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1 Indledning 

Tårnby Kommune ønsker at forbedre kommunens skoleveje og øge antallet af 

elever, der går eller cykler til skole. 

 

I den forbindelse har kommunen i 2017 fået udarbejdet nærværende 

skolevejsanalyse. 

 

Analysen omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og forældre på 

kommunens skoler, adfærdsobservationer af trafikafviklingen omkring de 

enkelte skoler ved ringetid samt udpegning, besigtigelse og udarbejdelse af 

projektforslag for utrygge lokaliteter. 

 

Analysen har resulteret i forslag til trafikale forbedringer på 20 

projektlokaliteter samt en række forslag til generelle tiltag, der bør 

iværksættes for at øge antallet af elever, der går eller cykler til skole. 

 

De 20 projektlokaliteter er prioriteret i forhold til effekt og pris, således de 

projekter, der giver mest for pengene prioriteres højest. 
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2 Skolevejsanalyse 

Formålet med undersøgelsen er at afdække årsager til elevernes transport-

middelvalg samt at kortlægge, hvor elever og forældre oplever utryghed. Ved 

blandt andet at forbedre trygheden kan der være potentiale for at få flere 

elever til at gå eller cykle til skole. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt alle elever i 0.-10. klasse 

på 8 skoler i kommunen. Undersøgelsen har været tilgængelig fra d. 25/9-

15/10 2017 svarende til ca. 3 uger i alt. 

 

Undersøgelsen er afholdt som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, 

hvor forældre til elever i 0.-3. klasse og elever i 4.-10. klasse har haft 

mulighed for at svare på spørgsmål vedrørende trafikale forhold, udpege 

utrygge steder og angive deres rute til skole. Det er valgt at lade elevernes 

forældre i 0.-3. klasse svare, da det i disse klassetrin ofte er forældrenes 

opfattelse af utryghed, der afgør, hvordan eleven transporterer sig til skole. 

 

I det følgende gennemgås resultaterne af undersøgelsen. 

 

2.1 Respondenter 

I alt har 1.688 elever og forældre til elever på kommunens folkeskoler 

besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til ca. 33 % af eleverne, se tabel 1.  

 

Skole Elever Besvarelser 

Skelgårdsskolen 881 281 32% 

Kastrupgårdsskolen 681 106 16% 

Korsvejen skole 480 169 35% 

Løjtegårdsskolen 809 423 52% 

Nordregårdsskolen 445 168 38% 

Pilegårdsskolen 1.104 358 32% 

Skottegårdsskolen 519 72 14% 

Ungdomsskolen 101 79 78% 

Tårnbygårdsskolen 72 32 44% 

I alt 5.092 1.688 33% 

Tabel 1. Besvarelse af spørgeskema for hver skole i kommunen. Spm. ”Hvilken skole 
går du på?” (1.688 besvarelser). 

 

Tabel 1 viser, at antallet af besvarelser varierer meget for hver enkelt skole. 

Ungdomsskolen har opnået den højeste svarprocent på 78 %, og 

Skottegårdsskolen har den laveste svarprocent på 14 %.  

 

Antallet af besvarelser sammenholdt med det totale antal elever opdelt på de 

enkelte skoler er ligeledes illustreret på figur 1.  
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Figur 1. Antal besvarelser sammenholdt med antal elever. Spm. ”Hvilken skole går du 
på?” (1.688 besvarelser).  

 

På figur 2 ses svarprocenten fordelt på klassetrin. Næsten halvdelen af 

forældrene til en elev i 0.-3. klasse har besvaret undersøgelsen, mens ca. en 

fjerdedel af eleverne i 4.-10. klasse har svaret. 

 

 
Figur 2. Svarprocent for de pågældende klassetrin for de skoler, hvor elevtallene er 
tilgængelige på klassetrin. Spm. ”Hvilken klasse går du i?” (1.676 besvarelser). 

 

2.1.1 Usikkerhed 

Det skal bemærkes, at der forekommer variation mellem antal besvarelser for 

de enkelte skoler og mellem de enkelte klassetrin. Generalisering af 

undersøgelsens resultater, særligt som gældende for hele kommunen, skal 

derfor gøres med forsigtighed. 

 

Således vil en eventuel overrepræsentation af besvarelser fra skoler, der 

ligger i områder med gode trafikale forhold for gående og cyklister alt andet 
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lige medføre, at den samlede andel af elever, der går eller cykler til skole, 

overvurderes. Omvendt vil en højere andel af besvarelser i de mindre 

klassetrin medføre, at den samlede andel af elever, der går eller cykler, 

undervurderes, da flere elever i de lavere klassetrin oftere bliver kørt end 

elever i de større klasser. 

 

Undersøgelsens resultater er således alene udtryk for tendenser i Tårnby 

Kommune. 

 

I analyserne af transportmiddelvalg og elevernes oplevede tryghed fordelt på 

de enkelte skoler er det valgt ikke at foretage en statistisk opgørelse for 

skoler, hvor datamaterialet er vurderet for sparsomt. Jf. tabel 2 foretages der 

ikke statistiske analyser for: 

 

Skole Elever Besvarelser 

Skottegårdsskolen 519 72 14% 

Tårnbygårdsskolen 72 32 44% 

Tabel 2. Skoler som ikke underlægges statistiske analyser. På trods af høj svarprocent 
for Tårnbygårdsskolen er der indkommet for få svar til at være repræsentativt for 
skolen. Svarene for de enkelte skoler indgår dog i den samlede statistiske behandling 
af spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Delanalyserne for enkelte skoler omfatter kun besvarelser fra følgende skoler: 

 

Skole Elever Besvarelser 

Skelgårdsskolen 881 281 32% 

Kastrupgårdsskolen 681 106 16% 

Korsvejen skole 480 169 35% 

Løjtegårdsskolen 809 423 52% 

Nordregårdsskolen 445 168 38% 

Pilegårdsskolen 1.104 358 32% 

Ungdomsskolen 101 79 78% 

Tabel 3. Skoler som underlægges statistiske analyser. 

 

2.2 Transportmiddel 

2.2.1 Transportmiddelvalg til og fra skole 

Elevernes transportmiddelvalg er illustreret på næste side. 

 

Det hyppigst anvendte transportmiddel for elever på skolerne i Tårnby 

Kommune er cykel. Andelen af elever, der cykler til og fra skole, er hhv. 43 % 

og 42 %. Undersøgelsen viser, at 89 % af de elever, der cykler til skole, også 

cykler hjem fra skole. 4 % går hjem, 4 % bliver hentet i bil, mens 3 % 

benytter andre transportmidler. 

 

Gang er den næstmest benyttede transportform. 31 % af eleverne svarer, at 

de går hhv. til eller fra skole. 76 % af de elever, der går til skole, går også 

hjem, mens 13 % af dem bliver hentet i bil. 4 % cykler, mens resten benytter 

andre transportmidler. 

 

Ca. 18 % bliver kørt i bil til skole, mens 17 % bliver hentet fra skole. 54 % af 

de elever, der bliver kørt til skole, bliver hentet igen i bil, mens 26 % går 
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hjem fra skole. 6 % cykler og 6 % tager bussen. De resterende 8 % benytter 

andre transportmidler. 

 

 
Figur 3. Benyttet transportmiddel til og fra skole. Spm. ”Hvordan kom du til skole i 
dag?” (tv.) (1.688 besvarelser) og ”Hvordan kommer du hjem fra skole i dag?” (th.) 
(1.688 besvarelser). 
 

Væsentlige faktorer for elevernes valg af transportmiddel er skolernes 

beliggenhed, afstanden til kollektiv transport, samt de trafikale forhold for 

cyklende og gående på vej til og fra skole. Figur 4 viser sammenhængen 

mellem benyttet transportmiddel og skole på de skoler, hvor der er foretaget 

enkeltstående analyser, jf. afsnit 2.1.1. 

 

 
Figur 4. Sammenhæng mellem transportmiddelvalg og skole. Spm. ”Hvordan kom du 
til skole i dag?” og ”Hvilken skole går du på?” (1.119 besvarelser). 

 

Det ses, at transportmiddelvalget varierer fra skole til skole. På flere skoler 

bliver under 15 % af eleverne kørt til skole i bil, mens andelen udgør ca. 25 

% på andre skoler. Andelen af elever, der bliver kørt til skole, er størst på 

Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen, hvilket kan hænge sammen med, at 

disse to skoledistrikter er større end de øvrige. Andelen af elever, der går til 

skole svinger fra omkring 5 % på Ungdomsskolen til 44 % af eleverne på 

Korsvejen Skole. 

18%

31%
43%

3%
5%

Til skole

17%

31%42%

4%

6%

Fra skole

Bil

Gang

Cykel

Bus

Andet

27%

13%

17%

10%

14%

24%

6%

23%

31%

44%

42%

35%

20%

5%

43%

49%

32%

43%

45%

53%

46%

6%

7%

8%

4%

6%

3%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skelgårdsskolen

Kastrupgårdsskolen

Korsvejen skole

Løjtegårdsskolen

Nordregårdsskolen

Pilegårdsskolen

Ungdomsskolen

Bil Gang Cykel Bus/Andet



Tårnby Kommune 
Skoleveje 2017 – Teknisk rapport 

 

  Side 8 

 

I Tårnby er alle 10. klasser samlet på én skole, Ungdomsskolen, hvilket 

betyder, at eleverne på Ungdomsskolen sandsynligvis har længere til skole, 

end elever på de øvrige skoler i kommunen. Ungdomsskolen har den højeste 

andel af eleverne, der benytter andre transportmidler end bil, cykel eller 

gang. Størstedelen af disse elever benytter kollektiv transport i form af bus.  

 

2.2.2 Transportmiddelvalg og klassetrin 

Generelt viser spørgeskemaundersøgelsen, at der er en tydelig sammenhæng 

mellem transportmiddelvalg og klassetrin. Figur 5 viser, at andelen af elever, 

der bliver kørt til skole, falder i takt med at eleverne bliver ældre.  

 

 
Figur 5. Sammenhæng mellem transportmiddel til skole og klassetrin. Spm. ”Hvordan 
kom du til skole i dag?” og ”Hvilken klasse går du i?” (1.676 besvarelser). 
 

Andelen af elever, der går til skole, er størst i 1. og 2. klasse (40-41 %) og 

lavest i 9. og 10. klasser (hhv. 18 og 7 %). Andelen af elever, der cykler, er 

meget høj i 7. og 9. klasse, mens andelen af elever, der kører med bus er 

væsentlig større i 10. klasse end for de øvrige årgange. Det skyldes 

sandsynligvis, at 10. klasserne er samlet på én skole, og at mange af 

eleverne i 10. klasse derfor har længere til skole, end elever på de øvrige 

årgange. 

 

Undersøgelsen viser, at der er stor sammenhæng mellem transportmiddel til 

skole, og hvorvidt eleven må færdes alene. Figur 6 viser, hvorvidt elever i 0. -

3. klasse må færdes alene sammenholdt med elevens transportmiddel til 

skole. Generelt er andelen af elever, der bliver kørt til skole, større blandt de 

elever, der har svaret, at de aldrig må færdes alene til skole.  
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Figur 6. Hvorvidt en elev må færdes alene 0.-3. klasse (svar: ”Altid”) sammenholdt 
med transportmiddel til skole. Spm. ”Giver dine forældre dig lov til at gå eller cykle 
alene til skole?” og spm. ”Hvordan kom du til skole i dag?” (927 besvarelser). 

 

2.2.3 Transportmiddelvalg og årstid 

I undersøgelsen er eleverne blevet bedt om at angive, hvordan de plejer at 

transportere sig til skole i sommer- og vinterhalvåret. Figur 7 viser elevernes 

nuværende transportmiddelvalg samt deres transportmiddel hhv. i sommer- 

og vinterhalvåret.  

 

 
Figur 7. Sammenhæng mellem transportmiddel til skole for hhv. i dag, sommer- og 
vinterhalvåret. Spm. ”Hvordan plejer du at komme til skole? – I vinterhalvåret” (1.633 

besvarelser) og ”Hvordan plejer du at komme til skole? – I sommerhalvåret” (1.584 
besvarelser) kombineret med ”Hvordan kom du til skole i dag?”. 

 

Det ses, at 54 % af eleverne har angivet, at de plejer at cykle til skole om 
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vinteren.14 % bliver kørt til skole i bil om sommeren, og 24 % bliver kørt til 

skole om vinteren. Eleverne har besvaret spørgeskemaet i efteråret, og det 

ses at fordelingen mellem transportmidler den aktuelle dag, generelt ligger 

mellem fordelingen om sommeren og vinteren.    

 

Undersøgelsen viser, at ud af de 54 %, der cykler til skole i sommerhalvåret, 

cykler 71 % også i vinterhalvåret. 16 % bliver kørt i bil i vinterhalvåret. 

Årsagen til at eleverne skifter transportmiddel kan skyldes ydre faktorer, så 

som dårligt vejr, manglende vintervedligeholdelse o.lign. 

 

Figur 8 viser sammenhængen mellem de elever, der cykler til skole om 

sommeren, og deres valg af transportmiddel i vinterhalvåret. 

 

 
Figur 8. Sammenhæng mellem elever, der cykler til skole i sommerhalvåret (54 % af 

eleverne), og deres transportmiddel i vinterhalvåret. Spm. ”Hvordan plejer du at 
komme til skole? – I hhv. sommer- og vinterhalvåret” (847 besvarelser) 

 

 

 

2.2.4 Foretrukne transportmiddel 

I undersøgelsen er eleverne blevet bedt om at angive, hvordan de helst vil 

transportere sig til skole. Figur 9 viser elevernes foretrukne transportmiddel 

fordelt på klassetrin. 
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Figur 9. Foretrukne transportmiddel til skole sammenholdt med klassetrin. Spm. 
”Hvilken klasse går du i?” og ”Hvordan vil du helst komme til skole?” (1.670 
besvarelser). 

 

Det ses, at der er små variationer mellem de enkelte klassetrin og deres 

foretrukne transportmiddel til skole. Overordnet set har godt halvdelen af 

eleverne angivet, at de helst vil cykle til skole, mens mindre end 20 % 

ønsker, at blive kørt til skole i bil. 

 

Figur 10 viser elevens nuværende transportmiddel til skole sammenholdt med 

elevens foretrukne transportmiddel til skole. 

 

 
Figur 10. Nuværende transportmiddel til skole sammenholdt med det foretrukne 
transportmiddel til skole. Spm. ”Hvordan kom du til skole i dag?” (1.688 besvarelser) 

og ”Hvordan vil du helst komme til skole?” (1.672 besvarelser). Eksempel: Figuren 
viser, at 48 % af de elever, der bliver kørt til i bil, hellere vil cykle til skole. 
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Det ses, at 48 % af de elever, der bliver kørt til skole i dag, gerne vil cykle. 

Det er primært de yngre elevers forældre, der ville foretrække at kunne lade 

deres børn cykle i stedet for at blive kørt i bil. For de elever, der går til skole, 

vil 34 % hellere cykle, mens 8 % hellere vil køres i bil. 81 % af de, der cykler 

til skole, fortrækker at cykle. 

 

Figur 11 viser den procentvise forskel fra benyttet transportmiddel til 

foretrukket transportmiddel opdelt på klassetrin. Er procenten positiv er der 

tale om et uforløst potentiale. Det vil sige, at her er der potentiale for at få 

flere til at bruge det pågældende transportmiddel. Det skal bemærkes, at 

eleverne har besvaret spørgeskemaet i løbet af efteråret og at vejret kan 

have stor indflydelse på, hvilket transportmiddel eleverne har valgt den 

aktuelle dag.  

 

 
Figur 11. Procentvis forskel fra benyttet transportmiddel til foretrukket transportmiddel 
til skole opdelt på elevens alder. Spm. ”Hvordan kom du til skole i dag?” (1.688 
besvarelser) og ”Hvordan vil du helst komme til skole?” (1.670 besvarelser) 
kombineret med ”Hvilken klasse går du i?”. Figuren viser eksempelvis, at i 1. klasse er 

der stort potentiale for at få flere til at cykle. Således ønsker 54 % af eleverne i 1. 
klasse at cykle (se figur 9), men det er reelt kun 32 % af eleverne i 1. klasse, der 
cykler (se figur 5). Der er således et potentiale på 22 procentpoint på at få flere til at 
cykle. 

 

Det ses, at såfremt alle elever benyttede deres foretrukne transportmiddel vil 

andelen af elever i 0.-3. klasse, der cykler til skole, blive øget med 23 

procentpoint. Tilsvarende vil andelen af elever i 0.-3. klasse, der bliver kørt til 

skole i bil, blive reduceret med 8 procentpoint. 

 

Det bemærkes, at det er forældrene, der svarer for eleverne i 0.-3. klasse. 

Det er således forældrene, der i dag kører deres børn til skole, der tilkende-

giver, at de vil foretrække, at lade deres barn cykle til skole i stedet. Dette 

tyder dermed på, at der er nogle omstændigheder, der gør, at forældrene 

ikke vil lade deres børn cykle. Dette kan eksempelvis være pga. dårligt vejr 

og mangelfuld vintervedligeholdelse, eller grundet utryghed på skolevejen. 

 

Generelt er der frem til 7. klasse en større andel elever, der ønsker at cykle, 

end det er tilfældet i dag. For elever i de større klasser falder andelen, der 
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ønsker at cykle, hvorimod andelen af elever, der ønsker at blive kørt til skole i 

bil, stiger. 

 

Figur 12 viser den procentvise forskel fra det transportmiddel, eleverne 

benytter i sommerhalvåret, til det foretrukne transportmiddel opdelt på 

klassetrin. 

 

 
Figur 12. Procentvis forskel fra benyttet transportmiddel i sommerhalvåret til 
foretrukket transportmiddel til skole opdelt på klassetrin. Spm. ”Hvordan plejer du at 

komme til skole? – I sommerhalvåret” (1.583 besvarelser) og ”Hvordan vil du helst 
komme til skole?” (1.670 besvarelser) kombineret med ”Hvilken klasse går du i?”. 

 

Ved at sammenligne Figur 11 og Figur 12 ses det, at der er mindre forskel 

mellem det benyttede transportmiddel og det foretrukne i sommerhalvåret, 

end der er på det tidspunkt, hvor eleverne har besvaret spørgeskemaet, 

hvilket sandsynligvis hænger sammen med vejrforholdene. Figur 12 viser, at 

der i sommerhalvåret umiddelbart er størst potentiale for at få flere af de 

yngste elever til at cykle til skole i stedet for at blive kørt i bil. Det tyder 

således på, at det er andre ydre faktorer, der medvirker til, at eleverne ikke 

cykler til skole. Hvis flere elever i de større klasser skal motiveres til at cykle, 

vil det sandsynligvis være nødvendigt at arbejde med elevernes holdning, fx 

gennem kampagner. De ældste elever vil inden for relativt få år, få mulighed 

for at tage kørekort. Det er derfor vigtigt, at gøre en indsats for at etablere og 

fastholde gode transportvaner blandt eleverne, så de så vidt muligt fortsætter 

med at cykle, når de bliver ældre. 

 

Samlet set viser figur 11 og figur 12, at der er potentiale for at få flere elever 

til at cykle til skole. Herudover viser figurerne, at der er en generel udfordring 

i at forsøge at fastholde de ældre elever, som cykler til skole, da en relativt 

stor andel ville foretrække at blive kørt i bil. Her er det sandsynligvis 

forældrene, der siger nej til at køre deres børn, da de vurderer, at det er 

sikkert nok for dem selv at cykle i skole. 

 

2.2.5 Årsager til at eleverne bliver kørt i bil 

I undersøgelsen er de elever, der har angivet, at de er blevet kørt til skole i 

bil, blevet spurgt til årsagen hertil. Figur 13 viser fordelingen af de angivne 

årsager til, at eleverne bliver kørt til skole i bil opdelt på klassetrin. 
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Figur 13. Årsager til at elever bliver kørt til skole i bil opdelt på klassetrin. Spm. 
”Hvilken klasse går du i?” og ”Hvis du blev kørt til skole, hvad er så årsagen til dette?” 
(mulighed for flere afkrydsninger) (431 besvarelser / 277 elever). 

 

Undersøgelsen viser, at en væsentlig årsag til, at eleverne i 0.-3. klasse er 

blevet kørt til skole i bil, er, at de ikke må gå eller cykle eller at deres 

forældre kører lige forbi. Det skal igen bemærkes, at det er forældrene, der 

har svaret for eleverne i 0.-3. klasse.  

 

For elever i 4.-10. klasse er den væsentligste årsag til, at de bliver kørt i bil, 

at deres forældre kører lige forbi.  

 

Generelt set er der angivet 1-2 årsager pr. elev. En del af eleverne (46 

elever) har angivet en anden årsag end de foreslåede valgmuligheder. Et 

nærmere gennemsyn af kommentarerne viser, at flere bliver kørt fordi de ikke 

må have cyklen med i SFO, fordi skolen mener, der er for lang at trække 

cyklen (mellem skolen og SFOen). Dette gælder hovedsageligt for elever på 

Pilegårdsskolen. 

 

Figur 14 viser andelen af elever, der er blevet kørt til skole i bil, og årsagen til 

at de bliver kørt, fordelt på de elever, der hellere vil cykle eller gå til skole. 
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Figur 14. Årsager til at elever bliver kørt til skole i bil sammenholdt med deres 
foretrukne transportmiddel til skole. Spm. ”Hvis du blev kørt til skole, hvad er så 
årsagen til dette?” og ”Hvordan vil du helst komme hen til skolen?” (198 besvarelser / 
166 elever). 

 

Figur 14 viser, at ca. en tredjedel af de der blev kørt i bil til skole, men som 

hellere ville cykle, er blevet kørt, fordi deres forældre kører lige forbi og/eller 

fordi de ikke må cykle eller gå. Blandt de elever, der er blevet kørt, men som 

hellere ville gå, har 43 % angivet, at de er blevet kørt fordi deres forældre 

kører lige forbi og 24 % angivet, at de er blevet kørt fordi der for langt at gå 

eller cykle. 

 

2.3 Tryghed 

2.3.1 Tryghed generelt 

I undersøgelsen er eleverne blevet spurgt til deres generelle tryghed på vejen 

til skole. Figur 15 viser, at 57 % af eleverne føler sig enten trygge eller meget 

trygge på vej til skole. Til sammenligning har 16 % svaret, at de føler sig 

enten utrygge eller meget utrygge på vej til skole, illustreret på figur 15. 

 

 
Figur 15. Elevernes tryghed på deres vej til skole. Spm. ”Er du tryg/utryg på din vej til 
skole?” (1.675 besvarelser). 
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Figur 16 viser elevernes generelle tryghed på de skoler, hvor der er foretaget 

enkeltstående analyser. Det ses, at på samtlige skoler er mere end 50 % af 

eleverne trygge på vej til skole, og mellem 15 og 27 % er hverken trygge 

eller utrygge.  

 

 
Figur 16. Sammenhæng mellem elevernes tryghed og skole. Spm. ”Er du tryg/utryg på 
din vej til skole?” og ”Hvilken skole går du på?” (1.675 besvarelser). I figuren dækker 

tryg over begge svarmuligheder ”Tryg” og ”Meget Tryg”, mens utryg dækker over 
svarmulighederne ”Utryg” og ”Meget utryg”. 

 

2.3.2 Tryghed og klassetrin 

Undersøgelsen viser, at de større elever i 4.-10. klasse føler sig væsentligt 

mere trygge i trafikken sammenlignet med eleverne i 0.-3. klasse. Trygheden 

er mindst hos eleverne i 0.-3. klasse hvor 45 % har svaret, at de er enten 

trygge eller meget trygge. 73 % af eleverne i 4.-10. klasse har svaret, at de 

er enten trygge eller meget trygge, illustreret på figur 17. 

 

   
Figur 17. Elevernes tryghed opdelt på hhv. 0.-3. klasse (forældrebesvarelser) og 4.-

10. klasse (elevbesvarelser). Spm. ”Hvilken klasse går du i?” og ”Er du tryg/utryg på 
din vej til skole?” (1.672 besvarelser). 

 

59%

50%

63%

55%

59%

53%

79%

25%

27%

24%

23%

22%

24%

15%

10%

24%

12%

17%

16%

22%

4%

5%

0%

1%

5%

3%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skelgårdsskolen

Kastrupgårdsskolen

Korsvejen skole

Løjtegårdsskolen

Nordregårdsskolen

Pilegårdsskolen

Ungdomsskolen

Tryg Hverken-eller Utryg Ved ikke

7%

38%

28%

18%

5% 4%

0.-3. klasse

30%

43%

18%

5%
1% 3%

4.-10. klasse

Meget tryg

Tryg

Hverken tryg eller
utryg
Utryg

Meget utryg

Ved ikke



Tårnby Kommune 
Skoleveje 2017 – Teknisk rapport 

 

  Side 17 

Opdelt på de enkelte klassetrin ses det, at trygheden synes at stige med 

alderen, illustreret på figur 18.  

 

 
Figur 18. Elevernes tryghed opdelt på klassetrin. Spm. ”Hvilken klasse går du i?” og 
”Er du tryg/utryg på din vej til skole?” (1.672 besvarelser). 

 

2.3.3 Tryghed og transportmiddelvalg 

Undersøgelsen indikerer, at der er sammenhæng mellem de elever, der bliver 

kørt i bil, og deres oplevede tryghed i trafikken. Således er andelen af elever, 

der cykler størst, blandt de elever, der føler sig trygge eller meget trygge, 

illustreret på figur 19. Tilsvarende er andelen af elever, der bliver kørt til skole 

større blandt de elever, der føler sig utrygge eller meget utrygge, end blandt 

de elever, der føler sig trygge. Dette kan tyde på, at såfremt trygheden 

forbedres er der potentiale for at få flere elever til at gå eller cykle til skole. 
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Figur 19. Transportmiddelvalg til skole sammenholdt med tryghed. Spm. ”Hvordan 
kom du til skole i dag?” og ”Er du tryg/utryg på din vej til og fra skole?” (1.675 
besvarelser). I figuren dækker tryg over begge svarmuligheder ”Tryg” og ”Meget 

Tryg”, mens utryg dækker over svarmulighederne ”Utryg” og ”Meget utryg”. 

2.3.4 Årsager til utryghed 

I undersøgelsen er de elever, der har angivet at de er utrygge, ligeledes 

blevet spurgt, hvorfor de er utrygge, illustreret på figur 20. 

 

 
Figur 20. Årsager til, at eleverne er utrygge på vej til skole opdelt for 0.-3. klasse 
(forældrebesvarelser) og 4.-10. klasse (elevbesvarelser). Spm. ”Hvilken klasse går du 
i?” og ”Hvorfor er du utryg på din vej til skole?” (1.054 besvarelser / 264 elever). 

 

Det ses, at utrygheden hos forældre til elever i 0.-3. klasse primært skyldes 

meget trafik på vejen til skole (80 %), og at eleverne skal krydse en stor vej 

(72 %). I den forbindelse skal det bemærkes, at i nogle tilfælde vil det være 

forældrene selv, der forårsager trafik på vejene omkring skolerne.  63 % 

svarer, at bilerne kører hurtigt, hvilket fører til utryghed hos forældrene. 
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Generelt set er der angivet 2-5 årsager pr. elev, hvilket tyder på, at der er 

flere faktorer der bidrager til elevernes utryghed. 

 

Mere end halvdelen af de utrygge elever i 4.-10. klasse har angivet, at den 

væsentligste årsag til deres utryghed er, at der er mange biler, at bilerne 

kører hurtigt og at bilerne kører ikke holder tilbage.  

 

31 % af eleverne i 0. -3. klasse og 36 % af eleverne i 4. -10. klasse har 

angivet en anden årsag end de foreslåede valgmuligheder. Et nærmere 

gennemsyn af kommentarerne viser bl.a., at flere elever er utrygge fordi 

bilerne parkerer uhensigtsmæssigt på vejene til og fra skole. Derudover 

efterspørger de yngre elever (og deres forældre) flere cykelstier og sikrede 

krydsningspunkter.   

 

Undersøgelsen viser, at de elever, der er utrygge og bliver kørt til skole i bil, 

primært angiver, at årsagen til dette er at det er for farligt at gå eller cykle, at 

de ikke må gå eller cykle til skole og/eller at deres forældre kører lige forbi, 

illustreret på figur 21. 

 

 
Figur 21. Årsager til, at eleven bliver kørt til skole sammenholdt med tryghed. Spm. 
”Er du tryg/utryg på din vej til og fra skole?” og ”Hvad er årsagen til at du blev kørt i 

bil?” (431 besvarelser / 277 elever). I figuren dækker tryg over begge svarmuligheder 
”Tryg” og ”Meget Tryg”, mens utryg dækker over svarmulighederne ”Utryg” og ”Meget 
utryg”. 

 

Dette tyder på, at såfremt trygheden forbedres er der mulighed for at få flere 

elever til at gå eller cykle til skole. De elever, der er utrygge og bliver kørt til 

skole, udgør ca. 37 % af alle de elever, der bliver kørt til skole. Nogle elever 

har dog angivet, at der er for langt at gå eller cykle. Disse elever vil ikke 

kunne nås, såfremt trygheden forbedres. 
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I undersøgelsen er eleverne blevet spurgt til deres generelle brug af 

cykelhjelm. Samlet har 84 % svaret, at de benytter cykelhjelm, når de cykler. 

I det følgende er der kun taget udgangspunkt i de elever, der cykler til skole. 

 

Af de elever, der er cyklet til skole, har 83 % anvendt cykelhjelm. Brugen af 

cykelhjelm er størst blandt de yngste elever. Stort set alle elever i 0.-3. 

klasse bruger hjelm, illustreret på figur 22. Brugen af cykelhjelm falder dog 

gradvist, når eleverne bliver ældre. For elever i 8. og 9. klasse bruger hhv. 33 

og 36 % altid cykelhjelm. I 10. klasse angiver 79 % af eleverne, at de aldrig 

bruger hjelm.  

 

 
Figur 22. Brug af cykelhjelm for de elever, der har cyklet til skole, fordelt på elevens 
alder. Spm. ”Hvordan kom du til skole i dag?”, ”Bruger du cykelhjelm, når du cykler?” 
og ”Hvor gammel er du?” (725 besvarelser). 

 

På figur 23 er brugen af cykelhjelm hos elever, der er cyklet til skole, 

sammenholdt med den nationale cykelhjelmstælling fra 2016. Det ses, at 

Tårnby Kommune generelt set ligger over landsgennemsnittet hvad angår 

cykelhjelmbrug. 
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Figur 23. Brug af cykelhjelm i Tårnby Kommune for de elever, der har cyklet til skole 
sammenholdt med national cykelhjelmstælling, 2016. Spm. ”Hvordan kom du til skole i 
dag?” og ”Bruger du cykelhjelm, når du cykler?” (725 besvarelser). 

Kilde: Rådet for Sikker Trafik, 20171 

2.5 Sikker skolevej 

2.5.1 Den sikre vej til skole 

Eleverne er blevet spurgt, om nogen har forklaret dem den mest sikre vej til 

skole. Generelt set er det forældrene, der har størst indflydelse på elevernes 

rutevalg til skole. Af forældrene til elever i 0.-3. svarer 94 %, at det er 

forældrene selv, der har forklaret eleven den mest sikre vej, mens dette er 

tilfældet for 65 % af eleverne i 4.-10. klasse. 29 % af eleverne i 4. -10. klasse 

har svaret, at ingen har forklaret dem den mest sikre vej til skole. 

 

                                           
1 Rådet for Sikker Trafik opgør deres cykelhjelmstællinger fordelt på aldersgrupper som ”6-9 år", 

”10-12 år” og ”Ældre end 12 år”. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige med denne 
undersøgelse med opdeling på klassetrin, men kan give en indikation om cykelhjelmbrugen på 
landsplan fordelt på klassetrin. 
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Figur 24. Elevernes angivelse af, om nogen har forklaret dem deres mest sikre vej til 
skole sammenholdt med klassetrin. Spm. ”Hvilken klasse går du i?” og ”Har nogen 
forklaret dig den mest sikre vej til skole?” (1.871 besvarelser / 1.673 elever). 

 

 

2.5.2 Cykel- og gåbus 

De elever, der er cyklet eller gået til skole, er blevet spurgt, om der er en 

cykel- eller gåbus-ordning på deres skole, og om de bruger den. Stort set alle 

de elever, der har besvaret spørgsmålet, har svaret, at der ikke er hverken 

cykel- eller gå-bus på deres skole. 
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2.5.3 Skolepatrulje 

Eleverne er blevet spurgt, om der er skolepatrulje på deres vej til skole. 69 % 

svarer, at der er skolepatrulje på deres vej til skole, mens 27 % ikke møder 

en skolepatrulje på deres vej til skole. 

 

 
Figur 25. Elever, der har angivet, om der er skolepatrulje på deres vej til skole fordelt 
på skoler (tallet i parentes angiver, hvor mange elever, der har besvaret spørgsmålet 

på de enkelte skoler). Spm. ”Er der en skolepatrulje på din vej til skole?” (1.565 
besvarelser). 

 

Undersøgelsen viser endvidere, at andelen af de elever, der hhv. føler sig 

trygge og utrygge er ensartet, uanset om eleverne møder en skolepatrulje på 

deres vej til skole.   
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Figur 26. Elevernes angivelse af, om der er skolepatrulje på deres vej til skole 
sammenholdt elevernes tryghed. Spm. ”Er du tryg/utryg på din vej til skole?” og spm. 
”Er der en skolepatrulje på din vej til skole?” (1.662 besvarelser). 

 

2.5.4 Afsætningsforhold 

De elever, der er blevet kørt til skole, er blevet spurgt til, hvor tilfredse de er 

med afsætningsforholdene ved skolen. Samlet set er godt halvdelen (56 %) 

er tilfredse eller meget tilfredse, mens 18 % er utilfredse eller meget 

utilfredse. Figur 27 viser tilfredsheden med afsætningsforholdene på de 

enkelte skoler.  

 

 
Figur 27 Tilfredshed med afsætningsforhold blandt de elever, der er blevet kørt til 
skole, fordelt på skoler (tallet i parentes angiver, hvor mange elever, der har besvaret 
spørgsmålet på de enkelte skoler). Spm. ”Hvor tilfreds er du med 
afsætningsforholdene fra bil på din skole?”. (273 besvarelser) 
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Figur 28 viser årsager til utilfredsheden med afsætningsforholdene på de 

enkelte skoler. Blandt de, der er utilfredse med afsætningsforholdene, har 69 

% angivet at det skyldes der er for mange biler, og 27 % har angivet, at der 

er for langt til skolens indgang. Herudover har flere elever angivet andre 

årsager. En nærmere gennemgang af kommentarerne viser, at flere mener, at 

der er for få pladser.  

 

 

 

 
Figur 28 Årsager til utilfredshed med afsætningsforhold blandt de elever, der er blevet 
kørt til skole, fordelt på skoler. Spm. ”Hvorfor er du utilfreds med 

afsætningsforholdene?”. (86 besvarelser / 53 elever) 

 

 

2.5.5 Cykelparkering 

De elever, der har cyklet til skole, er blevet spurgt, hvor tilfredse de er med 

cykelparkeringen ved skolen. Samlet ser er mere end halvdelen (63 %) 

tilfredse eller meget tilfredse, mens 14 % er utilfredse eller meget utilfredse. 

Figur 29 viser tilfredsheden med cykelparkeringen på de enkelte skoler. 
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Figur 29 Tilfredshed med cykelparkeringen blandt de elever, der har cyklet til skole, 
fordelt på skoler (tallet i parentes angiver, hvor mange elever, der har besvaret 
spørgsmålet på de enkelte skoler). Spm. ”Hvor tilfreds er du med cykelparkeringen på 
din skole?”. (708 besvarelser) 

 

Blandt de, der er utilfredse med cykelparkeringen, har 62 % angivet, at der er 

for få cykelstativer, mens 36 % er utilfredse med, at cykelparkeringen ikke er 

overdækket. 

 

Figur 30 viser årsager til utilfredsheden med cykelparkeringen på de enkelte 

skoler. 

 

 
Figur 30 Årsager til utilfredshed med cykelparkeringen. Spm. ”Hvorfor er du utilfreds 
med cykelparkeringen?”. (188 besvarelser / 103 elever). 
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2.6 Sammenfatning 

Det hyppigst anvendte transportmiddel for elever på skolerne i Tårnby 

Kommune er cykel, idet 43 % af eleverne cykler til skole. 31 % går, 18 % 

bliver kørt til skole og 8 % benytter andre transportmidler. Andelen af elever, 

der bliver kørt til skole, er størst på Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen, 

hvilket kan hænge sammen med, at disse to skoledistrikter er større end de 

øvrige. 

 

Tryghed 

57 % af eleverne angiver, at de føler sig enten trygge eller meget trygge på 

vej til skole, mens 16 % svaret, at de føler sig enten utrygge eller meget 

utrygge. Undersøgelsen viser, at de større elever i 4.-10. klasse føler sig 

væsentligt mere trygge i trafikken sammenlignet med eleverne i 0.-3. klasse. 

Trygheden er mindst hos eleverne i 0.-3. klasse hvor 45 % har svaret, at de 

er enten trygge eller meget trygge. 73 % af eleverne i 4.-10. klasse har 

svaret, at de er enten trygge eller meget trygge. 

 

Undersøgelsen indikerer, at der er sammenhæng mellem de elever, der bliver 

kørt i bil, og deres oplevede tryghed i trafikken. Således er andelen af elever, 

der cykler størst, blandt de elever, der føler sig trygge eller meget trygge. 

Tilsvarende er andelen af elever, der bliver kørt til skole større blandt de 

elever, der føler sig utrygge eller meget utrygge, end blandt de elever, der 

føler sig trygge. Dette kan tyde på, at såfremt trygheden forbedres er der 

potentiale for at få flere elever til at gå eller cykle til skole. 

 

Derfor bør kommunen fortsat arbejde på at forbedre trygheden på 

skolevejene, blandt gennem fysiske tiltag med særligt fokus på de lokaliteter, 

der er blevet udpeget i utryghedsanalysen. 

 

Forældre til de yngste elever 

Undersøgelsen viser, at der er et væsentligt potentiale for at få flere elever til 

at cykle til skole, idet 48 % af de elever, der bliver kørt til skole i dag, gerne 

vil cykle. Det er primært de yngre elevers forældre, der ville foretrække at 

kunne lade deres børn cykle i stedet for at blive kørt i bil.  

 

Derfor er det vigtigt at påvirke forældrene i forhold til at gå eller cykle (oftere) 

til skole. Fx kan der udarbejdes en trafikpolitisk for skolen, der blandt andet 

opfordrer forældrene til at følge deres børn til fods eller på cykel mindst én 

dag om ugen. Derudover kan tiltag så som cykel- og gåbusser bidrage til at 

eleverne (og deres forældre) føler sig tryggere ved at cykle eller gå til skole.  

 

De ældste elever 

Samtidig viser undersøgelse, at der er en generel udfordring i at forsøge at 

fastholde de ældre elever, som cykler til skole, da en relativt stor andel ville 

foretrække at blive kørt i bil. Hvis flere elever i de større klasser skal 

motiveres til at cykle, vil det sandsynligvis være nødvendigt at arbejde med 

elevernes holdning, fx gennem kampagner.  

 

De ældste elever vil inden for relativt få år, få mulighed for at tage kørekort. 

Det er derfor vigtigt, at gøre en indsats for at etablere og fastholde gode 

transportvaner blandt eleverne, så de så vidt muligt fortsætter med at cykle, 

når de bliver ældre. 
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Årstid og vejr 

Endvidere viser undersøgelsen, at årstiden/vejret har stor indflydelse på 

elevernes transportmiddelvalg, idet 54 % af eleverne har angivet, at de plejer 

at cykle til skole om sommeren, mens 39 % har angivet, at de plejer at cykle 

til skole om vinteren. Tilsvarende angiver 14 % bliver kørt til skole i bil om 

sommeren, og 24 % bliver kørt til skole om vinteren.  

 

Derfor kan der med fordel gøres en målrettet indsats for at sikre god 

snerydning og vintervedligehold på skolevejene. Endvidere kan tiltag så som 

overdækket cykelparkering og mulighed for at tørre sit overtøj (fx i 

tørreskabe) være med til at mindske barrieren for at cykle til skole om 

vinteren. 
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3 Utryghedsudpegning 

I skolevejsanalysen har forældre og elever fra skolerne i Tårnby Kommune 

angivet steder, de finder utrygge. 

 

Der er foretaget ca. 1.300 markeringer af utrygge steder. Flere af 

markeringerne knytter sig til samme lokalitet. Lokaliteterne er spredt over 

hele kommunen, men der er typisk flest udpegninger tæt på skolerne. 

Markeringerne er foretaget af i alt 573 forskellige personer. 

 

I forbindelse med udpegningen har eleverne og forældrene haft mulighed for 

at angive følgende grunde til utrygheden: 

 

• Der er mange biler 

• Bilerne kører tæt på mig 

• Det er svært at krydse vejen 

• Bilerne kører stærkt 

• Der er dårlige cykelforhold 

• Bilerne holder ikke tilbage 

• Det er dårligt udsyn, når jeg skal krydse vejen 

• Der er mørkt/dårlig belysning 

 

Herudover har det været muligt at skrive en kommentar, hvis utrygheden 

skyldes noget andet end ovenstående kategorier, eller hvis der har været 

behov for at uddybe svaret. 

 

På figur 31 på næste side er de udpegede utrygge lokaliteter vist. 
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Figur 31. Utrygge lokaliteter udpeget af elever og forældre i Tårnby Kommune. 

 

På baggrund af udpegningerne er der udvalgt de 20 lokaliteter, hvor der er 

flest markeringer, til nærmere undersøgelse af årsagerne til utrygheden. 



Tårnby Kommune 
Skoleveje 2017 – Teknisk rapport 

 

  Side 31 

Tabel 4 på viser en oversigt over de udvalgte lokaliteter, antal udpegninger og 

årsag til udpegninger. 

 

ID Lokalitet Skole Problem Antal 

udpegninger 

1 Ugandavej/ 

Kongelundsvej 

Skelgårdsskolen Mange biler og utrygt for cyklister 34 

2 Herkules Alle Løjtegårdsskolen Mange biler og cyklister. Bilerne 

kører tæt på cyklisterne 

33 

3 Løjtegårdsvej/ 

Præstefælledvej 

Pilegårdsskolen Mange biler og utrygt for cyklister 25 

4 Løjtegårdsvej/ 

Snoghøj Alle 

Løjtegårdsskolen Svært at krydse Løjtegårdsvej 24 

5 Ryumgårdvej/ 

Oliefabriksvej 

Pilegårdsskolen Svært at krydse Oliefabriksvej. 

Parkerede biler til daginstitution 

skaber utrygge situationer. 

20 

6 Ole Klokkers Vej 

/Oliefabriksvej 

Pilegårdsskolen Svært at krydse Oliefabriksvej. 

Svært at se cyklister på cykelstien 

langs Oliefabriksvej, når biler 

svinger ind til Ole Klokkers Vej 

19 

7 Ole Klokkers Vej Pilegårdsskolen Utrygt for cyklister. Særligt 

omkring ind- og udkørsel til 

parkerings/afsætningsareal foran 

skolen 

18 

8 Herkules Alle/ 

Løjtegårdsvej 

Løjtegårdsskolen Kaos i krydset 15 

9 Bjørnbaksvej/ 

Brønderslev Alle 

Løjtegårdsskolen Svært at krydse Bjørnbaksvej.  15 

10 Solimanvej og 

Aladdinvej 

Skelgårdsskolen Biler parkerer, hvor de vil 14 

11 Tårnbyvej Korsvejens Skole Biler kører stærkt og overfor rødt i 

signalreguleret fodgængerfelt.  

13 

12 Nøragersmindevej/ 

Kongelundsvej 

Skelgårdsskolen Biler kører stærkt gennem 

rundkørslen 

13 

13 Sirgræsvej/ 

Blåklokkevej 

Kastrupgårdsskolen Svært at krydse Sirgræsvej 12 

14 Englandsvej/ 

Randkløve Alle 

Nordregårdsskolen Biler kører stærkt og overfor rødt i 

fodgængerfelt  

12 

15 Brønderslev Alle/ 

Oliefabriksvej 

Pilegårdsskolen Biler til og fra bageren skaber 

problemer 

12 

16 Pilegård Alle Pilegårdsskolen Mange biler og cyklister. Bilerne 

kører tæt på cyklisterne 

12 

17 Brønderslev Alle/ 

Munkebjergvej 

Pilegårdsskolen Svært at krydse Munkebjergvej i 

morgenspidstimen 

11 

18 Melstedvej/Tejn 

Alle 

Nordregårdsskolen Mange biler og cyklister krydser 

hinanden 

10 

19 Ryumgårdvej/ 

Kongelundsvej 

Skelgårdsskolen Biler holder ikke tilbage ved 

fodgængerfelt 

10 

20 Ugandavej Skelgårdsskolen Biler kører stærkt 10 

Tabel 4. 20 mest udpegede lokaliteter og årsag til utryghed. 
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Figur 32. Udvalgte lokaliteter. Nr. henviser til ID i tabel 4. 
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4 Adfærdsanalyse 

Der er gennemført videoobservationer af trafikafviklingen i tidsrummet 7.00-

8.30 på én lokalitet ved hver folkeskole i kommunen (dog ikke 

ungdomsskolen).  

 

Observationerne er foretaget over dagene mandag og tirsdag d. 2. og 3. 

oktober 2017. Lokaliteten for observationerne er udvalgt af Tårnby Kommune. 

 

I tabel 5 er opsummeret hovedpointerne fra videoanalysen. Herudover 

henvises til de enkelte videooptagelser. 

 

Skole Lokalitet Observation 

Kastrupgårdsskolen Signalreguleret 

fodgængerfelt på 

Sirgræsvej 

Elever, der kommer over det signalregulerede 

fodgængerfelt, skal efterfølgende gå på tværs af 

Røllikevej for at komme til skolen. Krydsningen af 

Røllike blokerer i perioder for biler, der gerne vil 

svinge fra Sirgræsvej og ind ad Røllikevej. Det bør 

overvejes at flytte fodgængerfeltet til vest for 

Røllikevej, så færre elever skal krydse Røllikevej. 

Korsvejens Skole Afsætningsplads langs 

Tårnbyvej 

Der forekommer opstuvning af biler på 

afsætningsarealet pga. for få pladser til afsætning 

og kø på Tårnbyvej. Det bør overvejes at omlægge 

afsætningsarealet for at skaffe mere plads til 

afsætning og parkering. 

Løjtegårdsskolen Herkules Alle Stor strøm af cyklister fra syd mod nord. Kun få 

biler og lav hastighed. Det bør overvejes at 

iværksætte tiltag for at forbedre forholdene for 

cyklisterne.  

Nordregårdsskolen Krydset Tejn 

Alle/Melstedvej 

Det er observeret, at enkelte biler har svært ved at 

aflæse skolepatruljens regulering. Det bør overvejes 

at flytte skolepatruljen, så den kun står vest for 

krydset – dette vil gøre krydset mere simpelt. 

Pilegårdsskolen Ole Klokkers Vej ved 

udkørsel fra 

sti/servicevej 

Elever cykler på fortovet for at komme ind til 

cykelparkeringen. Ole Klokkers Vej bliver brugt til 

afsætning af skoleelever. Det bør overvejes at 

arbejde for mere adskillelse af cyklister og biler. 

Skelgårdsskolen Krydset 

Aladdinvej/Solimanvej 

Biler standser i krydset eller tæt på krydset for at 

sætte elever af. Det bør overvejes at etablere bedre 

afsætningsforhold. 

Skottegårdsskolen Afsætningsplads på 

Rådhusvænget 

Der er observeret biler, der benytter 

afsætningssporet til parkering. Det bør overvejes at 

informere forældre om at respektere 

afsætningssporet. Herudover kan det overvejes at 

etablere cykelsti på Rådhusvænget, så cyklister kan 

føres inden om afsættende biler fremfor udenom.  

Tårnbygårdsskolen Brønderslev Alle ved 

indkørsel til skolen 

Der er ikke observeret forhold af særlig betydning. 

Tabel 5. Hovedpointer fra videoobservationer af trafikafviklingen i tidsrummet kl. 7-

8.30 ved de enkelte skoler. Observationerne er foretaget d. 2. og 3. oktober 2017. 
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5 Projektforslag 

På baggrund af skolevejsanalysen er der udpeget række projekter og tiltag, 

der kan forbedre trygheden på skolevejene og kan understøtte at flere elever 

går eller cykler til skole.  

5.1 Fysiske tiltag 

Der er udpeget 20 lokaliteter, hvor trygheden kan forbedres gennem fysiske 

tiltag. Der er foretaget besigtigelser af disse lokaliteter, og på den baggrund 

opstillet konkrete løsningsforslag.  

 

Da det ikke er muligt at gennemføre alle 20 udvalgte projekter på én gang, er 

der udviklet en prioriteringsmodel, der skal sikre, at Tårnby Kommune 

anvender ressourcerne, hvor der er størst behov, og hvor der opnås mest 

effekt for pengene.  

 

Resultatet er en liste med 20 projekter prioriteret efter, hvor der opnås mest 

effekt for pengene. 

 

I det følgende beskrives prioriteringsmodellen. 

 

5.1.1 Prioriteringsmodel 

For at udvælge de projekter, hvor der opnås mest for pengene, er der 

udviklet en model, hvor projektets samlede effekt ses i sammenhæng med 

projektets økonomi (anlægsoverslag).  

 

Modellen indebærer, at der beregnes et anlægsoverslag for projektet, 

hvorefter anlægsoverslaget tildeles en pointværdi fra 1-100. Værdien 100 

gives for et projekt med meget lave omkostninger. 

 

Herefter multipliceres pointværdien for effekten med pointværdien for 

anlægsoverslaget. Det projekt, der har den højeste samlede værdi, er således 

det projekt, der både har relativt den bedste effekt og den laveste 

omkostning. Det vil sige – det projekt, hvor Tårnby får mest for pengene. 

 

 
𝑚𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑒 = 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (0 − 100) ∗ 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 (1 − 100) 

 

 

Tidligere er der ofte benyttet modeller, hvor det bedste projekt beregnes 

som: 

 

𝑚𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑒 =
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (0 − 100) 

𝐴𝑛𝑙æ𝑔𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑙𝑎𝑔 
 

 

I disse modeller vægter økonomien meget højt. Eksempelvis medfører 

metoden, at et projekt, der koster under 50.000 kr. og scorer mere end 10 

point for effekt, altid vil blive vægtet højere end et projekt, der koster mere 
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end 500.000 kr., uanset hvor godt det dyrere projekt er. Dette vurderes ikke 

som hensigtsmæssigt, og derfor er denne metode fravalgt. 

  

Point for effekt 

Projektets samlede effekt beregnes på baggrund af projektets forventede 

effekt på trafiksikkerheden og projektets forventede effekt på trygheden og 

antallet af elever/forældre, der har udpeget den pågældende lokalitet. 

 

𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡,𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑 ∗ 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑑 +
𝑃𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡,𝑡𝑟𝑦𝑔ℎ𝑒𝑑

100
∗ 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑣 ∗ 𝑉𝑡𝑟𝑦𝑔ℎ𝑒𝑑  

 

Hvor: 

 

Peffekt: Projektets samlede effekt (0-100) 

Peffekt, 

trafiksikkerhed: 
Projektets effekt (0-100) på trafiksikkerheden  

Peffekt, tryghed: Projektets effekt (0-100) på trygheden 

Pelev: Pointværdi (0-100) i forhold til antallet af elever 

VTrafiksikkerhed: Vægtning af trafiksikkerhedens betydning 

VTryghed: Vægtning af tryghedens betydning 

   

Det foreslås, at trafiksikkerhed og tryghed vægtes ligeligt med hver 50 %.  

 

Trafiksikkerhed 

Tildeling af point for parameteren trafiksikkerhed sker på baggrund af 

vurdering af projektets uheldsforebyggende effekt. 

 

Effekt Point 

Stor 100 

Nogen 50 

Ingen 0 

 

Tryghed 

Tildeling af point for parameteren tryghed sker på baggrund af vurdering af 

projektets forventede indvirkning på trygheden. 

 

Effekt Point 

Stor 100 

Nogen 50 

Lille 25 

Ingen 0 

 

Antal elever 

Tildeling af point for parameteren elever sker på baggrund af antallet af 

udpegninger. 

 
Antal Point 

25- 100 

14-24 50 

1-13 25 

0 0 

 



Tårnby Kommune 
Skoleveje 2017 – Teknisk rapport 

 

  Side 36 

Point for økonomi 

Et projekt tildeles 100 point, hvis projektets omkostninger (anlægsoverslag) 

er 0 kr. Et projekt tildeles 1 point, hvis projektets omkostninger overstiger 2 

mio. kr. ekskl. moms.  

 

For projekter med en omkostning mellem 0 og 2 mio. kr. ekskl. moms tildeles 

værdien som en lineær interpolation mellem værdierne 100 og 1. Der er ingen 

projekter, der har en omkostning på mere end 2 mio. kr. ekskl. moms. 

 

Anlægsoverslagene er udarbejdet på baggrund af erfaringspriser fra 

lignende projekter. Overslagene omfatter belægnings- og jordarbejder, 

vejafvanding, inventar og beplantning, belysning samt signaltekniske 

ændringer. Udgifter til ledningsomlægninger og evt. arealerhvervelse er ikke 

medregnet. Der er afsat 25% til uforudseelige udgifter og 25 % til 

projektudvikling (opmåling, projektering, tilsyn og byggeledelse). Alle priser 

er ekskl. moms. 

 

Eksempel på udregning 

Der etableres en krydsningshelle på en strækning, hvor undersøgelsen viser, 

at der dagligt krydser 20 elever. 

 

En krydsningshelle vurderes at have en stor effekt på trafiksikkerheden og 

scorer således 100 point. Ligeledes vurderes den at have nogen effekt på 

trygheden og scorer således 50 point. Projektet scorer endvidere 50 point for 

antallet af elever (20 elever). Dem samlede score for effekt er således. 

100 x 50 % + 50/100 x 50 x 50 % = 62,5 point. 

 

Det vurderes, at en krydsningshelle koster i størrelsesordenen kr. 200.000 

ekskl. moms. svarende til en pointværdi på 90 point. 

 

Projektet opnår således en samlet score på 62,5 x 90 = 5.625. 
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5.1.2 Prioriteret projektliste 

Tabel 6 viser den endelige prioriterede projektliste. På baggrund af 

prioriteringsmetoden anbefales det, at forbedring af forholdene for cyklister 

på Herkules Alle prioriteres som nr. 1. 

 

 

ID Lokalitet Problem Løsningsforslag 

Anlægs-

overslag  

(kr. 1000) 

1 Herkules Alle Mange biler og cyklister. 
Bilerne kører tæt på 
cyklisterne 

Ensretning om morgenen i form af et 
tidsbegrænset indkørselsforbud (fx fra 
7.30 til 8.30) fra nord ved Capellas 

Alle.  

30 

2 Løjtegårdsvej/ 
Snoghøj Alle 

Svært at krydse 
Løjtegårdsvej 

Krydsningshelle på Løjtegårdsvej vest 
for Snoghøj Allé (ud for stiforbindelsen 
nord for Løjtegårdsvej).  

80 

3 Ole Klokkers Vej/ 
Oliefabriksvej 

Svært at krydse 
Oliefabriksvej. Svært at se 
cyklister på cykelstien langs 
Oliefabriksvej, når biler 
svinger ind til Ole Klokkers 

Vej 

Opstramme krydsgeometri ved at 
anlægge krydsningsheller på 
Oliefabriksvej på begge sider af 
krydset, indsnævre indkørslen til Ole 
Klokkers Vej (under hensyntagen til 

kørekurver) og etablere gennemført 
fortov på tværs af Ole Klokkers Vej. 

790 

4 Ugandavej Biler kører stærkt Synliggøre fodgængerovergang fx ved 

hjælp af farvet belægning. Undersøge 
om bumpene er udformet med 
tilstrækkelig hastighedsdæmpende 

effekt. Gennemgå skiltningen på 
strækningen med henblik på at 
forenkle den. De mange skilte kan 
betyde, at bilisterne overser 

hastighedstavlerne.  

400 

5 Ole Klokkers Vej Utrygt for cyklister. Særligt 
omkring ind- og udkørsel til 
parkerings/afsætningsareal 
foran skolen 

Etablere ny indkørsel til cykelparkering 
øst for skolen (tæt ved krydset med 
Mejlskovvej), samt etablere en mere 
direkte og synlig indkørsel til 
cykelparkering vest for skolen, således 

at cyklister ikke skal benytte ind- og 
udkørsel til parkeringspladsen. 
Restrukturere cykelparkering og evt. 
opsætte flere stativer.  

240 

6 Sirgræsvej/ 
Blåklokkevej 

Svært at krydse Sirgræsvej Krydsningshelle på Sirgræsvej som 
hastighedsdæmpende foranstaltning 
vest for Blåklokkevej.  

470 

7 Bjørnbaksvej/ 
Brønderslev Alle 

Svært at krydse 
Bjørnbaksvej.  

Krydsningshelle på Bjørnbaksvej. 
Alternativt gennemført fortov på tværs 
af Bjørnbaksvej (under hensyntagen til 
at der er megen tung trafik, der 
krydser). Alternativt lade krydset 
indgå i signalreguleringen i krydset 
Brønderslev Allé/Englandsvej. 

320 
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ID Lokalitet Problem Løsningsforslag 

Anlægs-

overslag  

(kr. 1000) 

8 Ugandavej/ 
Kongelundsvej 

Mange biler og utrygt for 
cyklister 

Opstramme krydsgeometri særligt 
omkring det nordøstlige hjørne med 
henblik på at gøre højresvinget mindre 

dynamisk herunder tilpasse den 
afkortede cykelsti og kombinerede 
højresvingsbane. Etablere 
ankomstareal fx i form af cykelbane 
væk fra krydset på Ugandavej 
(vestlige ben). Gennemgå og evt. 

forbedre signalprogram 

470 

9 Solimanvej og 

Aladdinvej 

Biler parkerer, hvor de vil Dialog med beboere på Solimanvej om 

at tillade afsætning langs den sydlige 
vejside (obs. Privatfællesvej). 
Alternativt etablere kys og kør langs 
den østlige side af Aladdinvej. 
Alternativt bør afsætning foregå på p-
pladsen ud mod Ugandavej. Dette kan 

evt. understøttes af en følgeordning 
(større elever, der tager imod de 
mindre elever på p-pladsen og følger 
dem til klasselokalerne, der ligger i 
den anden ende af skolen) samt af et 
tidsbegrænset indkørselsforbud på 

villavejene nord for skolen. 

40 

10 Løjtegårdsvej/ 

Præstefælledvej 

Mange biler og utrygt for 

cyklister 

Opstramme krydsgeometri, herunder 

etablere cykelboks frem mod krydset 
på Præstefælledvej fra nord (og evt. 
rykke stopstreg på Præstefælledvej 
tættere på krydset), under 
hensyntagen til kørekurver for tunge 
køretøjer. Anlægge krydsningshelle på 

Løjtegårdsvej i det østlige vejben. 
Gennemgå og evt. forbedre 
signalprogram. Bemærk: Indkørslen til 
tanken er flyttet efter (eller under) 
spørgeskemaanalysen. Kommunen har 
ansøgt om midler til at anlægge 
cykelbaner langs Præstefælledvej. 

630 

11 Tårnbyvej Biler kører stærkt og overfor 
rødt i signalreguleret 

fodgængerfelt.  

Indsnævring af vejprofilet på 
Tårnbyvej mellem Tårnbypark Alle og 

fodgængerfeltet øst for skolen med 
henblik på at sænke hastigheden frem 
mod fodgængerfeltet, samt øge 

antallet af parkeringspladser foran 
skolen ved at anlægge skråparkering. 
Alternativt kan der etableres et rødt 
midterfelt på Tårnbyvej for at 
indsnævre vejprofilet visuelt. 

790 

12 Melstedvej/ 
Tejn Alle 

Mange biler og cyklister 
krydser hinanden 

Gennemført fortov på tværs af 
Melstedvej. 

160 
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ID Lokalitet Problem Løsningsforslag 

Anlægs-

overslag  

(kr. 1000) 

13 Herkules Alle/ 
Løjtegårdsvej 

Kaos i krydset Nedtællingssignaler for fodgængere. 
Undersøge og evt. forbedre 
sikkerhedstider i signalanlægget 

240 

14 Englandsvej/ 
Randkløve Alle 

Biler kører stærkt og overfor 
rødt i fodgængerfelt  

Forbedre udformningen af 
fodgængerovergangen, herunder lade 
den fortsætte over cykelstien i den 
vestlig vejside. Signalstander med 

fodgængersignal i midterhelle og 
fodgængertryk ved kantstenen på det 
vestlige fortov. Baggrundsplader på 
signalerne over Englandsvej. 

Undersøge og evt. tilpasse grøntider. 

240 

15 Pilegård Alle Mange biler og cyklister. 
Bilerne kører tæt på 
cyklisterne 

Hastighedsdæmpning ved hjælp af 
punktvise indsnævringer (bør ses i 
sammenhæng med løsning i krydset 
Pilegårds Alle/Oliefabriksvej) 

320 

16 Ryumgårdvej/ 
Kongelundsvej 

Biler holder ikke tilbage ved 
fodgængerfelt 

Opstramme krydsgeometri herunder 
nedlægge højresvingsbaner. Etablere 
lokal hastighedsbegrænsning på 50 

km/t omkring krydset understøttet af 
midterhelle på Kongelundsvej nord for 
krydset. 

630 

17 Nøragersmindevej/ 
Kongelundsvej 

Biler kører stærkt gennem 
rundkørslen 

Opstramme geometrien med henblik 
på at gøre cirkulationsarealet mindre 

dynamisk.  

550 

18 Ryumgårdvej/ 
Oliefabriksvej 

Svært at krydse 
Oliefabriksvej. Parkerede 
biler til daginstitution skaber 
utrygge situationer. 

Krydsningsheller på Oliefabriksvej på 
begge sider af krydset. P-forbud på 
Oliefabriksvej omkring krydset. Delte 
stier langs begge sider af Ryumgårdvej 
mellem Oliefabriksvej og Ørnstrupvej. 
Vinkelparkering langs den nordlige side 

af Ryomgårdvej og p-bane langs den 
sydlige side. (Forudsætter at træerne 
på strækningen fældes)  

1570 

19 Brønderslev Alle/ 
Munkebjergvej 

Svært at krydse 
Munkebjergvej i 
morgenspidstimen 

Adfærdsstudie med henblik på at 
analysere trafikafvikling og 
konfliktpunkter i krydset.  

70 

20 Brønderslev Alle/ 

Oliefabriksvej 

Biler til og fra bageren 

skaber problemer 

Adfærdsstudie med henblik på at 

analysere trafikafvikling, 
konfliktpunkter i krydset og hvor 
eleverne kommer fra.  

70 

Tabel 6. Prioriteret projektliste. 

  



Tårnby Kommune 
Skoleveje 2017 – Teknisk rapport 

 

  Side 40 

5.2 Kampagner og lign. 

Udover fysiske tiltag på vejnettet anbefales det, at der afsættes midler til 

holdnings- og adfærdsændrende tiltag (så som kampagner og lign.). Det er 

vigtigt, eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken. Derudover kan biltrafik i 

forbindelse med afsætning ved skolerne ofte skabe utryghed på skolevejene. 

Derfor er det vigtigt at motiverer flest muligt elever til at cykle eller gå til 

skole.  

 

Samtidig kan fokus på adfærd samt information om gode trafikvaner omkring 

skolerne bidrage til forbedret trafikafvikling og dermed øget tryghed på 

skolevejene.  

 

Holdnings- og adfærdsændrende tiltag kan omfatte: 

 

• Trafikpolitik for hver skole  

Udarbejdet i dialog med elever og forældre 

• Gå- og cykelbusser 

Ruter og stoppesteder planlægges i dialog med elever og forældre 

• Kampagner målrettet forældre til de yngste elever  

Fx med fokus på at cykle eller gå til skole mindst én dag om ugen 

• Kampagner målrettet de ældste elever 

Med fokus på at fastholde gode transportvaner 

• Målrettet indsats for at mindske barrieren for at cykle og gå i 

vinterhalvåret 

Herunder prioritere vintervedligehold på skoleveje, anlægge overdækket 

cykelparkering og mulighed for at tørre elevernes overtøj på skolerne. 


