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Emne: Tilbagemelding vedr. trafiksituiationen ved Spg, herunder flexområdet på H S Vej

Kære Inger Andersen,

Med ønske om en forsat dialog om trafiksikkerheden omkring skolen på Grundtvigsvej fremsender vi her en 
samlet tilbagemelding på udeståender som vi ser det. Det er punkter som vi løbende har diskuteret, men 
som forvaltningen ikke er vendt tilbage på, eller forhold som er forsøgt løst, men i praksis har vist sig 
uhensigtsmæssige. Som vi ser det skal der laves en samlet plan for trafiksikkerheden for at vi kan støtte op 
om et forslag til politisk behandling.

Henrik Steffens Vej
Følgergruppen ser en permanent lukning af Henrik Steffens Vej, den del der er flex-område i dag som den 
fortrukne løsning, i det den, efter vores mening, skaber størst mulig sikkerhed for skolens elever og andre 
trafikanter (bilister, som cyklister og gående). Vores argumenter for dette er:

En lukning vil skabe en afklaret trafikal situation fordi situationen vil være den sammen i løbet af dagen og 
hverdag-weekend, hvilket vil resultere i mere målrettet søgning af p-pladser.  

Som vi ser det, vil en permanent lukning skabe mere sikkerhed hvor det nuværende flexareal slutter til H S 
Vej og Grundtvigsvej i det der her kan laves lidt anden udformning end i dag. Der kan fx laves et 
kantstensspring med en mindre opkørsel målrettet redningskøretøj. Ved tilslutning til Grundtvigsvej er der i 
dag en plads hvor biler i nogen grad vender rundt og kører mod ensretningen. En permanent lukning 
muliggør at man får trukket kantsten frem (med spring) og i højere grad får angivet dette som en zone for de 
bløde trafikanter (selvom automatiske pullerter måtte forbliver på deres nuværende plads).  

Dertil ser vi for os at skolen har mulighed for at udnytte arealet bedre end i dag.

Ved en løsning af trafiksikkerhedssituationen forventer vi at politiets bekymringspunkter håndteres som 
noget der løses, alternativt at forvaltningen angiver hvorfor politiets bekymring er uberettiget.

Grundtvigsvej
Grundtvigsvej var i udgangspunktet tænkt og indrettet som et shared space. I erkendelse af at dette ikke 
fungerede trafikmæssigt og i takt med at andre arealer (del af skolegård) kunne ibrugtages blev vejen siden 
droppet som shared space og delvist ombygget. Vejen har i realiteten fungeret som et flexareal med bomme 
og vagter, ikke shared space. Vejen er delvist ombygget siden den blev opgivet som shared space (flex-
areal) ved at der er etableret et egentlig fortov mod KU og der er lavet en opstregning med en hvid linje. 
Politiets vurdering er at det ikke er en hensigtsmæssig løsning pt. Cyklister kører på de hvide fliser, det 
samme gør bilister og der sker en del af- og pålæsning, både vare og børn. Fliserne er mange steder 
knækket som følge af trafik som den nuværende udformning ikke var tiltænkt.

Vi foreslår på den baggrund at politiets bekymringer tages med når der udarbejdes en trafiksikker løsning. 
En løsning der på vores møder med forvaltningen har være på tale er at etablere et kantstensspring på 
skolens side, evt. kombineret med at fortovets bredde reduceres lidt. Det der er vigtigt for følgegruppen, er at 
politiet er med ind over så vi får en varig sikker løsning der ikke siden skal bygges om.  

Et problem i relation til dette, er vareindlevering og kiss’n ride. Vareindlevering er en daglig udfordring der 
kan forventes at stige i fremtiden med stadig flere børn på skolen – og måske i fremtiden også daglig 
madlevering. En løsning kunne være at udvide det nuværende påbud om 15 min parkering til hele skolens 
hverdag. Jeg vedhæfter foto fra Bülowshallen/Skolen på Bülowsvej hvor sammen påbud gælder hele dagen 
for et areal på ca. fire p-pladser. En sådan løsning, evt. blot frem til kl. 17:00 vil efter vores mening være et 
første skridt på at løse den usikre trafiksituation på Grundtvigsvej.

På vegne af følgegruppen,
Jan S


