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INTRODUKTION
I 2018 vil Hærvejsskolen i Rødekro
blive sammenlagt på én fælles
adresse på Fladhøjvej. Herved
vil mange elever fremover skulle
transportere sig ad andre skoleruter
end i dag. Det er med fokus på de
fremtidige forhold, at dette forslag
til Skolecykelplan er udarbejdet.
Denne Skolecykelplan for Rødekro
Skolecykelby er resultatet af et
indgående og positivt samarbejde mellem Aabenraa Kommune,
repræsentanter og forældre fra
Hærvejsskolen, Rødekro Udviklingsråd, politiet, Dansk Cyklistforbund,
hallerne samt dagsinstitutionen
Fladhøj.
Skolecykelplanen omfatter et samlet forslag til forbedring af skoleruterne til Hærvejsskolen med
adresse på Fladhøjvej. Forbedringsforslagene har særligt henblik på
at fremme cyklisme og sikre forholdene for de bløde trafikanter.
Intentionen er bl.a. markant at øge
andelen af skolebørn, der cykler til
og fra skole.
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Prioritering
Alle forslag i Skolecykelplanen er
udpeget og prioriteret af arbejdsgruppen. De udpegede lokaliteter,
hvor der ikke er opsat et løsningsforslag findes under punkt D i Skolecykelplanen.

N
Oversigt over de foreslåede projekter, der gennemgås på de følgende sider.
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PRI

A - ADGANG TIL SKOLEN FRA RISE SAMT KRYDSNING AF JERNBANEN MOD SYD
SITUATIONEN I DAG
Elever der er bosiddende i Rise skal i
dag krydse Ringvej på en lokalitet uden
krydsningsfaciliteter. Hvor stikrydsningen er placeret, har bilisterne ofte høj
hastighed. Strækningen er skiltet til 70
km/t.

Der skal etableres sti (pkt.
5) langs Ringvej fra rundkørslen til stitilslutningen
ind mod skolen ved pkt. 6.
Mellem pkt. 6 og 7 etableres stien dobbeltrettet.

Da det i dag er de yngste elever, der
går på Hærvejsskolens afdeling på
Fladhøjvej, vurderes der ikke at være
elever, der benytter broen over jernbanen på Ringvej. I fremtiden må det
forventes at de lidt større elever fra den
sydvestlige del af Rødekro vil krydse
jernbanen på broen via Ringvej. Broen
er smal og uden faciliteter for cyklister.
Strækningen er skiltet til 70 km/t.

Der er ønske om, at den
kommende brandvej kan
indgå som sti. Dette er endnu ikke afklaret endeligt.
Såfremt det bliver en del
projektet, skal der etablers
en krydsningsmulighed på
Ringvej ud for brandvejen.
(pkt. 7)

Ønske:
Cykelrute fra Rise via jernbanebroen.

Hærvejen set mod nord fra Rise Bygade.
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Der etableres en stiforbindelse fra Ringvej til
stien til skolen (pt. går stien
kun gennem tunnellen)
(pkt. 6)
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Over jernbanen (pkt. 4)
etableres cykelbaner i begge sider på 1,5 m inkl. 30
cm kantbane for at skabe en sikker mulighed for
færdsel.
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Ud for Rise Bygade (pkt. 3)
etableres en krydsningshelle, der giver eleverne
mulighed for at krydse
en vejbane ad gangen.
Samtidig kan den virke
hastighedsdæmpende på
trafikken.
Krydsningshellen skal
etableres, så der fortsat er
mulighed for kørsel med
specialtransporter.
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I rundkørslen (pkt. 2)
etableres cykelvulster der
adskiller biltrafikken fra
cyklisterne. Vulsterne er
overkørbare, så der fortsat
er mulighed for at anvende
det fulde cirkulationsareal i
rundkørslen. Se eksempel
på cykelvulster på billedet.

Der skal søges om en lokal
hastighedsnedsættesle omkring broen.
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Der etableres stifaciliteter
langs begge sider af Hærvejen fra Rise Bygade til rundkørslen i form af cykelbaner
eller fællesstier. (pkt. 1)

B - TRAFIKSANERING AF HÆRVEJEN
SITUATIONEN I DAG
På Hærvejen der forløber fra Ringvej
mod nord, er der i dag ingen cykelfaciliteter, før vejen indsnævres lige nord
for Jernbanegade.
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Hærvejen trafiksaneres med
opstribning af cykelbaner
langs begge sider, hvilket
får vejen til visuelt at syne
smallere og dermed
reduceres hastigheden.

Hærvejen

Vejen har en god bredde, og der
er etableret to fodgængerfelter på
strækningen (pkt. 2 og 3). Ved begge fodgængerfelter kan der skabes
forbindelse til stier vest for Hærvejen,
der fører til en stiunderføring ved jernbanen. Der er generelt observeret dårlig
trafikkultur blandt cyklisterne ved disse
krydsningspunkter.
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Ønske:
At der skabes cykelfaciliteter på
strækningen samt forbedringer ved
fodgængerfelterne.

De to fodgængerfelter på
Hærvejen (pkt. 2 og 3)
bibeholdes. Der laves en
indsnævring, så biltrafikken
kun kan passere i en retning af gangen. Se billede
herunder.
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Hærvejen set mod nord fra Rugmarken.
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C - KRYDSNING AF ØSTERGADE

PRI

Der etableres en krydsningshelle på Østergade, således
at fodgængere kun skal
krydse en vejbane ad gangen.
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SITUATIONEN I DAG
På den inderste del af Østergade er der
40 km/t, hvor der ikke vurderes at være
krydsningsproblemer.
Længere mod øst af Østergade er der
ingen krydsningsfaciliteter før den tyske
skole. Der er adgang til Rødekrohallen
ad Østergade samt et stisystem via
østervang, men der forefindes ingen
krydsningsfaciliteter.
Ønske:
Etablering af krydsningsfacilitet.

Hærvejen

Parkeringsarealet inddrages omkring hellen, der skal
placeres, således at der
stadig er fri udkørsel fra alle
ejendomme.

OR

Østergade set mod vest fra Østervang.
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D - ØVRIGE UDPEGEDE LOKALITETER
PROCES
Som en del af indsatsen i arbejdsgruppen er udpeget en række lokaliteter
med udfordringer. Disse er blevet
vurderet af trafikfaglige medarbejdere,
og der er udarbejdet projektforslag til
de projekter, hvor det blev vurderet
relevant.
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De øvrige udpegede lokaliteter er listet
herunder samt markeret på kortet.
1) Ringvej: Hvor stien fra Rise munder
ud, er der ingen krydsningsfaciliteter på
Ringvej.
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2) Indkørsel til skolen: I morgentrafikken opstår der ofte opstuvninger
ved indkørsel fra Stenhøjvej til
Fladhøjvej ved skolen.
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3) Birkeparken: Stikrydsning med
dårlig oversigt hvor Nr. Ønlevvej slår et
90° sving.
4) Fladhøj skovsti: Stien er ikke asfalteret eller oplyst. Stien forløber gennem
fredskov.
5) Hellevadvej/Vestergade/Nr.
Hostrupvej: Der er ingen cykelfaciliteter i krydset.
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6) Skarhøjvej: Vejen er meget trafikeret, og der er ingen cykelfaciliteter.
7) Mjølsvej: Det kan være svært for
cyklisterne at krydse Mjølsvej om morgenen pga. tæt trafik.
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E - ELEVERNES TRANSPORTVANER
SPØRGEUNDERSØGELSE
Hvordan transporterer eleverne sig
egentlig i skole i dag?
Der er gennemført en spørgeundersøgelse på begge afdelinger af
Hærvejsskolen for at belyse elevernes
transportvaner. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra 21. - 27. april
2017.
En stor del af eleverne i specialklasserne transporteres til skole i taxa,
hvorfor specialklasserne er udeladt fra
databehandlingen.
I undersøgelsen har deltaget 396 elever.
fra 0. - 6. klassetrin Derudover er 97
medarbejdere på skolen blevet spurgt
om deres transportvaner.

40%

“Størstedelen af eleverne
cyklede til skole, men der
var også mange, der blev
kørt i bil.”

47%
8%

Der præsenteres resultater, der afspejler de valg eleverne (og deres
forældre) har truffet på spørgedagen.
Resultatet kunne derfor have set anderledes ud i en uge med bedre vejr - eller
en uge med heldagsregn.

Elevernes transportmiddel til skole på undersøgelsesdagen.
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27%
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“56% af eleverne har
svaret, at de cykler til
skole hver dag om sommeren.”

Medarbejdernes transportmiddel til skole på undersøgelsesdagen.
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“90% af de adspurgte elever
bruger cykelhjelm.”
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6. klasse

Andel af de cyklende elever der havde brugt cykelhjem på undersøgelsesdagen,
fordelt på klassetrin.
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“Jo ældre eleverne bliver, jo
flere cykler til skole - og jo
færre bliver kørt i bil.”
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Elevernes transportmiddel til skole på undersøgelsesdagen, fordelt på klassetrin.
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F - ADFÆRDSPÅVIRKENDE TILTAG
Når alle elever samles på fælles
adresse, vil der være fokus på adfærdspåvirkende tiltag, for at få flest mulige
elever til at cykle - og for at få dem til
at bruge de anbefalede skoleruter.
Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe,
der kan arbejde med adfærdspåvirkende tiltag, ligesom skolebestyrelsen
opfordres til at
vurdere om trafikpolitikken kan/bør
opdateres.
Derudover gør Hærvejsskolen allerede meget for at arbejde med adfærd i
trafikken. Eksempelvis har de i forået
2017 afholdt Børnenes Trafikskole for 2.
og 3. klasserne, hvor eleverne fik lært
at begå sig i trafikken på en god måde.
Undervisningen var baseret på leg og
fysisk aktivitet i trygge rammer i hallen.
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