
Høringssvar  

Skærings skoleveje er allerede belastede 

Vi er meget utilfredse med de foreslåede planer om udstykning af 420 parceller i Skæring Nord. Der 
er mange aspekter af den foreslåede temaplan, som ikke er gennemtænkte. Desuden fortæller 
temaplanen ikke det fulde billede af konsekvenser og omfang, hvor der f.eks. kommer direkte 
konkrete tilføjelser i et Notat fra Teknisk Udvalg pr. 19. maj, hvor specifikke oplysninger og planer 
om veje og trafikforhold kommer frem, som pt. ikke fremgår af Temaplanen. Vi er klar over, at 
endeligt omfang og beslutningsgrundlag præsenteres i senere lokalplan, men da Temaplanen er et 
værktøj i udviklingen af netop lokalplaner, så virker oplægget halvt og ikke gennemtænkt, når disse 
detaljer udelades. 

Herunder listes nogle af de aspekter, som på det kraftigste bør genovervejes eller taget af bordet ift. 
trafikbelastning i Skæring-området. Hovedpointen er, at skoleveje i Skæring allerede er vældigt 
belastede, samt at den påtænkte udvidelse decideret vil få mange veje til at blive klarificeret som 
farlige skoleveje. 

1. Manglende trafikanalyse og prognose for veje i Skæring-området 
Det glimrer ved sit fravær, at en trafikanalyse og prognose ikke er en del af Temaplanen eller 
den medfølgende Miljøanalyse. Med så stort et område, som er på tegnebrættet for Skæring 
med 420 parceller, så bør trafik, infrastruktur og skolevejsanalyse være en del af 
præsentationen.  Også i lyset af den bebyggelse, der allerede er i gang på Vorresvangs Allé, 
Skæring Enge, omlægning af Skæring Strand til helårsbeboelse, som uafladeligt vil resultere i 
yderligere øget trafikbelastning.  
 
Vejnettet i Skæring er i dag under meget stort pres fra den eksisterende mængde af trafik, 
der opleves kraftigt forøget de seneste år. Hver morgen oplever vi borgere, meget tæt trafik 
og kø med meget forlænget transporttid til følge. Dette er dels, hvor Skæring Hedevej møder 
Skæring Havvej, samt hvor Skæring Havvej og Grenåvej krydser (se bl.a. vedlagte bilag). 
 
I 2016 var trafikken på de offentlige veje ved Skæring Strand følgende ifølge Aarhus 
Kommune (offentliggjort i Lokalplan nr. 1108): 
• Skæring Hedevej: 1000 biler/døgn 
• Svinbovej: 700 biler/døgn 
• Strandvangsvej: 3500 biler/døgn 
• Plantagevej: 1700 biler/døgn 
• Åstrup Strandvej: 1300 biler/døgn 
 
Som følge af Lokalplan nr. 118 vedr. Skæring Strand, må det forventes at trafikken på 
nævnte veje, der som nævnt allerede er pressede, vil stige markant i de kommende år. Hvis 
der ydermere skal ledes trafik fra 420 husstande ud på disse veje, så vil vejnettet være så 
presset, at lokalmiljøet vil lide stort under dette. 
 
Det bør være et krav, at hvis der arbejdes konkret videre med oplægget omkring Skæring i 
Temaplanen, så bør både en trafikanalyse, prognose for kommende 10-årig periode, samt en 
økonomisk beregning af omkostninger ved trafikforbedringer stå centralt i den videre 
proces. 
 

  



2. Kriterier for trafikfarlige skoleveje mangler i overvejelserne 
Ifølge ”Cirkulæreskrivelse om sikring af skoleveje” (jf. 
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/C19781121310 ) er anført, at ”Ifølge 
færdselslovens § 3, stk. 3, påhviler det politi og vejmyndighed efter samråd med skolerne at 
træffe foranstaltninger til beskyttelse af børnene mod farerne fra den kørende færdsel på 
deres vej til og fra skole….I forhold til den tilsvarende bestemmelse i færdselsloven af 1955, § 
71, er reglen udvidet til ikke blot at omfatte forholdene i umiddelbar nærhed af skolen, men i 
princippet hele skolevejen.” (vores fremhævning) 
 
”Ved afgørelsen af, om en vej kan anses som skolevej, må der i overensstemmelse med 
bemærkningerne til lovforslaget lægges vægt på, om der er tale om veje, der i særlig grad 
anvendes af børn og unge til og fra skole, herunder vejnettet i skolernes nærhed og f.eks. 
veje mellem boligkvarterer og skoler.” (vores fremhævning) 
 
I forbindelse med Aarhus Kommunes udpegning af anbefalede skoleveje i 2016/2017 
opsattes en række kriterier, som skulle tilgodese, hvornår børn på forskellige alderstrin 
vurderes at kunne færdes alene i trafikken. Kriterierne er opstillet med baggrund i 
anbefalinger fra Sikker Trafik, og er tilpasset Aarhus Kommunes anbefalinger og erfaringer 
(se nedenfor). Aarhus Kommune undlader dog at forholde sig til farlige skolevej. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Kilde: Skolevejsanalyse for Skæring fra 2016/2017 

  

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/C19781121310


I Skolevejsanalysen for Skæring fortælles bl.a.: 
- at cyklisterne langs Skæring Skolevej føler sig utrygge 
- der opstår flere farlige situationer, på Skæring Strandvej i morgentrafikken 
- problemer med tilstrækkelig kapacitet på skolens parkeringsplads 

Jeg mener, at en række forhold om omkringliggende veje er overset i Skolevejsanalysen, 
bl.a.: 

- Trafikbelastning og krydsningsmuligheder for cyklister på Skæring Hedevej 
- Mængden af farlige krydsninger for cyklister og gående i Skæring Nord som helhed 

Nedenfor er disse farlige skoleveje og krydsninger markeret med røde cirkler.  

 

Der er efter vores mening tale om veje, som med en yderligere tilføjelse af trafik fra 420 parceller vil 
klassificere vejene som trafikfarlige skoleveje. Selv også ud fra Aarhus Kommunes opsatte kriterier, 
vil værdierne for bl.a. max antal biler ved krydsninger i alderen 0.-6. klasse være overskredet. 

Dertil kommer yderligere tung trafik i hele Skæring-området i form af lastbiler gennem en 
byggeperiode på potentielt op mod 10 år (som temaplanen selv nævner som tidshorisont). 

Af afbødende foranstaltninger kan nævnes disse forslag, der kan tages med i den videre proces om 
udvikling af Skæring: 

- Variable færdselstavler f.eks. med max hastighed på 40 km/t i skoletidsfærdsel 
- Trafiksaneringer ved de værste krydsninger 
- Kampagner for cykelhjælp, sikker færdsel 

Vi opfordrer derfor til, at Temaplanen gentænkes med trafikanalyser og realistiske prognoser for 
både omfang, konsekvenser og økonomiske investeringer, så der kan dannes et reelt billede. 

Uanset Temaplanens videre skæbne vil vi på baggrund af de mange høringssvar for Skæring vedr. 
trafik, samt Skolevejsanalysen for Skæring opfordre til at tage disse forhold op ift. trafikbelastningen 
i området. 
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Bilag: Oversigt over trafikfarlige skoleveje i Skæring Nord 

 

Områder hvor der sker krydsning af 
cyklister pt. uden særlig afmærkning 

Foreslået nyt boligområde 
med 420 parceller med 
tilkørsel via Skæring Egager 

 



Bilag: Oversigt over trafikfarlige skoleveje i Skæring Nord 

 

 

 

 

Billeddokumentation: 

  



Bilag: Oversigt over trafikfarlige skoleveje i Skæring Nord 

Skæring Hedevej ved tilkørsel til Skæring Havvej 
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Krydset ved Grenåvej og Skæring Havvej
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Tung trafik på Skæring Hedevej ved Skæring Egager
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Kø ved Skæring Hedevej / Skæring Havvej
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