
Kommunens vurdering: 

Rute 26/Brovej – strækningen
mellem Nautrup og Harre:

 ”IKKE TRAFIKFARLIG”
Kære Alle

Jeg bor på Brovej 5/Rute 26. Måske har I allerede læst flere af mine indlæg i debatten om 
trafiksikkerheden på den strækning, hvor jeg bor. Jeg har også truffet flere af jer personligt i 
debatter herom. Jeg vil gerne, at denne debat ikke bliver kogt ned til, om den bedste løsning vil 
være en parallelvej eller en cykelsti eller hvem der skal betale hvor meget. Mit ønske er, at denne 
debat kommer til at handle om trafiksikkerhed, såvel for os der bor her, som for alle de andre (ca 
10000 dagligt) der benytter vores vej. 

Dette indlæg handler om mine børns skolevej.
Jeg er ikke tryg ved mine børns skolevej. Altså det fakta, at de hver morgen står nede for enden af 
vores grusvej, ved vores udkørsel til Rute 26/Brovej og venter på at skolebussen kommer og tager 
dem med, mens trafikken suser afsted. 

Efter opfordringer fra mit netværk, gik jeg i dag med dem, da de skulle ned til bussen. Jeg ville tage
nogle billeder, for at illustrere, hvor farligt det efter min mening er, at skolebussen holder ind helt 
ude i rabatten, hvor kommunen/vejdirektoratet (?) rundhåndet har lagt et godt lag stabilgrus, på det 
kørespor foreløbig 9 års kørsel med skolebussen med mine børn, har lavet.

Jeg tog billederne af skolebussen, da den nærmede sig og da den holdt ind. Jeg gik selvfølgelig 
efterfølgende hen til skolebuschaufføren og sagde til ham, at jeg bestemt ikke bebrejdede ham 
noget, men at jeg simpelthen vil kæmpe for, at mine børn får en sikker skolevej – og at jeg ikke 
anser nuværende løsning for sikker. Han ville lige have, at jeg skulle være opmærksom på én ting: 
”Denne strækning er ikke vurderet som trafikfarlig” sagde han. Jeg måbede. Han fortalte endvidere:
” Harrebjergvej er vurderet trafikfarlig. Og vejen fra Harre til Roslev. Men Rute 26/Brovej er af 
kommunen  ikke vurderet til at være trafikfarlig”. 

Jeg går hjem og haster ind på kommunens hjemmeside. Finder et kort over trafikfarlige veje i Skive 
Kommune. Buschaufførens informationer var helt korrekte. Kommunen har ikke vurderet noget af 
Rute 26 som trafikfarlig. 





Dvs at mine børn, efter kommunens nuværende vurdering, i teorien altså ikke er berettiget til at køre
med skolebus, før inde fra Harre by og til Roslev. Den strækning er vurderet som trafikfarlig. For at 
skære det ud i pap, så er det efter kommunens vurdering helt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at mine 
børn cykler her hjemmefra, langs Rute 26 op, krydser Rute 26, og cykler ind til Harre, hvor de så 
gerne må stå på skolebussen!! Nej, ret skal være ret: dette gælder først fra mine børn går i 4. klasse, 
indtil da er de berettiget til skolebus fra adressen, pga antal kilometers skolevej.

Jeg læser, at man kan henvende sig til skolen, hvis man gerne vil have vurderet, om ens vej er 
trafikfarlig. Jeg skriver straks til skolens ledelse, at jeg ønsker en vurdering af vores strækning. Jeg 
skriver også, at jeg er blevet opmærksom på, at vores adresse ligger på en strækning, som ikke er 
vurderet trafikfarlig, men at jeg er glad for, at skolen alligevel har udstedt buskort til mine børn.

Skolens ledelse skriver tilbage, at strækningen vi bor på er en motortrafikvej, og dermed er mine 
børn berettiget til at køre med skolebus. Jeg skriver tilbage, at vores strækning ikke er en 
motortrafikvej, i så fald måtte bussen jo slet ikke stoppe op og vi ville ikke have udkørsel direkte på
vejen. Jeg gentager mit ønske, om at jeg gerne vil have strækningen ved min adresse vurderet, idet 
jeg oplever den som trafikfarlig. Skolens ledelse skriver tilbage, at hun vil sende min henvendelse 
videre til kommunen, og at ”så må vi se hvad de kan gøre ved det.”

Her kommer billederne jeg tog imorges:

Skolebussen nærmer sig. Man kan se en lang hale af personbiler efter bussen, fordi bussen tager en 
del af farten af, mens den er på vejen. Man kan se overhalende bil til højre for bussen. Læg mærke 
til rabattens hældning og længden af køresporet i rabatten.



Bussen er nu helt væk fra vejbanen. Bagfrakommende trafikanter kører i en bue udenom bussen, 
uden at sænke farten.

Bussen holder nu stille og mine 4 piger stiger på. 
Læg mærke til bussens hældning. Tanken om hvad der vil ske, hvis et bagfrakommende tungt 
køretøj overser bussens signaler, og med 90 km/t brager ind i skolebussens bagende, får det til at 
løbe koldt ned af ryggen på mig!



Bussen blinker ud og venter endnu engang tålmodigt på, at der opstår et hul i trafikken, så den har 
plads til at fortsætte ud af Rute 26, for at samle endnu et par børn op ved Vigen, under præcist 
lignende forhold.

Nogle syntes at jeg er en uansvarlig mor, at jeg ikke bare kører mine børn til og fra skole ”for det er 
da farligt, at skolebussen skal holde lige der”.

Flere har givet udtryk for, at hvis jeg er så utilfreds, så burde jeg da tage konsekvensen af det og 
flytte herfra.

Jeg ser sådan på det, at det eneste jeg gør, er at jeg efter bedste evne forsøger at passe godt på mine 
børn, mig selv og alle de andre trafikanter, når de befinder sig på vores vej. Og når noget er så 
indlysende uretfærdigt, som jeg anser de trafiksikkerhedsmæssige forhold for at være på vores vej, 
så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at ændre det!

Nu vil jeg rigtig gerne høre fra jer: 
Bør Rute 26/Brovej ikke øjeblikkelig vurderes som trafikfarlig?  Eller mener kommunen at det ikke 
er relevant at foretage en vurdering (fordi det vil forpligtige dem til handling?)

Bør politiet ikke komme ud og vurdere rabattens egnethed til, at skolebussen bremser op?

Vil I gøre noget?

Venligst

Mette Line Laursen


