.  
 
I forbindelse med den fremtidige indretning af banegårdsområdet ønsker vi, at der bliver 
taget højde for følgende: 
 
 

• Tilgængelighed til forbindelser mellem de forskellige transportformer skal sikres ved 
tydelig afmærkning ved hjælp af f.eks. ledelinjer osv.  

 
• Stisystemer, færdselsveje og de åbne arealer skal være afmærket og trygge at fær-

des på. Dansk Blindesamfund mener, at gående og kørende trafik tydeligt skal væ-
re adskilt. Det vil fx. sige fodgængere og cyklister. I samme forbindelse vil vi gøre 
opmærksom på, at cykler der står parkeret eller smidt på gangarealer er til stor ge-
ne for os, når vi færdes. Vi falder over dem, mister orienteringen, og vores fører-
hunde bliver usikre. 

 
• Digitale informationstavler skal være tilgængelige for blinde og svagsynede. 

 
 

• Det skal sikres, at det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at komme til og fra en 
letbane eller tilsvarende på bl.a. Banegårdspladsen, og at færdes omkring den, når 
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man har et synshandicap. 
 

• Det er nødvendigt, at mennesker med synshandicap, der benytter handicapkørsel 
og taxi kan foretage af- og påstigning så tæt på tog, busser o.l. som muligt. Tilsva-
rende gælder, at personer der benytter handicapbiler, har brug for parkeringsmulig-
hed tæt på tog, busser, letbane osv. Denne gruppe kan ikke bare henvises til ”det 
omkringliggende vejnet”.     
 

• Busholdepladserne skal tydeligt afmærkes, så både blinde og stærkt svagsynede 
let kan finde frem til den rigtige bus. Vi foretrækker faste holdepladser og ikke hol-
depladser med dynamisk placering.  
 

• I det omfang der etableres lysreguleringer, skal disse forsynes med lydfyr, retnings- 
og opmærksomhedsfelter.  

 
Listen er ikke udtømmende, og i den forbindelse skal vi henvise til Vejdirektoratets hånd-
bog ”færdselsarealer for alle” samt Dansk Blindesamfunds publikation tibs.blind.dk. 
 
Sidst men ikke mindst mener vi, at det tydeligt bør fremgå i forbindelse med udskrivningen 
af arkitektkonkurrencen, at området skal være tilgængeligt for mennesker med handicap, 
herunder også synshandicappede. Det samme gælder i forhold til udbudsmaterialet. 
Dansk Blindesamfund forudsætter, at projektet kvalitetssikres af en udefra kommende til-
gængelighedsrevisor. Vi ser alt for ofte, at tilgængeligheden bliver glemt og nedprioriteret, 
hvilket har store konsekvenser for vores selvstændighed og lige muligheder. Hertil kom-
mer, at det er betydeligt dyrere at gøre fysiske indretninger tilgængelige, når området er 
etableret. 
 
Dansk Blindesamfund står gerne til rådighed med information om tilgængelighed for syns-
handicappede i forbindelse med gennemførelse af de enkelte delprojekter. 

 
 
 
Venlig hilsen  

 
Helle Kaas Schmidt 
kredsformand  

 
 
                                                                                                                


