
     
Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 

Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
Svar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Sikre Skolevejs-
projekt 2022 - indkørselsforbud ved skoler. 

 

Vesterbro Lokaludvalg har drøftet det præsenterede forslag fra Teknik- 

og Miljøforvaltningen vedrørende indkørselsforbud ved Københavnske 

folkeskoler i tidsrummet 07:30 – 08:30.  

Det skal indledningsvist bemærkes, at Lokaludvalget er positivt indstillet 

over for, at forvaltningen fokuserer på dette område og er som ud-

gangspunkt også enig i, at det er et godt tiltag at implementere indkør-

selsforbud på de nævnte gader omkring skolerne på Vesterbro.  

Det fremgår af præsentationen fra TMF, at forvaltningen har været i dia-

log med naboer til skolerne, bekymrede forældre, skolebestyrelser osv. 

Det er dog lokaludvalgets vurdering, at denne inddragende proces ikke 

har været god nok. Lokaludvalget har været i kontakt med ledelsen fra 

tre forskellige skoler (Oehlenschlægersgades Skole, Tove Ditlevsens 

Skole og Gasværksvejskolen), og disse har overfor for lokaludvalgets re-

præsentant oplyst, at de er ikke blevet tilstrækkeligt oplyst og orienteret 

om denne plan fra TMF om, at skabe indkørselsforbud.  

 

Det bemærkes, at oplysninger fra tre skoler ikke udgør empirisk data, 

men er tilstrækkeligt til, at lokaludvalget anbefaler TMF, at der rækkes ud 

til skolerne og deres ledelse. Igennem denne proces vil TMF have mu-

lighed for at skabe sikre og langtidsholdbare løsninger.   

 

Lokaludvalget kan uddybe, at for Oehlenschlægersgades Skole er der 

følgende bemærkninger: Der er ikke de store udfordringer med gen-

nemkørende bilister, der kører med høj hastighed i tidsrummet 07:45 – 

08:00. Skolen er tilfreds med, at der for ca. 10 år siden blev lavet vej-

bump på kørebanen som sikrer, at bilister af egen drift kører forsvarligt.  

For Tove Ditlevsens skolen er der følgende bemærkninger: Skolen ople-

ver tung trafik ved Enghave Plads – på skolesiden – som formodentlig er 

vareleveringer til handelsbutikkerne på Enghave Plads.  

Skolen har en parkeringskælder, som de gerne vil køre ind til; dette vil 
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de ikke have mulighed for med det nuværende forslag. Det er skolens 

vurdering, at tidsrummet ikke skal være en hel time, men kan begræn-

ses til tidsrummet 07:45 – 08:05.  

For Gasværksvejsskolen er der følgende bemærkninger: Skolen har ikke 

problemer pt. grundet skybrudsbyggepladsen. Det pågår indtil 2024 

hvor de flytter til den nye skole. De er til gengæld meget bekymrede for 

trafik til den nye skole når de kommer så langt. Det har skolebestyrelsen 

skrevet i deres høringssvar til lokalplanen. 

 

Det er lokaludvalgets overordnede vurdering, at de allerede eksiste-

rende skilte omkring skoleveje, som forvaltningen også henviser til, ikke 

har den største effekt på motorkøretøjer og det kan i praksis være svært 

at håndhæve forbud via skilte.  

Det er derfor lokaludvalgets forslag, at der arbejdes mere med vej-

bump, chikaner, mv. Der har været gode erfaringer med tidligere tiltag 

med vejbump og disse har haft en langvarig effekt på trafikken omkring 

skolerne. Disse tiltag vil også i praksis sikre, at motorkøretøjer ændrer 

adfærd og overholder fartbegrænsninger. 

 

Venlig hilsen 

Thomas Egholm, formand for Vesterbro Lokaludvalg 
 

 


