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1 Baggrund 

Gilbjergskolens to afdelinger i Gilleleje skal samles på Parkvej, hvor den 
største af de nuværende afdelinger ligger. I den forbindelse ønsker Gribskov 
Kommune en vurdering af de trafikale konsekvenser på og omkring skolen på 
Parkvej, herunder særligt parkerings- og afsætningsforhold ved skolen. 
 
Som grundlag for den trafikale vurdering, er en række undersøgelser af de 
nuværende forhold blevet gennemført. Formålet med undersøgelserne er at 
vurdere de nuværende forhold og estimere det fremtidige behov for parkering 
og afsætning ved skolen på Parkvej, samt trafikafviklingen i de to 
adgangskryds på Parkvej. Følgende undersøgelser er gennemført: 
 

• Overordnet besigtigelse  
Besigtigelsen omfatter parkeringsområder ved de to skoler samt 
trafikafviklingen i udvalgte kryds ved skolen på Parkvej. Besigtigelsen 
blev foretaget d. 5. oktober 2016 i tidsrummet kl. 7.30-8.30.   

• Registrering af parkering og afsætning  
Registreringen er udført på i alt 9 parkeringsområder ved skolerne 
(både P-pladser og parkering på veje). Registreringerne er gennemført 
d. 12. oktober 2016 i tidsrummet kl. 7.20-8.20.  

• Maskinel ugetælling af biltrafik  
Tællingen er foretaget ved indkørsel til P-pladsen umiddelbart vest for 
skolen på Parkvej. Tællingen er foretaget i perioden d. 5/10-11/10 
2016. 
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2 Anbefaling 

Parkeringsområder 
Det vurderes, at den samlede nuværende parkeringskapacitet på p-pladsen 
vest for skolen og de to områder sydøst for skolen er tilstrækkelig til at 
dække det fremtidige parkeringsbehov ved skolen. Det anbefales dog, at der 
foretages en række ændringer for at sikre en mere sikker og tryg afvikling af 
trafikken på pladserne, særligt for fodgængerne. Ændringerne kan betyde, at 
den samlede kapacitet reduceres. Når der foreligger skitser for ændringerne 
af P-pladserne, kan det vurderes, om der bør etableres lidt flere pladser ved 
gruspladsen sydøst for skolen.  
 
Følgende tiltag foreslås: 

• Grusparkeringen sydøst for skolen asfalteres for at højne kapaciteten 
på pladsen og gøre det nemmere at anvise sikre gangforbindelser.  

• P-pladsen vest for skolen og gruspladsen opdeles med et 
afsætningsområde tættest på skolen og et område til langtidsparkering 
længst væk fra skolen. Afsætningsområderne bør i alt omfatte mindst 
25 pladser, som i videst muligt omfang placeres sådan, at fodgængere 
ikke skal krydse kørebaneareal på deres vej til skolens indgang.  

• Begge pladser indrettes med gode gangforbindelser mellem alle P-båse 
og det bilfri område ved skolen. 

• Ifølge SBI skal der etableres 3 almindelige handicapparkeringspladser 
og 3 store handicapparkeringspladser (kassevogne). Det er vurderet at 
være tilstrækkeligt at etablere 3-4 handicapparkeringspladser i alt, 
herunder gerne 2 store handicapparkeringspladser. Der kan reserveres 
et areal, så yderligere pladser kan anlægges efter konkret behov.  

 
Cykelparkering 
Det er vurderet, at der bør etableres lidt mere cykelparkering ved skolen. For 
at imødegå uhensigtsmæssig parkering af cykler uden for anviste områder, 
bør de nye pladser placeres så tæt på cyklisternes destination som muligt. 
 
Trafikafvikling 
Særligt yderligere venstresvingende trafik i de to adgangskryds vurderes at 
påvirke trafikafviklingen på Parkvej. Følgende tiltag foreslås 

• Der etableres en venstresvingsbane på Parkvej ved krydset med 
Idrætsvej. Derudover undersøges det, om den dobbeltrettede 
stikrydsning kan gøres mere sikker. 

• Det overvejes, om venstresvingsbanen mod P-pladsen vest for skolen 
skal forlænges på bekostning af venstresvingsbanen mod Birkevang.   

Desuden anbefales det, at Idrætsvej breddeudvides og der etableres gangsti i 
den ene side af vejen. 
 
Mobilitetstiltag 
Sideløbende med de øvrige tiltag anbefales det, at kommunen fastlægger en 
strategi for mobilitetstiltag. Eleverne fra skolen på Rostgårdsvej har endnu 
ikke ”dårlige vaner” med at blive kørt til skole. For at imødegå, at de i 
forbindelse med skolesammenlægningen skifter cyklen ud med transport i bil, 
er det er vigtigt, at de helt fra start på den nye skole vælger cyklen. Dette 
kan understøttes på forskellig vis, f.eks.:  

• Kampagne og oplysning om sikre skoleveje (folder og webbaseret) 
• Konkurrence om at cykle mest 
• Tilstrækkelig cykelparkering  



Gribskov Kommune 
Gilbjergskolen - Trafik- og parkeringsanalyse 
C:\Users\jvl\Desktop\Gilbjergskolen - Trafik- og parkeringsanalyse_REV1.docx 

 

  Side 3

3 Parkering og afsætning 

Den maskinelle ugetælling viser en begrænset variation i antallet af biler, som 
på hverdage benytter parkeringspladsen umiddelbart vest for skolen på 
Parkvej. Af Tabel 1 fremgår, at antallet af registrerede biler på 
parkeringspladsen d. 12. oktober ligger inden for intervallet af de maskinelt 
talte biler på hverdage i tidsrummet kl. 7.00-9.00. Det vurderes derfor, at 
registreringen d. 12. oktober er repræsentativ.  
 
Den maskinelle tælling viser, at antallet af biler der, i løbet af en time, kører 
ind på parkeringspladsen på hverdage er størst i tidsrummet kl. 7.00-9.00, og 
at antallet af biler, der i løbet af en time kører ud fra parkeringspladsen på 
hverdage er størst i tidsrummet kl. 7.00-8.00. Det er således fornuftigt at 
vurdere parkeringskapaciteten på baggrund af antallet af biler i 
morgenspidstimen.  
 
 Onsdag 

d. 5/10 
Torsdag 
d. 6/10 

Fredag 
d. 7/10 

Mandag 
d. 10/10 

Tirsdag 
d. 11/10 

Onsdag 
d. 12/10 

Indkørende 
biler kl. 
7.00-9.00 

119 125 105 109 117 111* 

Indkørende 
biler hele 
døgnet 

352 361 328 390 456 - 

Tabel 1. Antal talte biler ved indkørsel til P-pladsen umiddelbart vest for skolen på 
Parkvej. *Registreret i forbindelse med registrering af parkeringer og afsætninger i 
tidsrummet kl. 7.20-8.20 d. 12. oktober. 

3.1 Nuværende forhold 

Skolen på Parkvej 
Adgangsforholdene til skolen på Parkvej vurderes at være gode for både 
bilister og lette trafikanter. Skolen er via Parkvej forbundet til det 
overordnede vejnet i Gilleleje, ligesom der er separate stisystemer, som 
forbinder skolen med boligområderne nord for Parkvej. Parkering og 
afsætning foregår på fire områder, som er markeret med numrene 1-4 på 
Figur 1. 
 
Skolen på Rostgårdsvej 
Skolen på Rostgårdsvej er placeret i et boligområde, hvor vejnettet er præget 
af vejlukninger. Skolen er beliggende mindre end 100 m fra Gilleleje 
Hovedgade, som er en af de overordnede veje i Gilleleje, men jernbanen 
udgør en barriere for biltrafikken. Der er ikke anlagt særskilte stier til 
cyklister, men de lette trafikanter begrænses ikke af jernbanen og 
vejlukningerne i området. Adgangsforholdene vurderes at være dårlige for 
biltrafikken, men gode for lette trafikanter. Dette kan betyde, at flere cykler 
og færre bliver kørt i bil. Parkering og afsætning foregår på fem områder, som 
er markeret med numrene 5-9 på Figur 1. 
 
Registreret parkering og afsætning 
Samlet set er der i tidsrummet kl. 7.20-8.20 ved skolen på Parkvej registreret 
i alt 189 parkeringer og afsætninger, mens der ved skolen på Rostgårdsvej er 
registreret i alt 51 afsætninger og parkeringer. 78 % af bilerne ankommer til 
skolerne i tidsrummet kl. 7.40-8.00. 
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Figur 1. Oversigtskort over de to skoler, herunder områder til parkering og afsætning, 
cykelparkering og vejadgange til skolen på Parkvej. 
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I forbindelse med registreringen er parkering og afsætning opdelt i tre 
kategorier, som adskiller sig ved varigheden. Formålet er at klarlægge, 
hvordan pladsen bliver benyttet. Der er skelnet mellem:  

A: Hurtige afsætninger 
B: Afsætninger af lidt længere varighed 
C: Parkeringer 

 
Fordelingen af afsætninger og parkering på de to skoler fremgår af Tabel 2. 
 
 

Antal 
elever 

Antal 
ansatte 

Parkering og afsætning 
Kategori A Kategori B Kategori C 

I alt 
Chauffør 
stiger ikke 
ud af bilen 

Chauffør 
hjælper 
med 
udstigning 

Chauffør 
går med 
ind på 
skolen 

Skolen på 
Parkvej  

440 72 
55 42 92 189 

29 % 22 % 49 %  
Skolen på 
Rostgårdsvej 259 32 

42 2 7 51 
82 % 4 % 14 %  

Tabel 2. Antal registrerede afsætninger og parkeringer ved skolerne d. 12. oktober 
2016 i tidsrummet kl. 7.20-8.20 
 
Det fremgår af Tabel 2, at der ved skolen på Parkvej er en overvægt af 
parkeringer, hvorimod der ved skolen på Rostgårdsvej i langt de fleste 
tilfælde er tale om hurtige afsætninger.  
 
Registreringen viser, at der ved skolen på Parkvej foretages ca. 0,4 
parkeringer eller afsætninger pr. elev i tidsrummet kl. 7.20-8.20, mens der 
ved skolen på Rostgårdsvej foretages ca. 0,2 parkeringer eller afsætninger pr. 
elev i det samme tidsrum.   
 
Disse sammenhænge kan dels skyldes adgangsforholdene til de to skoler, dels 
elevernes alder, da der kan være en tendens til, at de yngste elever i højere 
grad bliver kørt i skole end de ældste. Eleverne på skolen på Parkvej går i 0.-
6. klasse, mens eleverne på skolen på Rostgårdsvej går i 7.-9. klasse. 
Forskellene i de fysiske forhold og alder vurderes også at være årsag til, at 
der primært er hurtige afsætninger ved skolen på Rostgårdsvej. 
 

3.2 Fremtidigt antal parkeringer og afsætninger 

Når skolerne samles på Parkvej, forventes et større parkerings- og 
afsætningsbehov ved skolen. På baggrund af registrering af parkering og 
afsætning opstilles to scenarier for de fremtidige forhold 

• Scenarie 1: Omfanget af yderligere parkering og afsætning styres 
primært af elevernes alder (lavt estimat) 

• Scenarie 2: Omfanget af yderligere parkering og afsætning styres også 
af skolens beliggenhed og adgangsforhold (højt estimat) 

 
Scenarie 1 
I dette scenarie forudsættes det, at omfanget af elever i bil primært afgøres 
af elevernes alder. Det betyder, at de nuværende afsætninger og parkeringer 
ved skolen på Rostgårdsvei blot overflyttes til skolen på Parkvej. Det 
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fremtidige antal er således summen af parkering og afsætninger på de to 
skoler.  
 
Det forudsættes, at den overflyttede parkering og afsætning fordeler sig 
procentvis som den nuværende parkering og afsætning på de fire pladser ved 
skolen på Parkvej.  
 
 Antal parkeringer og afsætninger 
Parkerings-
område 

Nuværende 
Parkvej 

Nuværende 
antal 
parkeringer og 
afsætninger 

Overflyttet 
antal 
parkeringer og 
afsætninger 

Scenarie 1 i 
alt, parkering 
og afsætning 

1 59 % 111 30 141 
2 23 % 43 12 55 
3 10 % 19 5 24 
4 8 % 16 4 20 
I alt 100 % 189 51 240 
Tabel 3. Scenarie 1 - lavt estimat. Der forventes ca. 240 parkeringer og afsætninger i 
morgenspidstimen.  
 
Det samlede antal parkeringer og afsætninger ved skolen på Parkvej vurderes 
i scenarie 1 at stige til ca. 240 på hverdage i tidsrummet kl. 7.20-8.20.  
 
Scenarie 2 
I dette scenarie forudsættes det, at omfanget af elever i bil primært afgøres 
af skolens beliggenhed. Det betyder, at det samlede antal parkeringer og 
afsætninger stiger, fordi adgangsforholdene for biltrafik er bedre ved skolen 
på Parkvej. Det forudsættes, at omfanget af afsætninger og parkeringer i 
morgenspidstimen som relaterer sig til de elever, der flyttes fra skolen på 
Rostgårdsvej til Parkvej fremadrettet vil svare til det nuværende omfang ved 
skolen på Parkvej. Det vil sige ca. 0,4 parkeringer og afsætninger pr. elev.  
 
Som i scenarie 1 forudsættes det, at den overflyttede parkering og afsætning 
fordeler sig procentvis som den nuværende parkering og afsætning på de fire 
pladser ved skolen på Parkvej.  
 
 Antal parkeringer og afsætninger 
Parkerings-
område 

Nuværende 
parkerings-
fordeling 

Nuværende 
Parkvej 

Overflyttet fra 
Rostgårdsvej 

Scenarie 1 i 
alt 

1 59 % 111 65 176 
2 23 % 43 25 68 
3 10 % 19 11 30 
4 8 % 16 10 26 
I alt 100 % 189 111 300 
Tabel 4. Scenarie 2 - højt estimat. Der forventes ca. 300 parkeringer og afsætninger i 
morgenspidstimen. 
 
Det samlede antal parkeringer og afsætninger ved skolen på Parkvej vurderes 
i scenarie 2 at stige til ca. 300 på hverdage i tidsrummet kl. 7.20-8.20.  
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Vurdering af P-kapacitet i forhold til parkeringer og afsætninger 
Det anbefales at benytte scenarie 2 som grundlag for vurdering af behovet for 
pladser til parkering og afsætning, når skolerne samles på Parkvej.  
 
I alt er der ca. 140 P-pladser tilknyttet skolen på Parkvej, heraf er 10 pladser 
beliggende på området, som er forbeholdt Gilleleje Aktivitetshus. Det bør 
undgås, at disse pladser bliver benyttet af skoletrafik. 
  
78 % af de registrerede afsætninger og parkeringer sker i tidsrummet kl. 
7.40-8.00. Af Tabel 5 fremgår antallet af afsætninger og parkeringer ifølge 
scenarie 2 i dette tidsrum fordelt på de fire parkeringsområder ved skolen på 
Parkvej.  
 
Parkerings-
område 

Antal 
pladser 
(ca.) 

Antal afsætninger og 
parkeringer i tidsrummet 
kl. 7.40-8.00 

Antal afsætninger/ 
parkeringer pr. plads i 
tidsrummet 7.40-8.00 
(gennemsnit) 

1 68* 138 2,0 
2 50 53 1,0 
3 15 24 1,6 
4 10 20 2,0 
I alt 130 235 - 
Tabel 5. Afsætninger og parkeringer på parkeringsområder ved skolen på Parkvej 
ifølge scenarie 2. *Derudover en afsætningsbane med plads til ca. 3 biler. 
 

3.3 Vurdering af den samlede kapacitet 

Til at vurdere, om der er tilstrækkelig parkeringskapacitet, er der opstillet to 
beregninger:  
 

• Højt skøn: Vurdering hvor det antages, at varigheden af hver 
parkering svarer til det registrerede på skolen på Parkvej 

 
• Bedste skøn: Vurdering hvor det antages, at varigheden af hver 

parkering svarer til et vægtet gennemsnit af det registrerede på begge 
skoler 

 
Beregningerne fremgår af de grå bokse på de følgende sider. Begge 
beregninger tager udgangspunkt i scenarie 2 for antallet af parkeringer og 
afsætninger.  
 
Det er vurderet, at det det høje skøn ikke er retvisende for en typisk 
situation. Det forventes, at den overflyttede trafik vil parkere i kortere tid end 
den eksisterende trafik. Således er der tale om ældre elever, som ikke har 
samme behov for at blive fulgt ind på skolen af deres forældre.  
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Vurdering af den samlede parkeringskapacitet – højt skøn 
 
I alt 130 P-pladser på områderne 1, 2 og 3 
I alt 235 parkeringer og afsætninger i tidsrummet kl. 7.40-8.00 

 
Det forudsættes at: 

• Fordelingen af parkeringer og afsætninger svarer til den 
registrerede fordeling ved skolen på Parkvej 

• 118 biler optager en plads i hele tidsrummet kl. 7.40-8.00   
(kategori C) 

• De øvrige (kategori A og B) fordeler sig jævnt i 5 min intervaller 
• I de mest belastede 5 min forekommer dog 50 % ekstra (det 

svarer til 44 afsætninger på 5 min, kategori A og B) 
• Varigheden af afsætninger er som angivet i tabellen 

 
Kategori Antal Fordeling Forudsat varighed  De mest belastede 5 min 

Antal 
afsætninger/ 
parkeringer 

Antal 
optagede 
pladser  

A 58 25 % Op til 1 min. 22 5 
B 59 25 % Op til 2,5 min. 22 11 
C 118 50 % Længere tid (hele 

tidsrummet) 
118 118 

I alt 235 100 %  162 134 
 
I de mest belastede 5 min vurderes der at mangle ca. 5 pladser. 
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Vurdering af den samlede parkeringskapacitet - bedste skøn 
 
I alt 130 P-pladser på områderne 1, 2 og 3 
I alt 235 parkeringer og afsætninger i tidsrummet kl. 7.40-8.00 

 
Det forudsættes at: 

• Fordelingen af parkeringer og afsætninger svarer til et vægtet 
gennemsnit af den registrerede fordeling på de to skoler  

• 85 biler optager en plads i hele tidsrummet kl. 7.40-8.00   
(kategori C) 

• De øvrige (kategori A og B) fordeler sig jævnt i 5 min intervaller 
• I de mest belastede 5 min forekommer dog 50 % ekstra (det 

svarer til 57 afsætninger på 5 min, kategori A og B) 
• Varigheden af afsætninger er som angivet i tabellen 

 
Kategori Antal Fordeling Forudsat 

varighed  
De mest belastede 5 min 
Antal 
afsætninger/ 
parkeringer 

Antal 
optagede 
pladser  

A 117 50 % Op til 1 min. 44 9 
B 35 15 % Op til 2,5 min. 14 7 
C 83 35 % Længere tid (hele 

tidsrummet) 
83 83 

I alt 235 100 %  141 99 
 
I de mest belastede 5 min vurderes parkeringsreserven at være ca. 30 
pladser.  
Der kan forekomme situationer, hvor parkeringsbehovet er større.  
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3.4 Principper for indretning 

Med udgangspunkt i ”bedste skøn” vurderes det, at den samlede 
parkeringskapacitet er tilstrækkelig. I de mest travle tidsrum, vil der dog ske 
mange samtidige parkeringer og afsætninger. Det kan resultere i kaotiske 
forhold på pladserne, hvor mange fodgængere færdes blandt ind- og 
udkørende trafik, når de går fra en parkeret bil på pladsen til det sikre 
område ved skolen. Det giver anledning til en del konfliktpunkter og er 
forbundet med utrygge og potentielt farlige situationer.  
 
I forbindelse med indretning af parkeringspladser anbefales det at skelne 
mellem pladser til afsætning og pladser til langtidsparkering. Karakteristisk for 
disse er: 

• Pladser til afsætning (kategori A og B) er optimalt set indrettet sådan, 
at passagerer kan stige direkte ud på et gangareal. Pladserne skal 
placeres så tæt på skolen som muligt, og bør være let tilgængelige, så 
afsætningen kan ske hurtigt og uproblematisk for både bilister og 
passagerer. Afsætningspladser kan fx skiltes med ”Standsning forbudt, 
Af- og pålæsning tilladt”, ligesom der kan opsættes plakater med 
angivelse af Kys og Kør.  

• Pladser til langtidsparkering (kategori C) er placeret længere væk fra 
skolen. Udstigning sker ikke nødvendigvis direkte til fortov, men der er 
sikre og logiske gangforbindelser fra pladserne til det bilfrie område 
ved skolen. 

 
P-pladsen vest for skolen 
Parkeringspladsen er primært indrettet til parkering (kategori C). For at 
tilgodese de mange afsætninger (kategori A og B), og reducere fodgængernes 
færden på parkeringsarealet, anbefales det at indrette pladsen med et 
område til afsætning tættest på skolen, og om nødvendigt i kanten af 
parkeringspladsen, og langtidsparkering længst væk fra skolen. Det kan 
resultere i færre pladser samlet set, men kan give en mere glidende 
trafikafvikling. Desuden anbefales sikre gangarealer på tværs af P-pladsen. 
 

 
Figur 2. Udsnit af P-pladsen vest for skolen. 
 
Gruspladsen 
Gruspladsen på område 2 vurderes at kunne aflaste P-pladsen vest for skolen. 
Det anbefales at asfaltere gruspladsen, hvilket vil højne kapaciteten og gøre 
det lettere at sikre gode forbindelser for fodgængere. Det anbefales ligesom 
på P-pladsen vest for skolen, at indrette et område til afsætning tættest på 
skolen, og langtidsparkering længst væk fra skolen. 
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Figur 3. Udsnit af gruspladsen sydøst for skolen. 
 
Øvrige områder 
Område 3 og 4 bevares som nuværende. Det bemærkes, at område 4 er 
forbeholdt Gilleleje Aktivitetshus. Pladsen kan således ikke betragtes som en 
del af skolens parkeringsreserve. Det vurderes dog usandsynligt at undgå 
afsætninger på pladsen uden at foretage yderligere foranstaltninger.   
 

 
Figur 4. Område 3 sydøst for skolen. 
 

 
Figur 5. Område 4 øst for skolen. Området er forbeholdt Gilleleje Aktivitetshus. 
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Cykelparkering 
Sammenlægningen af skolerne forventes også at resultere i flere parkerede 
cykler ved skolen på Parkvej. I forbindelse med registrering d. 12. oktober 
blev antallet af parkerede cykler på de større cykelparkeringsområder opgjort 
efter ringetid. Som det fremgår af Tabel 6, er der samlet set på de to skoler 
registreret næsten lige så mange parkerede cykler, 210 cykler, som der er 
pladser til ved skolen på Parkvej, ca. 235 pladser.  
 
Hvis det registrerede antal pladser svarer nogenlunde til det faktiske antal, 
vurderes det, at der særligt i sommerhalvåret kan være mangel på pladser. 
Forøges antallet af pladser ikke, må det forventes, at der selv i en situation 
med 210 parkerede cykler kan forekomme uhensigtsmæssig parkering uden 
for båse og afmærkede områder, da cyklister generelt parkerer så tæt på 
deres mål som muligt – om nødvendigt op ad mure og på fortove osv. 
 
I forbindelse med sammenlægningen anbefales det at etablere yderligere 
cykelparkering placeret så tæt på indgange til skolen som muligt for at undgå 
uhensigtsmæssig parkering. 
 

 
 

 

Område Antal pladser (ca.) Antal parkerede 
cykler 

A 58 
47 

B 33 
C 96 33 
D 48 47 
E - 83 

I alt 235 210 

Tabel 6. Antal cykelparkeringspladser ved skolen på Parkvej og parkerede cykler ved 
de to skoler d. 12. oktober 2016. 
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4 Trafikafvikling  

Kryds ved P-pladsen (vest) 
Krydset ved P-pladsen umiddelbart vest for skolen på Parkvej er 
vigepligtsreguleret. På Parkvej er der etableret venstresvingsbane for 
trafikanter fra øst. Svingbanen er ca. 30 m lang. I den nuværende situation 
består køen af venstresvingende trafikanter i morgenspidstimen maksimalt af 
3-4 biler, hvilket kan rummes i svingbanen. Den nuværende trafikmængde 
giver således ikke anledning til trafikafviklingsmæssige problemer i krydset.  
 
Den yderligere trafik i krydset, som sammenlægningen af skolerne vil 
medføre, kan måske resultere i, at køen af venstresvingende bilister i enkelte 
tilfælde ikke kan rummes i svingbanen og således giver problemer med 
afviklingen af den gennemkørende trafik i det vestgående spor. For at 
imødegå tilbagestuvning, kan det overvejes at forlænge venstresvingsbanen 
lidt. Dette vil som udgangspunkt medføre, at venstresvingsbanen mod 
Birkevang bliver kortere. Det er således nødvendigt at undersøge, om dette er 
hensigtsmæssigt.  
 
Det separate stisystem betyder, at lette trafikanter ikke færdes i krydset.  
 

 
Figur 6. Køen af venstresvingende trafikanter i krydset ved parkeringspladsen vest for 
skolen på Parkvej består i morgenspidstimen maksimalt af 3-4 biler, hvilket kan 
rummes i venstresvingsbanen. 
 
Krydset Parkvej/Idrætsvej (øst) 
Krydset Parkvej/Idrætsvej er vigepligtsreguleret og betjener 
parkeringsområderne 2, 3 og 4. Der er ingen svingbaner i krydset, hvilket 
særligt resulterer i, at der opstår kø i det vestgående spor, når en 
venstresvingende bilist må vige for trafikken i det østgående spor. I den 
nuværende situation består køen i morgenspidstimen maksimalt af 3 biler, 
hvilket påvirker afviklingen af gennemkørende trafik mod vest. Som følge af 
skolesammenlægningen forventes mængden af venstresvingende trafik fra 
Parkvej til Idrætsvej at stige, hvilket vurderes at resultere i længere kø i det 
vestgående spor i morgenspidstimen. Det skyldes især, at en eventuel øget 
kapacitet og parkering sker på de parkeringsområder, som betjenes via dette 
kryds. For at sikre en mere glidende og trafiksikker afvikling, anbefales det at 
anlægge en venstresvingsbane i krydset for venstresvingende trafikanter fra 
Parkvej.  
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Det interne stinet i området omfatter bl.a. en dobbeltrettet fællessti, der 
forløber syd for Parkvej. Stien krydser Idrætsvej i en afstand af ca. 5 m fra 
Parkvej i krydset Parkvej/Idrætsvej. Stien er markeret med blåt cykelfelt og 
tavler, som advarer bilister om cyklister fra begge sider. I forbindelse med 
skolesammenlægningen vil antallet af trafikanter – bilister såvel som lette – i 
krydset stige. På den baggrund bør det overvejes, om krydsningspunktet kan 
gøres mere sikkert for de lette trafikanter.  
 
Blandt andet kan en hævet flade overvejes. Det vil skærpe bilisternes 
opmærksomhed på krydsningspunktet, ligesom det vil sikre, at bilisterne 
kører med lav fart. Det kan desuden overvejes at trække stien 1-2 m mod 
syd, så afstanden til Parkvej giver mulighed for, at en personbil let kan holde 
mellem Parkvej og stien.   
 
Det kan også overvejes at pålægge de bløde trafikanter vigepligten. I så fald 
bør stien forsættes mod syd i krydsningspunktet, ligesom der bør opsættes 
bomme på stien. Det bemærkes, at cyklister ikke nødvendigvis vil overholde 
vigepligten.  
  
Under alle omstændigheder bør opstramning af geometrien omkring 
krydsningen overvejes. Særligt det asfalterede areal umiddelbart øst for P-
område 4 kan give uhensigtsmæssige situationer, hvis det benyttes til 
afsætning. Det kan overvejes at angive standsningsforbud på området, eller 
fjerne asfalten.  
 

 
Figur 7. Den dobbeltrettede fællessti krydser Idrætsvej i krydset Parkvej/Idrætsvej.  
 
Idrætsvej 
Idrætsvej fungerer som adgangsvej til parkeringsområderne sydøst for 
skolen. Vejen er ca. 4 m bred, hvilket er meget smalt for en vej med 
dobbeltrettet færdsel, heriblandt lette trafikanter. I forbindelse med 
skolesammenlægningen – herunder etablereing af asfalteret parkering – vil 
mængden af trafik på vejen stige. For at tilgodese hyppigere mødesituationer 
bør vejen breddeudvides til 6 m. Af hensyn til de lette trafikanter anbefales 
det desuden at etablere en gangsti med en bredde på ca. 2,5 i den ene 
vejside.   


