
Dagsorden 
Tilgængelighedsudvalg 2022-2025 

Hjørring Kommune 

 
Mødedato: 8. februar 2023, Hjørring Rådhus 
Mødet påbegyndt: kl. 9:30 
Mødet afsluttet: 11.15 
Mødested: Hjørring Rådhus 
Fraværende: Svend Hjort og Lisa Pedersen. 
 

 
Bemærkninger 
 
 
 
Følgende sager behandles: 
 

Pkt. Tekst 
 

1 - Besøg af teamleder for anlæg og bygherre, Søren Kromann 

• Fortælling om bymidte projektet, Vand i Midtbyen 
• Status på etape 1 – færdiggørelse på strækning fra Sct. Olai Plads til Springvandspladsen. 
• Etape 2 – fra Springvandspladsen til Mammutpladsen. Igangsættes og færdiggøres i 2023. 
• Primært indsats på Jernbanegade og Mammutpladsen. Parkering ved gl. politistation 

afventer. Ligeledes parkering ved ny musisk skole. 
• Der fører lede-linjer ned gennem Mammutpladsen fra Svinget ved Jernbanegade. Dette på 

den vestlige side. 
• Der inviteres medlemmer fra Tilgængelighedsudvalget ind i arbejdet med etape 2 – for 

drøftelser af forslag. Det bliver Niels, Marlene og Ole Ø. 
• Der planlægges med gennemgang og besigtigelse den 29. marts. Heri at planlagt møde 1. 

marts aflyses, og ligeledes mødet den 5. april. 

2 – Opgaveliste 

• Adgangsforhold omkring Vendelbohus. Der arrangeres møde. 
• Marlene orienterer omkring forholdene ved Hjørring Øst – adgange omkring krydset ved Meny og 

ind til det nye trinbræt. 
• Birthe omkring forhold ved biografen i Hjørring. 
• Niels har været i kontakt med team vej omkring stier og tilgængeligheden omkring disse. 
• Projektet omkring et nyt handicaptilbud, Trianglen, er besluttet igangsat. 
• Mulighed for en statusfortælling omkring det nye plejecentre i Sindal. 

3 – Besøg hos NT ang. adgangsforhold i Nordjyske Jernbaner 

• Niels og Ole Ø har været til møde hos NT omkring angangsforhold i togene fra Nordjyske Jernbane. 
Heri at crossere ikke har adgang. NT arbejder med en løsning, hvor disse passagerer hentes af FLEX-



trafik, liftbil, og transporteres til nærmeste DSB tog, som kan håntere crossere. DSB handicap-
service laver kommunikationsplan for denne indsats. 

4 – Lydfyr i krydset ved Nørrebro og Skagensvej 

• Der er tidligere talt om lydfyr på krydset omkring krydset ved Nørrebro og Skagensvej. Der 
undersøges om installation af lydfyr i krydset. Team Vej oplyser, at signalanlægget er gammelt, og 
at der ved installation af nyt signalanlæg vil blive tænkt lydfyr ind. 

5 – Evt.  

• Ingen punkter 

 

 
 
 

 


