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1 Baggrund  

Kerteminde Kommune har med bistand fra COWI foretaget en detaljeret analyse 

af kommunens skoleveje. Skolevejsanalysen har omfattet tre dele: 

› Skoleankomstanalyse på baggrund af droneoptagelser 

› Webbaseret skolevejsanalyse blandt elever/forældre 

› Møder og besigtigelser på alle skoler 

Med udgangspunkt i ovennævnte er der i samarbejde mellem Kerteminde Kom-

mune og COWI udarbejdet løsningsforslag til, hvordan de udpegede problemstil-

linger på skolevejene i Kerteminde Kommune kan afhjælpes. Skolevejsprojek-

terne er en del af Kerteminde kommunes langsigtede trafiksikkerhedsarbejde, 

som skal forbedre trafiksikkerheden og trygheden omkring skolerne. 

 

Projektkataloget er opdelt efter skole med tilhørende projektforslag. Hvert pro-

jektforslag omfatter en redegørelse for problemstilling og løsning, samt et an-

lægsoverslag for den anbefalede løsning. Anlægsoverslag inkluderer 20 % til 

projektering, tilsyn og administration samt 20 % til uforudsete udgifter. Der er 

desuden medtaget eventuelle udgifter til arealerhvervelse. 
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2 Hindsholm skole 

2.1 Projekt 1 – Nyt fortov og fodgængerfelt på 

Dalby Bygade  

 

Problemstilling 

Cyklende elever til skolen parkerer 

ved den overdækkede cykelparkering 

sydøst for skolen. Herfra er der ingen 

understøttende elementer der sikrer 

eleverne det sidste stykke hen til sko-

lens indgang. Fodgængerne krydser 

derfor sidevejen eller foretager kryds-

ningen på tværs af vejen. Det samme 

gør sig gældende for de der parkerer 

i båsene langs vejen. Herfra går de 

ad fortovet langs parkeringsbåsene 

og krydser vejen i svinget. Kryds-

ningspunktet er uhensigtsmæssigt, 

idet bilisternes oversigt er reduceret.  

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der etableres en over-

kørsel (dvs. gennemført fortov) i 

krydsningen med sidevejen, således 

at fodgængerne sikres rundt i kurven 

mellem cykelparkeringen og skolen. 

Derudover etableres der et fodgæn-

gerfelt der tydeliggør fodgænger-

krydsningen fra parkeringsbåsene. 

Fodgængerfeltet trækkes en smule 

mod vest, af hensyn til at sikre bili-

sternes oversigt mod fodgængere fra 

syd. 

Anlægsoverslag 

0,125 mio. kr. 

 

Figur 1 Principskitse for etablering af gennemført fortov samt fodgængerfelt på 

Dalby Bygade ved Hindsholm Skole. 
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2.2 Projekt 2 – Afmærkning af ensretning på 
Dalby Bygade  

 

Problemstilling  

Adgangsvejen til Hindsholm Skole er 

ensrettet med indkørsel fra øst og ud-

kørsel vest for skolen. Enkelte bilister 

og cyklister kører mod ensretningen 

og udgør således et trafiksikkerheds-

mæssigt problem, dels på stræknin-

gen, dels i krydset med Dalby By-

gade, hvor oversigten mod øst er 

stærkt begrænset. Tilmed opleves det 

at bilister fra øst kommer med høj 

fart rundt i kurven mod skolen. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at afmærke ensretningen 

med pile på belægningen, så færd-

selsretningen tydeliggøres for trafi-

kanterne.  

Anlægsoverslag 

0,01 mio. kr.   

 

Figur 2 Principskitse for afmærkning af ensretning på Dalby Bygade. 
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2.3 Projekt 3 – Nyt vejbump på Dalby Bygade 

 

Problemstilling  

Dalby Bygade benyttes dagligt af et 

stort antal elever der færdes på cykel 

og til fods. Den oplevede hastighed på 

vejen, og det smalle vejprofil, skaber 

utryghed og farlige situationer for cyk-

lister og gående, som dagligt færdes 

langs og på tværs af vejen. Problemet 

forstærkes yderligere af den ringe 

oversigt som ejendommen nord for 

vejen medvirker til. Enkelte elever har 

i forbindelse med den webbaserede 

skolevejsanalyse udpeget lokaliteten 

som utryg/farlig, ligesom skolen selv 

har nævnt problemstillingen. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der etableres et vej-

bump på Dalby Bygade umiddelbart 

øst for kurven. Herved bringes bili-

sterne ned i fart, hvilket øger tryghe-

den for cyklister og gående på stræk-

ningen og især i kurven. 

Anlægsoverslag 

0,075 mio. kr. 

 

Figur 3 Principskitse for placering af vejbump på Dalby Bygade. 
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2.4 Projekt 4 – Sikring af stikrydsning på 
Fynshovedvej 

 

Problemstilling  

Skolevejen mellem Mesinge og Dalby 

forløber ad stiforbindelsen i det tidli-

gere banetracé. I krydsningen med 

Fynshovedvej oplever enkelte elever, 

at det er farligt eller utrygt at færdes. 

Desuden er vejen udpeget af politiet 

som trafikfarlig skolevej. Bilisternes 

hastighed skaber utryghed, og kryds-

ningen er desuden kun ringe synlig-

gjort med advarselstavler. På cykel-

stien er der opsat cykelbomme på 

begge sider af vejen, og afmærket for 

ubetinget vigepligt med hajtænder. 

 

 

Løsningsforslag 

For at øge bilisternes opmærksomhed 

omkring stikrydsningen foreslås der 

etableret rumlestriber i begge retnin-

ger på Fynshovedvej. Ydermere bør 

cyklisternes opmærksomhed omkring 

vigepligtsforholdene øges, ved anlæg 

af stibump samt opsætning af vige-

pligtstavler på stien.  

Anlægsoverslag  

0,09 mio. kr.  

 

Figur 4 Principskitse af trafiksikkerhedstiltag ved krydsningen af cykelstien på 

Fynshovedvej. 
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3 Kerteminde Byskole  

3.1 Projekt 5 – Nyt fortov og hævet flade i 

svinget på Nørregade  

 

Problemstilling  

I kurven på Nørregade umiddelbart før 

kys og kør pladsen øst for skolen, 

krydser et stort antal elever vejen i 

skoleankomstsituationen. Samtidigt 

ankommer mange bilister med elever 

på afsætningspladsen, hvilket skaber 

utryghed, særligt fordi oversigten i 

kurven er begrænset. Flere elever har 

i forbindelse med skolevejsanalysen 

udpeget stedet som utrygt/farligt. 

Derudover anvender flere bilister den 

lukkede vej før kys og kør pladsen, 

som afsætnings- eller vendeplads, til 

trods for at den dertil indrettede af-

sætningsplads ligger umiddelbart ved 

siden af.  

 

Det skaber uhensigtsmæssige konflik-

ter med de bløde trafikanter, og udgør 

et sikkerhedsmæssigt problem ved 

bakning ud på vejen. 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at fortovet forbindes 

rundt i kurven på Nørregade og at 

krydsningspunktet sikres med en hæ-

vet flade, der tydeliggør krydsnings-

punktet og sænker bilisternes ha-

stighed på stedet. Det gennemførte 

fortov tydeliggør at indkørslen ikke bør 

benyttes til afsætning. Dette kan yder-

ligere understreges ved at flytte eksi-

sterende pullerter frem til fortovet.  

 

Anlægsoverslag 

0,3 mio. kr. 

 

Figur 5 Principskitse for etablering af hævet flade og fortov på Nørregade  
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3.2 Projekt 6 – Afgrænsning af parkeringsplads 
ved Nørregade  

 

Problemstilling  

Parkeringspladsen på hjørnet af Sko-

legade og Hans Schacksvej benyttes 

som adgangsvej for gående til og fra 

skolen. Fodgængere krydser parke-

ringspladsen gennem hækbeplantnin-

gen, som afgrænser p-pladsen ud 

mod Skolegade. Herved er der øget 

risiko for konflikt med bilisterne på 

parkeringsarealet, særligt fordi bak-

kende bilister ikke forventer fodgæn-

gere her.  

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der opsættes et hegn 

således at gående ledes udenom p-

pladsen via fortovet. Løsningen kan 

evt. suppleres med afmærkede "fod-

spor" på fortovsbelægningen, således 

at den anbefalede gangbane yderli-

gere synliggøres med et såkaldt 

"nudge". 

Anlægsoverslag  

0,02 mio. kr. 

 

Figur 6 Principskitse for opsætning af hegn rundt om parkeringsarealet ud mod 

Skolegade og Hans Schacksvej. 
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3.3 Projekt 7 – Hævet flade i T-krydset 
Borgmester Hansensvej/Sidevejen 

 

Problemstilling  

T-krydset Borgmester Hansens-

vej/Sidevejen vest for Kerteminde 

Byskole, er belastet i skoleankomstti-

den hvor mange bilister og bløde tra-

fikanter krydset vejen ind mod sko-

len. Flere elever har i forbindelse med 

skolevejsanalysen udpeget stedet 

som utrygt/farligt, ligesom skolen 

også selv har gjort opmærksom på at 

trafikken er kaotisk i krydset om mor-

genen. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at krydset sikres ved 

etablering af en hævet flade. Herved 

sænkes bilisternes hastighed og trafi-

kanternes opmærksomhed skærpes 

omkring krydset. Krydsningen kan 

yderligere tydeliggøres ved brug af 

rød belægning. 

Anlægsoverslag  

0,225 mio. kr. 

 

Figur 7 Principskitse for etableringen af hævet flade i T-krydset Borgmester Han-

sensvej/Sidevejen. 
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3.4  Projekt 8 – Adfærdsprojekt med inddragelse 
af elever 

 

Problemstilling 

Uhensigtsmæssig adfærd omkring 

Kerteminde Byskole, er generelt årsa-

gen til en stor del af de problemstil-

linger, som har skabt utryghed og 

farlige situationen i trafikken omkring 

skolen. Eksempelvis kunne afviklin-

gen af afsætningen af elever ved sko-

len forbedres, hvis forældrene bruger 

kys og kør arealerne efter hensigten. 

Et stort antal elever agerer heller ikke 

efter færdselsreglerne, men vælger 

flere steder den nemme løsning i for-

bindelse med krydsning af veje og 

stier til og fra skolen. 

Repræsentanter fra skolen oplyser 

selv at ændring i trafikanternes ad-

færd kan reducere den utryghed som 

skolen oplever i trafikken omkring 

skoleankomstsituationen om morge-

nen.  

 

 

 

Løsningsforslag 

Med udgangspunkt i de allerede ud-

førte droneoptagelser af skolean-

komstsituationen ved skolen, foreslås 

det at afvikle et adfærdsprojekt som 

en temadag, uge eller en længere pe-

riode hvor eleverne i de ældste klas-

ser arbejder med trafiksikkerhed. Ele-

verne analyserer skoleankomstsitua-

tionen ved at kigge på dronefilmen 

fra deres egen hverdag, og arbejder 

med løsninger der kan afhjælpe pro-

blemstillinger der vedrører trafikan-

ternes adfærd. Løsninger kan eksem-

pelvis være enkle nudge, kampagner, 

konkurrencer/events etc. som ele-

verne selv laver/arrangerer. Erfa-

ringsmæssigt kan inddragelse af ele-

ver medvirke til nye anderledes løs-

ninger og et større ejerskab til opga-

ven. Samtidigt opleves effekten 

blandt forældrene ofte større når 

budskabet kommer fra børn.  

Anlægsoverslag  

0,05 mio. kr.  

 

Figur 8 Kerteminde Byskole. 
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4 Langeskov Skole – Pilen 

4.1 Projekt 9 – Ny parkering- og afsætningsplads  

 

Problemstilling  

Langeskov Skole afd. Pilen oplever 

kapacitetsproblemer på parkerings- 

og afsætningspladsen ved skolen. På 

skolen går kun elever på de mindste 

klassetrin, hvorfor andelen af elever 

der køres til skole af forældre er sær-

lig stor. Belastningen på pladsen 

medvirker til, øget parkering og af-

sætning af elever i græsrabatterne 

langs Lavindsgårdsvej og Kærsanger-

vænget. De kaotiske trafikforhold 

skaber utryghed og farlige situationer 

med bakkende biler, mange bløde 

trafikanter og parkerede biler der re-

ducerer oversigten. Såvel skolen som 

et stort antal forældrene angiver i 

forbindelse med skolevejsanalysen at 

området omkring skolen er far-

ligt/utrygt. 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at ankomstområdet ved 

skolen udvides ved inddragelse af det 

nuværende areal som benyttes til cy-

kelparkering. Herved kan der indret-

tes et nyt og større afsætningsom-

råde langs kanten af pladsen, og par-

keringskapaciteten kan øges med ca. 

12 parkeringspladser i midterarealet. 

Løsningen vil kræve at cykelparkerin-

gen reetableres andet steds, eksem-

pelvis på arealet øst for ankomstom-

rådet. 

Anlægsoverslag  

0,63 mio. kr. (ekskl. reetablering af 

cykelparkering) 

 

Figur 9 Principskitse for ny parkerings- og afsætningsplads ved Langeskov Skole 

afdeling Pilen 
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5 Munkebo Skole  

5.1 Projekt 10 – Ny "kys og kør" plads sydvest 

for skolen   

 

Problemstilling  

Munkebo Skole oplever kapacitetsproble-

mer på parkerings- og afsætningsplad-

sen syd for skolen. Belastningen på 

pladsen medvirker til øget parkering og 

afsætning af elever i krydset Mosevan-

gen/Mosekrogen og på den vestlige par-

keringsplads ved skolen. De kaotiske 

trafikforhold skaber utryghed og farlige 

situationer med bakkende biler, mange 

bløde trafikanter og parkerede biler der 

reducerer oversigten ved krydsning fra 

parkeringsarealer. Såvel skolen, som 

eleverne, påpeger de nævnte problem-

stillinger omkring skolen, og også den 

udførte droneoptagelse viser et tydeligt 

billede af trængselsproblemerne om 

morgenen.  

 

Løsningsforslag  

Det foreslås at der etableres en ny afsæt-

ningsplads ved inddragelse af 4 parke-

ringspladser og gangareal/græsrabat på 

vestlig side af skolen. Herved kan der ind-

rettes et nyt afsætningsområde langs kan-

ten af pladsen, som kan forbedre trængs-

len på nuværende afsætningsplads.  

Generelt er der gode og sikre skoleveje for 

de elever der bor i Munkebo. Til trods her-

for er der en stor andel der bliver kørt i 

skole. En del af trængselsproblemerne vil 

således kunne løses hvis flere elever selv 

transporterede sig til skole på cykel eller 

til fods. Det vurderes at potentialet herfor 

er stort. Det anbefales derfor, at der også 

arbejdes med holdningspåvirkning/adfærd 

gennem elevinddragelse. 

Anlægsoverslag  

Kys og kør plads: 0,33 mio. kr. 

Adfærdsprojekt: 0,05 mio. kr. 

 

Figur 10 Principskitse for ny afsætningsplads på vestlig side af Munkebo Skole. 
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5.2 Projekt 11 – Ny cykelparkering nordøst for 
Munkebo Skole   

 

Problemstilling  

Cyklende elever til Munkebo Skole 

ankommer via stinettet fra Mosevan-

gen og Fjordvej og parkerer deres cy-

kel i cykelstativerne på vest- og syd-

siden af skolen. Placeringen af cykel-

stativerne fører eleverne syd om sko-

len for at finde parkering. Herved 

øges trængslen i skoleankomsttiden 

på arealet mellem skolen og afsæt-

ningspladsen hvor de bløde trafikan-

ter færdes. Det skaber øget risiko for 

konflikt mellem cyklister og gående 

elever som afsættes af forældre på 

afsætningspladsen.  

 

Løsningsforslag  

Det foreslås at der etableres ca. 20 

nye cykelparkeringer på det nordøst-

lige hjørne af skolen. Herved kan ele-

verne benytte bagindgangen til sko-

len, hvormed antallet af krydsningen 

mellem cyklister og fodgængere på 

området syd for skolen reduceres. 

Anlægsoverslag 

0,08 mio. kr. 

 

Figur 11 Principskitse for placering af ny cykelparkering på nordøstlig side af Mun-

kebo Skole.  

 

  



 

 

     

PROJEKTKATALOG FOR KERTEMINDE KOMMUNES LANGSIGTEDE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN   19  

http://projects.cowiportal.com/ps/A097506/Documents/03 Project documents/Projektkatalog - Kerteminde Kommune.docx  

5.4 Projekt 12 – Nyt fortov og cykelbaner på 
Mosevangen   

 

Problemstilling  

En stor andel af eleverne til Munkebo 

Skole ankommer fra øst via stien fra 

Mosevangen. Krydset Mosevan-

gen/Mosekrogen anvendes ofte til af-

sætning af elever. I den webbaserede 

skolevejsanalyse udpeges krydset 

som et farligt/utrygt kryds, hvor der i 

skoleankomsttiden kan forekommer 

farlige situationer med bakkende biler 

og bløde trafikanter.  

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at fortovet langs Mose-

vangen føres forbi Mosekrogen, såle-

des at Mosevangen tilsluttes som 

overkørsel. Herved tydeliggøres vige-

pligten og fodgængere vil opleve en 

større tryghed i krydsningen af Mose-

krogen 

Ydermere etableres der 40 cm kant-

baner langs Mosevangen. Herved ind-

snævres kørebanen hvilket naturligt 

bringer bilisterne ned i fart, og skaber 

større tryghed for cyklisterne  

Anlægsoverslag 

0,138 mio. kr.  

 

Figur 12 Principskitse for etablering af fortov og kantbaner på Mosevangen. 

 

 



 

 

     
 20  PLAN FOR KERTEMINDE KOMMUNES LANGSIGTEDE TRAFIKSIKKERHEDARBEJDE  

 http://projects.cowiportal.com/ps/A097506/Documents/03 Project documents/Projektkatalog - Kerteminde Kommune.docx 

5.5 Projekt 13 – Ny buslomme og busstoppested 
på Fjordvej  

 

Problemstilling 

Om morgenen er skolepatruljen be-

hjælpelig med krydsning af Fjordvej, 

på den hævede flade ud for skolen. 

Oversigtsforholdene i krydsningen er 

gode, dog opstår der problemer i si-

tuationer hvor busser ankommer til 

skolen. Busholdepladserne er belig-

gende 30 meter øst og 10 meter vest 

for den hævet flade og forbeholder 

bussen at parkere på vejen. Dette re-

ducerer oversigtsforholdene for skole-

patruljen og elever som skal krydse 

Fjordvej. Forældre og elever har i for-

bindelse med den webbaserede sko-

levejsanalyse udpeget krydset som 

utryg/farlig. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der etableres en ny 

buslomme parallelt med Fjordvej, 

vest for den hævet flade i vestgående 

retning. Busstoppestedet i østgående 

retning flyttes til øst for den hævede 

flade. Herved sikres der bedre over-

sigtsforhold ved krydsningen af Fjord-

vej.  

Anlægsoverslag  

0,185 mio. kr. 

 

Figur 13 Principskitse for placering af ny buslomme og busstoppested på Fjordvej. 
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6 Nymarksskolen 

6.1 Projekt 14 – Ny krydsningshelle i T-krydset 

Odensevej/Hulemosevej 

 

Problemstilling 

Nymarksskolen ligger på landet, hvor 

cyklister til og fra skolen blandt andet 

ankommer af Hulemosevej fra Ryn-

keby. Her krydser cyklisterne den tra-

fikerede Odensevej, hvor der ingen 

understøttende elementer er til, at 

sikre krydsningen til den dobbeltret-

tede cykelsti på modsatte side. 

Mange forældre og elever har udpe-

get krydset som utryg/farlig i forbin-

delse med den webbaserede skole-

vejsanalyse, ligesom politiet også har 

udpeget Odensevej som trafikfarlig 

skolevej. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der etableres en 

krydsningshelle i T-krydset Odense-

vej/Hulemosevej med tilhørende vej-

udvidelse og en hastighedsbegræns-

ning på 70 km/t. Krydsningshellen 

har til hensigt at lette krydsningen, 

idet denne kan ske i to tempo.  Sam-

tidig bringes bilisterne ned i fart og 

cyklisternes tryghed øges. 

Anlægsoverslag  

0,895 mio. kr. 

 

Figur 14 Principskitse for ny krydsningshelle i krydset Odensevej/Hulemosevej. 
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6.2 Projekt 15 – Ny buslomme foran 
Nymarksskolen  

 

Problemstilling 

Hovedparten af eleverne til Nymarks-

skolen ankommer med bus eller bil 

ad Nymarken hvis vejprofil er smalt. 

Den eksisterende busholdeplads mod-

svarer ikke det nødvendige pladsbe-

hov til busser til skolen, hvorfor disse 

parkerer delvist på vejbanen og der-

med reducerer oversigten betydeligt. 

Busparkeringen er således en hin-

dring for cyklister og bilister, som en-

ten skal til eller fra skolens p-plads 

og cykelparkering på den vestlig side 

af skole.  

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at den eksisterende bus-

lomme udvides ved inddragelse af 

græsrabatten på Nymarken. Herved 

forbedres pladsen og oversigtsforhol-

dene ved busafsætning på vejstræk-

ningen forbi skolen.  

Anlægsoverslag 

0,22 mio. kr. 

 

Figur 15 Principskitse for ny buslomme på Nymarken. 
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6.3 Projekt 16 – Stikrydsning i T-krydset 
Nymarken/Odensevej 

 

Problemstilling 

I T-krydset Odensevej/Nymarken er 

der dårlig oversigtsforhold for bili-

sten, som skal fra Nymarken og ud 

på Odensevej. Den nye cykelstis 

krydsning af Nymarken betyder at bi-

listernes vigepligt er rykket yderligere 

tilbage, og dermed er bilisternes mu-

ligheder for at orientere sig i krydset 

reduceret yderligere. Krydsningen er 

desuden udført med vigepligt for bil-

trafikken, hvor undersøgelser viser at 

den sikreste løsning er at pålægge 

stitrafikken vigepligten. 

Krydset er udpeget af flere elever og 

forældre som værende utrygt/farligt 

at færdes i. 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at cykelstiens krydsning 

rykkes tilbage så sidevejskrydsningen 

sker minimum 6 m fra Odensevej. Vi-

gepligten pålægges desuden stitrafik-

ken. Herved kan vigepligtslinjen for 

bilisterne mod Odensevej rykkes læn-

gere frem, hvormed oversigten for-

bedres. Alternativt skal sidevejen om-

lægges så denne tilsluttes mere vin-

kelret på Odensevej, hvilket forment-

ligt vil være en mere omkostnings-

tung løsning.  

Anlægsoverslag  

0,145 mio. kr. 

 

 

Figur 16 Principskitse af ny krydsombygning i T-krydset Odensevej/Nymarken. 
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6.5 Projekt 17 – Ny kys og kør plads foran skolen 

 

Problemstilling 

En stor del af eleverne til Nymarks-

skolen køres i skole af forældre. Af-

sætningen af eleverne foregår pri-

mært på den store nordlige gruspar-

keringsplads, og i mindre grad på den 

runde p-plads nærmest skolen. Flere 

cyklister og gående krydser parke-

ringspladserne i skoleankomsttiden, 

med øget risiko for konflikter og 

uheld mellem bakkende bilister og 

bløde trafikanter. Enkelte elever/for-

ældre peger også på, at det er 

utrygt/farligt at færdes på områderne 

omkring parkeringspladserne. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der indrettes en kys 

og kør plads på den eksisterende 

runde p-plads. Indkørsel sker fra syd 

ad eksisterende adgang, og ny udkør-

sel anlægges nord for p-pladsen. Her-

ved skabes der et bedre flow i trafik-

afviklingen og den store nordlige par-

keringsplads anvendes til parkering 

og ikke som afsætningsplads "kys og 

kør". Samtidigt lukkes den gennem-

gående vej mellem p-pladserne med 

steller. 

Anlægsoverslag  

0,130 mio. kr. 

 

Figur 17 Principskitse for ny kys og kør plads ved Nymarksskolen. 
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6.6 Projekt 18 – Ny stiforbindelse og flytning af 
cykelparkering  

 

Problemstilling 

Den udførte skoleankomstanalyse ved 

Nymarksskolen viser, at cyklisterne 

ikke benytter sig af den anlagte sti 

fra Nymarken til den overdækkede 

cykelparkering placeret mellem de to 

p-pladser nordvest for skolen. Ele-

verne krydser derimod skråt henover 

parkeringsarealerne, med øget risiko 

for konflikt med bakkende bilister. 

Cykelparkeringens placering medvir-

ker desuden til at cyklisterne, efter at 

have parkeret cyklen, igen krydser på 

tværs af det runde parkeringsareal. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at den eksisterende cy-

kelparkering flyttes og placeres for 

enden af hovedbygningen. Cykelpar-

keringen forbindes til Nymarken via 

stiforbindelse langs den nordlige par-

keringsplads. Eksisterende vej mel-

lem de to p-pladser genanvendes 

som stiforbindelse frem til den nye 

cykelparkering. Ved at flytte cykel-

parkeringen gøres den vestligt place-

rede cykelparkering mere attraktiv 

for cyklister fra syd ad Nymarken, 

Samtidigt giver stiforbindelsen mulig-

hed for at fodgængertrafikken fra p-

pladsen kan afvikles på stien foran bi-

lerne, hvor fodgængerne i dag går 

bag parkerede/bakkende biler.  

Anlægsoverslag  

0,025 mio. kr. (ekskl. reetablering af 

cykelparkering) 

 

Figur 18 Principskitse for ny placering af cykelparkering og stiforbindelse nord for 

Nymarksskolen. 
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7 Marslev Skole  

7.1 Projekt 19 – Signalregulering af krydset 

Odensevej/Kertemindevejen  

 

Problemstilling 

T-krydset Odensevej/Kertemindeve-

jen er tidligere og med denne skole-

vejsanalyse udpeget som utrygt/far-

ligt. Odensevej er desuden udpeget 

af politiet som trafikfarlig skolevej, 

hvorfor elever fra områderne syd for 

vejen køres i skole med bus, til trods 

for at skolen ligger i gang-/cykelaf-

stand fra mange elever. Vejen er tra-

fikeret, og hastigheden opleves høj, 

hvorfor krydsning for bløde trafikan-

ter er svær. 

 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at krydset signalregule-

res med tilhørende cyklistsignal på 

tværs af Odensevej. Samtidigt om-

lægges den enkelrettet cykelsti i nord 

til en dobbeltrettet cykelsti frem til 

stitilslutningen mod skolen. 

Herved sikres hele skolevejen for 

bløde trafikanter og der skabes mu-

lighed for at elever fra de syd lig-

gende områder selv kan transportere 

sig til/fra skolen på cykel eller til 

fods.  

Anlægsoverslag  

Signalregulering 2,7 mio. kr. 

Stiudvidelse 0,14 mio. kr. 

 

Figur 19 Principskitse for nyt signalanlæg i T-krydset Odensevej/Kertemindevejen 

og omlægning af cykelsti. 
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7.2 Projekt 20 – Ny hævet vejflade  

 

Problemstilling 

Enkelte elever, samt Marslev Skole, 

har udpeget strækningen foran ind-

gangen til Marslev Kirke som 

utryg/farlig. Vejforløbet er kurvet og 

oversigten meget begrænset, hvilket 

skaber utryghed for cyklister på 

strækningen. Biltrafikkens hastighed 

opleves som høj. Af samme grunde er 

krydsning af vejen kompliceret. 

 

Løsningsforslag 

Det foreslås at der anlægges en hæ-

vet flade på Marslev Byvej foran kir-

ken og forbi 'svingsporet' mod Kirke-

vænget. Herved sænkes bilisternes 

hastighed og der skabes en øget 

tryghed blandt de bløde trafikanter 

der færdes langs og på tværs af ve-

jen.  

Anlægsoverslag  

0,324 mio. kr. 

 

 

Figur 20 Principskitse for ny hævet flade i krydset Marslev Byvej/Kirkevænget. 

 

 

 

 


