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Handicaprådets høringssvar vedr. Mobilitetsplan for Aarhus 

Midtby  

 

Handicaprådet har med interesse læst det foreliggende udkast til mobilitets-

plan for Aarhus Midtby og skal i den forbindelse fremkomme med følgende 

bemærkninger: 

 

Handicaprådet finder det positivt, at det fremgår af indstillingen, at mobilitets-

planen blandt andet skal understøtte målet om reduktion i eksisterende barri-

erer for fysisk og psykisk tilgængelighed i det offentlige rum.  

 

Handicaprådet finder det dog særdeles bekymrende, at dette tema slet ikke 

omtales i selve mobilitetsplanen. Øget tilgængelighed nævnes således ikke i 

planen som et af de hovedtemaer, der skal kendetegne den fremtidige udvik-

ling af Aarhus. Øget fysisk og psykisk tilgængelighed til det offentlige rum op-

træder heller ikke på listen over indikatorer, som skal være med til at vise, om 

udviklingen går i den rigtige retning. Vi kan derfor frygte, at mobilitetsplanen i 

sin nuværende form ikke vil bidrage til forbedringer på dette område. 

Handicaprådet skal på den baggrund opfordre til, at sikring af lige muligheder 

for mobilitet for mennesker med handicap bliver skrevet ind i mobilitetsplanen, 

og at der opstilles indikatorer også for fysisk og psykisk tilgængelighed. Dette 

vil være i overensstemmelse med den gældende handicappolitik ”Aarhus for 

alle – en politik for alle aarhusianere” hvoraf det bl.a. fremgår: 

 ”Det er Aarhus Kommunes mål at sikre såvel fysisk som psykisk 

tilgængelighed for alle. Tilgængelighed skal indtænkes i alle aktiviteter og 

områder, herunder også IT løsninger, skiltning og kommunikation i bred 

forstand. For eksempel har vi fokus på både psykisk og fysisk tilgængelighed 

fra byggeprojekternes begyndelse. Byrummet skal være tilgængeligt for 

borgere med både fysisk, psykiske og sensoriske handicaps. Kollektiv trafik 

og handicapkørsel skal supplere hinanden. Vi lægger vægt på, at bymiljøet 

rummer de bedst mulige forudsætninger for, at borgerne kan bevæge sig 

rundt i byen.» 

 

I forlængelse heraf skal rådet gøre opmærksom på følgende forhold: 

 
1. Mennesker med handicap vil typisk have færre valgmuligheder end 

andre, når det gælder mobilitet. For mange med handicap vil cyklen 

f.eks. være udelukket som transportmiddel, mens det for andre vil 

være kørsel i egen bil, der ikke er en mulighed. Derfor er det afgø-

rende, at der sikres lige muligheder for mobilitet med forskellige kom-

binationer af transportformer. 
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2. Det må sikres, at der er muligheder for handicapparkering og adgang 

til afsætning med handicapkørsel eller taxa med kort gåafstand. 

 

3. Det må sikres, at gangarealer i midtbyen indrettes, så de er fuldt til-

gængelige for alle uanset funktionsnedsættelse. 

 

4. Det skal sikres, at letbane og busser er tilgængelige for mennesker 

med handicap. Ved indretning af både de gule og de blå busser og 

busholdepladserne, skal det sikres, at mennesker med handicap kan 

komme af og på (gangbesværede og kørestolsbrugere) samt opholde 

sig i bussen f.eks. ved afskærmning. 
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