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INDHOLD 
 

Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i 
minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser og 
tracking er det muligt meget præcist at udpege uhensigtsmæssige 
færdselsmønstre og hastigheder. Det kan eksempelvis være børns krydsninger 
af veje, selve afsætningssituationen ved skolernes forpladser og andre forhold. I 
denne rapport er der foretaget en kortfattet afrapportering af 
skoleankomstanalyser gennemført med videooptagelser fra luften. 
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INDLEDNING  
DRONEFLYVNING: Der er foretaget en droneflyvning ved Østre Skole d. 30/10 2019 i tidsrummet 
07:38 til 08:01. 

 

Østre Skole er en 
folkeskole med klassetrin 
fra 0.-9. klasse, hvor det 
samlede elevtal er 685, 
hvortil der er 119 
ansatte.  

Der er tilknyttet to parkeringsområder til skolen, hvoraf det nordlige 
område benyttes til lang- og korttidsparkering og det sydlige område 
benyttes til af- og påsætning. 

Cykelparkering er etableret mellem skolen og Jyllandsgade, hvor der er 
otte parkeringsområder, der alle er overdækket. Der er busstoppesteder 
på både Jyllandsgade og Gl. Skolevej.  

 

 N 

 

Jyllandsgade 
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FODGÆNGERE  

 

Hovedparten af fodgængere ankommer til Østre 
Skole fra det sydlige parkeringsområde. 
Derudover ankommer fodgængerne til skolen via 
krydsningshellen på Gl. Skolevej, krydset ved 
Jyllandsgade/Gl. Skolevej/Grønlandsgade og det 
nordlige parkeringsområde. Ydermere ankommer 
der fodgængere vest for skolen, som krydser 
Jyllandsgade vilkårlige steder.   

I optagelsesperioden er der i alt registreret 814 
fodgængere. Der kan være risiko for, at nogle af 
fodgængerne er registreret to gange, hvis nogle 
går gennem de to bygninger, der ligger parallelt 
med Finlandsgade og Gl. Skolevej.  

Der er registreret 162 krydsninger af Gl. Skole-
vej, hvoraf 84 krydsninger foretages ved 

krydsningshellen og 66 
krydsninger foretages 
syd for krydsnings-
hellen. Krydsningerne 
omkring hellen fremgår 
af figuren.  

På Finlandsgade er der registreret 20 krydsninger 
vilkårligt på vejen, og på Jyllandsgade krydser 78 
fodgængere, hvoraf de 13 krydsninger foretages i 
krydset Jyllandsgade/Finlandsgade samt midt på 
Jyllandsgade. På Gl. Skolevej nord for parkerings-
området er der en stiforbindelse til skole, hvor der er 
registreret 65 krydsninger. 

For det nordlige parkeringsareal er der etableret et 
gangareal på parkeringsområdets østlige side samt 
tydeliggjort et krydsningspunkt med en anden type 
belægning – her i form af grus. På trods af dette 
færdes fodgængerne vilkårligt på 
parkeringsområdet, hvilket fremgår af nedenstående 
figur.  
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CYKLISTER  

 

I optagelsesperioden er der i alt registreret 235 cyklister. Hovedparten af cyklisterne ankommer til 
skolen fra Grønlandsgade og tilgår skolen via stien lige syd for krydset. Der er registreret 126 
krydsninger af stien.   

Derudover ankommer der også cyklister syd fra Gl. Skolevej, hvor 13 krydser Gl. Skolevej ved 
krydsningshellen og 21 cyklister krydser ved stien syd for krydset. 

Ydermere kommer der cyklister fra Jyllandsgade nord og Finlandsgade syd, hvor disse tilgår 
cykelparkeringen fra Finlandsgade.  

Hovedparten af cyklisterne benytter de overdækkende cykelparkeringsstativer øst for skolen, mens 
kun 7 cyklister benytter cykelparkeringen sydvest for skolen.  

 

 

N 
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KØRETØJER  

 

Der er i alt registreret 378 motorkøretøjer i 
optagelsesperioden.  

Det nordlige ankomstareal 
På det nordlige ankomstareal er der to 
parkeringsområder, der er adskilt af en afsætningslomme 
belagt med grus. Parkeringsarealet syd for 
afsætningslommen er kun forbeholdt personalet, hvilket 
er vist med en C21-tavle samt tilhørende undertavle, hvor 
der står "Personale undtaget". Der er registreret 10 biler, 
der benytter afsætningslommen, og 12 biler, der benytter 
parkeringsarealet forbeholdt for personalet, til enten 
afsætning eller korttidsparkering. Alle registrerede biler 
kører ind af den vestlige adgangsvej og ud ad den østlige, 
som er angivet med skiltning.  

Vigepligt ved krydsningshelle 
På Gl. Skolevej er der etableret en 
krydsningshelle, der muliggør 
krydsning af Gl. Skolevej i to tempi. I 
optagelsesperioden er det flere gange 
observeret, at bilisterne holder tilbage, 
og dermed viger pladsen til 
fodgængerne selvom det er fodgæn-
gerne, der har vigepligt i dette tilfælde. 
Det fremgår af nedenstående billede. 
Ydermere er der ikke observeret 
konflikter i forbindelse med dette.  

N 
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TRAFIKTÆLLING  

 

Ud fra trafiktællingen ankommer de fleste 
bløde trafikanter til skolen via stien syd for 
krydset Jyllandsgade/Gl. Skolevej samt via 
krydsningshellen og krydser af- og 
påsætningsområdet for at tilgå skolens 
område. Der kommer bløde trafikanter fra 
Jyllandsgade nord, hvoraf størstedelen af 
disse krydser over Finlandsgade for blandt 
andet at tilgå cykelparkeringen. Derudover 
ankommer der få bløde trafikanter fra 
Finlandsgade syd og benytter det nordlige 
ankomstareal.  

Ydermere fremgår det, at antallet af udkørende 
biler på Gl. Skolevej er markant højere end de 
indkørende. Denne fordeling kan skyldes bilister, 
der kommer fra Jyllandsgade og afleverer elever på 
skolen via af- og påsætningsområdet, hvorefter de 
fortsætter videre mod vest ad Gl. Skolevej.   

På det nordlige ankomstareal er der 42 indkørende 
og 26 udkørende. De sydlige parkeringspladser er 
forbeholdt skolens personale, hvilket snittællingen 
også bærer præg af, da næsten halvdelen af bilerne 
bliver på ankomstarealet i optagelsesperioden.  

 Bløde trafikanter mod skole 

 Køretøjer mod kryds 

 Køretøjer væk fra kryds 
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42 
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86 
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GENNEMSNITSHASTIGHEDER FOR KØRETØJER 

 

Gennemsnitshastigheden på skolens ankomstarealer ligger mellem 10-20 km/t. På Jyllandsgade 
ligger hastigheden omkring 30-45 km/t, og på Gl. Skolevej og Finlandsgade ligger hastigheden 
mellem 20-30 km/t. Det fremgår, at der er lav hastighed omkring krydsningshellen, hvilket også 
stemmer overens med observationerne omkring holdende biler.  

 

  

Kryds-
ningshelle 
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TRAFIKALE PROBLEMSTILLINGER 

 

I optagelsesperioden er fundet tre trafikale 
problemstillinger i området omkring skolen.  

1 Afsætning på nordlig ankomstareal 
2 Stibomme ved sti syd for kryds på Gl. 

Skolevej 
3 Parkerede biler ved sydligt ankomstareal 

samt spærring af dette 
Afsætning på nordlig ankomstareal  
På det nordlige ankomstareal er der i løbet af 
optagelsesperioden observeret flere biler, der 
benytter manøvrearealet på det sydlige 
parkeringsareal til afsætning af elever trods det, 
at der er et areal forbeholdt af- og påsætning. 
Ydermere er det ikke tilladt for forældre at 
benytte dette parkeringsareal. En løsning kan 
være at placere C21-tavlen med tilhørende 
undertavle til venstre for vejbumpet. Derudover 
kan afsætningslommen synliggøres med 
skiltning, hvor det angives, at af- og påsætning 
er tilladt. Ydermere bør pilafmærk-ningen flyttes 
længere mod nord og evt suppleres med en 
ekstra vognbanepil.  

Stibomme ved sti syd for krydset på Gl. 
Skolevej  
På stien er der etableret stibomme. Der kommer 
en del cyklister fra Grønlandsgade og videre ad 
Gl. Skolevej for at tilgå skolen via stien.  
 

Grundet stibommene tager det ekstra tid for 
cyklisterne at komme videre ad stien, hvormed 
der er mange holdende cyklister på kørebanen 
meget tæt på krydset. Det kan overvejes at 
flytte stibommene længere nord på, samt at den 
sydligste stibom er placeret i venstre side af 
stien for at gøre indkørslen til stien nemmere. 

Parkerede biler ved sydligt ankomstareal 
samt spærring af dette 
Det sydlige ankomstareal benyttes til afsætning i 
perioden fra kl. 7.00-9.00 – øvrig tid er 
parkering tilladt i 30 min. Ankomstarealet er 
bredt, og der er plads til at to biler kan passere 
hinanden. I optagelsesperioden er der 
observeret parkerede biler trods skiltningen. For 
at undgå parkerede biler kan ankomstarealet 
gøres smallere og gøre parkering forbudt.  

Yderligere medfører de 
parkerede biler i flere tilfælde, 
at det sydlige ankomstareal 
blokeres for de 
bagvedkørende biler grundet 
parkerede biler samt at nogle 
af bilerne vælger at foretage 
en afsætning ved siden af de 
parkerede biler. Situationen 
fremgår nedenfor.  
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