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Til:     Sendes på vegne af: 
Teknisk udvalg Aarhus Kommune  Viby Fællesråd 

Viby Grundejerforening 
Vestergårdsskolens Skolebestyrelse 
Grundejerforeningen Engelunden 
Parcelforeningen Odinshøj 

     
   

  
Sikker skolevej til Vestergaardsskolen 
 
Skolevejene til Vestergaardsskolen i Viby er så uoverskuelige og katastrofale, at rigtig mange 
forældre fravælger at lade deres børn cykle i skole eller slet og ret vælger privatskole, når nu 
børnene alligevel skal køres i skole. Vi oplever, at vores børn er afskåret fra adgang til en sik-
ker skolevej til og fra deres skole.  
 
Dette synes vi er MEGET ærgerligt, og vi håber Teknisk Udvalg, vil være med til at skabe en 
sikker skolevej til Vestergaardsskolen også for at sikre en fortsat tilgang af børn til den lokale 
folkeskole i fremtiden. 
 
I Skolevejsanalysen fra 2011 blev der påpeget og udbedret enkelte justeringer i skolens 
umiddelbare nærhed. Men faktisk er det i langt højere grad vejene, der fører til skolen, der er 
problematiske. 
 
Problemet er særligt udpræget i skoledistriktets sydlige del, hvor der ikke er cykelstier på alle 
veje og hvor det stisystem, der enkelte steder er etableret, ikke er sammenhængende. F.eks. er 
Onsholtvej/Engelundsvej meget smal, uden cykelsti og med høje kantsten. Samtidig har vejen 
flere store krumninger og der kører bybusser og ledbybusser fire gange i timen, hvilket gør 
vejen utryg at cykle på, særligt for de yngre trafikanter.   
 
De store beboelsesområder ved Bøgeskov Høvej, Bøgeskovparken, Grøfthøjparken, Grøndals-
vej, Engelundsvej og Onsholtgårdsvej skal desuden passere den stærkt trafikerede Ravns-
bjergvej for at få adgang til skolevejen til Vestergaardsskolen. Og der er flere beboelsesområ-
der på vej i området med udstykningen af nye parcelhus og beboelsesområder som vil have 
samme problem. Folkeskolelovens § 26 fastlægger desuden, at kommunen skal sørge for be-
fordring mellem hjemmet og skolen for de yngste elever, hvis der er længere skolevej end 2,5 
km.  Dette er tilfældet for langt hovedparten af beboerne i området, og med vækst i området 
bliver der ikke færre skolebørn at finansiere transport for i fremtiden, hvis ikke der skabes 
alternativer. 
 
Ravnsbjergvej er hårdt belastet af biltrafik i myldretiden, og med Aarhus Kommunes planer 
om, at udvide vejen til fire spor og på sigt etablere afkørselsrampe fra motorvejen, bliver tra-
fikken kun intensiveret.  
 
En konkret løsning kunne være at etablere cykelsti på Bøgeskov Høvej og en cykel- og fod-
gængerbro over Ravnsbjergvej til Ormslevvej. Cykelstien og cykelbroen ville give vores børn 
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en mere sikker adgang til deres skolevej og samtidig ville der blive skabt bedre cykeladgang 
til det nye Bøgeskov Idrætsanlæg. 
 
Viby Grundejerforening og Viby Fællesråd har ved tidligere lejlighed foreslået Aarhus Kom-
mune at færdiggøre cykelforbindelsen på Ormslevvej, så der eksisterer en egentlig cykelsti på 
vejen. Dette er endnu ikke sket. 
 
Mange bilister anvender Vårkærvej som smutvej fra Skanderborgvej, hvilket skaber ufor-
holdsmæssig meget biltrafik på Ormslevvej. Med udvidelsen af Aarhus Købmandsskole og 
åbningen af busslusen ud til Ravnsbjergvej for alle busser er trafiksituationen på Ormslevvej 
blevet særdeles trafikfarlig og helt uacceptabel for vores børn at færdes på. 
 
Samlet set er der derfor stort behov for at se på trafiksituationen i skoledistriktets sydlige del, 
og særligt ved krydset ved Ravnsbjergvej og Ormslevvej, samt den manglende cykelstiforbin-
delse fra Bøgeskov Høvej til skolen.   
 
Vi håber derfor meget, at Teknisk Udvalg vil hjælpe os med få skabt en mere sikke skolevej for 
vores børn, så forældrene tør lade deres børn færdes i trafikken. Som situationen er nu, er 
store dele af Vestergaardsskolens børn og elever faktisk afskåret fra en sikker skolevej. Dette 
håber vi Teknisk udvalg er indstillet på at hjælpe med at få løst. 
 
 
På vegne af: 
Viby Fællesråd, v. formand Lars Nikolaisen 
Viby Grundejerforening, v. formand Jan Sillesen 
Vestergårdsskolens skolebestyrelse, v. formand Peder Poulsen 
Grundejerforeningen Engelunden, v. formand Henrik Sloth 
Parcelforeningen Odinshøj, v. formand Yilmaz Evcil 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Boy Larsen 
Onsholtgårdsvej 30 
8260 Viby J 
Tlf. 8755 1978 


