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Børnetrafikruter	  med	  midler0dige	  anlæg	  
Der	  søges	  om	  1lladelse	  1l	  at	  etablere	  to	  børnetrafikruter,	  der	  skal	  få	  flere	  
forældre,	  som	  afleverer	  deres	  børn	  i	  bil,	  væk	  fra	  knudepunktet	  ved	  området	  
foran	  skolen	  på	  Østergade.	  Tanken	  bag	  ruterne	  er,	  at	  forældrene	  sæ?er	  deres	  
børn	  af	  ved	  et	  sted	  længere	  væk	  fra	  skolen,	  og	  eleverne	  e@erfølgende	  selv	  går	  
hen	  1l	  skolen.	  Projektet	  tester	  mulighederne	  med	  midler1dige	  anlæg	  over	  en	  
periode	  på	  2	  måneder.	  Ruterne	  ses	  herunder	  i	  deres	  helhed	  (både	  s1-‐,	  fortov-‐	  
og	  vejarealer	  er	  offentlige).	  	  
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Oversigtskort	  
De	  følgende	  sider	  vil	  i	  detaljer	  illustrere	  det	  midler1dige	  anlæg.	  Se	  1dsplanen	  på	  
sidste	  side:	  
Detaljekort	  1:	  Balancebane	  i	  græsrabat	  ved	  gruss1	  
Detaljekort	  2:	  Vejindsnævring	  på	  Skårup	  Kirkebakke	  og	  afsætningspladser	  
Detaljekort	  3:	  Midler1dig	  afmærkning	  på	  fortovsfliser	  	  
Detaljekort	  4:	  Opholdsområde	  med	  bænk	  og	  balancebane	  
Detaljekort	  5:	  Midler1dig	  vejlukning	  på	  Østergade	  foran	  skolen	  



Detaljekort	  1:	  Balancebane	  i	  græsrabat	  ved	  gruss0	  
	  
Der	  opsæ?es	  en	  balancebane	  for	  at	  gøre	  vejen	  fra	  afsætningsstedet	  1l	  skolen	  
interessant	  at	  gå	  for	  eleverne.	  På	  fotoet	  ses	  en	  illustra1on	  af,	  hvordan	  
materialerne	  sæ?es	  sammen,	  hvorved	  der	  opnås	  stabilitet.	  Underlaget	  er	  en	  jævn	  
græsrabat	  med	  gruss1en	  på	  den	  ene	  side	  og	  et	  hegn	  ind	  1l	  børnehaven	  på	  den	  
anden	  side.	  	  
	  
Det	  lange	  smalle	  areal	  ses	  herunder	  i	  en	  fortegnet	  form.	  Materialerne	  holdes	  
inden	  for	  græsraba?ens	  2	  meter	  og	  kommer	  maksimalt	  1l	  at	  anvende	  50	  meter	  af	  
arealet	  i	  længden.	  Balancebanen	  sæ?es	  derfor	  ikke	  op	  på	  selve	  s1en.	  	  
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Detaljekort	  2:	  Vejindsnævring	  på	  Skårup	  Kirkebakke	  og	  afsætningspladser	  
Der	  søges	  om	  1lladelse	  1l	  at	  indsnævre	  Skårup	  Kirkebakke	  ud	  for	  Skårup	  Kirke	  for	  at	  
binde	  børnetrafikruten	  sammen.	  Der	  ansøges	  desuden	  midler1digt	  om	  at	  indre?e	  
Skårup	  Seminariums	  p-‐plads	  1l	  afsætningsområde	  for	  elever	  1l	  skolen.	  

Vejindsnævringen	  består	  af	  fire	  
JILSON	  trafikchikaner,	  der	  
placeres,	  så	  eleverne	  kan	  krydse	  
Skårup	  Kirkebakke	  

P-‐pladsen	  på	  det	  gamle	  Skårup	  Seminarium	  
anvendes	  1l	  afsætning	  af	  elever.	  I	  den	  ene	  
side	  opmales	  ’kys-‐og-‐kør’-‐pladser	  i	  en	  ca.	  
16	  meter	  lang	  bås.	  Der	  gøres	  plads	  1l	  en	  
’sikkerhedss1’,	  hvor	  eleverne	  kan	  s1ge	  ud.	  	  

P-‐pladsen	  markeres	  med	  skilte	  1l	  ensretning	  
højre	  om	  buskaset	  i	  midten.	  Den	  sydlige	  side	  
af	  p-‐pladsen	  holdes	  fri	  1l	  parkering	  1l	  de	  
forældre,	  der	  vil	  følge	  deres	  barn	  op	  1l	  skolen.	  	  



Detaljekort	  3:	  Midler0dig	  afmærkning	  på	  fortovsfliser	  	  
Der	  søges	  om	  1lladelse	  1l	  midler1digt	  at	  male	  dyrefodspor	  (hønsefødder)	  på	  
fortovsfliser,	  dvs.	  maling	  der	  kan	  dernes	  rela1vt	  let	  igen.	  Det	  er	  muligt	  med	  den	  re?e	  
blanding	  af	  kartoffelmel	  og	  kridt	  af	  rela1v	  lang	  holdbarhed	  også	  i	  forhold	  1l	  regn	  og	  
sam1dig	  kunne	  derne	  malingen	  ret	  hur1gt.	  Strækningerne	  er	  fra	  den	  nærliggende	  p-‐
plads	  ved	  Skårup	  Seminarium	  1l	  skolens	  indgang.	  
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Detaljekort	  4:	  Opholdsområde	  med	  bænk	  og	  balancebane	  
Der	  opsæ?es	  en	  bænk	  og	  en	  mindre	  balancebane	  i	  de	  samme	  materialer	  som	  i	  
balancebanen	  på	  detaljekort	  1.	  Bænken	  har	  en	  diameter	  på	  3	  meter	  og	  placeres	  ud	  for	  
fodgængerfeltet	  som	  i	  dag	  ligger	  ud	  for	  en	  indkørsel	  1l	  p-‐pladsen.	  I	  forlængelse	  af	  
bænken	  etableres	  balancebanen	  for	  at	  undgå	  ulovlig	  parkering	  på	  fortovet.	  
Bænken	  placeres,	  så	  der	  stadigvæk	  er	  plads	  1l	  at	  køre	  ind	  på	  p-‐pladsen	  og	  at	  den	  
sam1dig	  giver	  en	  form	  for	  tryghed	  for	  brugere	  af	  fodgængerfeltet	  ved	  at	  synliggøre,	  at	  
det	  er	  et	  opholdsområde	  og	  ikke	  en	  vej/p-‐plads.	  Balancebanen	  placeres	  langs	  fortovet	  og	  
dyrefodsporerne	  fortsæ?es	  ind	  1l	  skolens	  hovedindgang.	  

Skole	  

P-‐plads	  



Afspærring	  af	  Østergade	  foran	  skolen	  ved	  opsætning	  af	  C22,1	  
ved	  de	  to	  nærliggende	  kryds.	  Afspærringen	  markeres	  desuden	  
ved	  	  2	  stk.	  N44,1	  kegler	  med	  en	  lægte	  på	  tværs	  i	  indkørende	  
retning.	  

Detaljekort	  5:	  Midler0dig	  vejlukning	  på	  Østergade	  foran	  skolen	  
Østergade	  foran	  skolen	  lukkes	  af	  for	  trafik	  i	  en	  kort	  periode	  den	  29.10	  kl.	  
7.30-‐8.30.	  Vejlukningen	  vil	  ikke	  have	  betydning	  for	  beboere.	  	  

Østergade	  spærret	  den	  
29.10	  kl.	  7.30-‐8.30	  

Åbyvejen	  

Kl
in
gs
tr
up

ve
j	  

Oluf	  Rings	  Vej	  
(P-‐mulighed	  på	  Skårup	  
Seminarium)	  

Nørremarken	  
Klingstrupvej	  

Østergade	  spærret	  den	  
29.10	  kl.	  7.30-‐8.30	  

Oluf	  Rings	  Vej	  
(P-‐mulighed	  på	  Skårup	  
Seminarium)	  



Tidsplan	  
•  Vejlukningen	  under	  detaljekort	  5	  er	  i	  en	  begrænset	  periode,	  dvs.	  den	  

29.10	  kl.	  7.30-‐8.30	  
•  De	  øvrige	  foranstaltninger	  vil	  forløbe	  fra	  den	  29.10.2014	  og	  frem	  1l	  den	  

den	  22.12.2014	  
	  


