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Forord
Denne manual sætter fokus på, hvordan
kommuner gennem strukturel forebyggelse, kan gøre cykling til det sundeste, sikreste og letteste valg, som transportform til
og fra skole.
Manualen er målrettet kommunerne, således at det bliver nemmere at skabe sunde
og cykelvenlige skoleveje og dermed motivere flere børn og unge til at cykle mere.
Hensigten er for det første at give argumentation for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med strukturel forebyggelse, og for
det andet at skabe et overblik over området og samtidig give konkret inspiration til
handling – gerne effektive løsninger, som
ikke er for kostbare.

struktur medførte nedgang i antallet af
ulykker, hvilket denne manual også bærer
præg af. I fremtiden vil det være lige så
vigtigt at have fokus på, hvor mange flere
vi kan få til at cykle til og fra skole ved at
lave intelligente løsninger.
Baggrunden er, at Sundhedsstyrelsens ”Get
moving” kampagne gennemføres i ugerne
16 til 18, både på landsplan og på lokalt
plan. Den lokale kampagneindsats gennemføres for Sundhedsstyrelsen af et partnerskab, herunder Kræftens Bekæmpelse.

Det er vigtigt, at kommunerne arbejder på
tværs af forvaltninger, således at kommunens mangesidede interesser i sunde og
læringsparate børn, der kommer sikkert
til og fra skolen, ses i sammenhæng med
kommunens løbende arbejde med infrastruktur. Ved at sammentænke de mange
interesser opnås den største gevinst for
borgerne.

”Get moving” sætter fokus på Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn og unge
skal være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med
moderat til høj intensitet. Hvis den deles
op, skal den være kontinuert i minimum 10
minutters perioder, hvilket betyder, at den
fysiske aktivitet skal være ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter, da
disse sjældent kommer op på 10 sammenhængende minutter. Aktiv transport, f.eks.
cykling til skole som overstiger 10 minutter, tæller derimod med i de 60 minutter.

Hidtil har der primært været fokus på,
hvordan forskellige forbedringer i infra-

Hjulene er hermed trådt i gang.
God læselyst!

Gitte Laub Hansen
Projektchef, Fysisk aktivitet og Kost,
Forebyggelse og Dokumentation,
Kræftens Bekæmpelse
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Indledning

Denne manual sætter fokus på, hvordan kommuner, gennem
strukturel forebyggelse, kan gøre cykling til det sundeste, sikreste og letteste valg, som transportform til og fra skole. Manualen er målrettet kommunerne således, at det bliver nemmere at
skabe sunde og cykelvenlige skoleveje og dermed motivere flere
børn og unge til at cykle mere.
Hensigten er, for det første, at argumentere for at det er vigtigt
at arbejde med strukturel forebyggelse, og for det andet, at skabe et overblik over området og samtidig give konkret inspiration
til handling. Hidtil har der primært været fokus på, hvordan forskellige forbedringer i infrastruktur medførte nedgang i antallet
af ulykker, hvilket denne manual også bærer præg af. I fremtiden
vil det være lige så vigtigt at have fokus på, hvor mange flere vi
kan få til at cykle til og fra skole ved at lave intelligente løsninger.
Børn, der leger, har en spontan tilgang til fysisk aktivitet. Der
sker en ændring i børn og unges fysiske aktivitetsniveau, idet
børn og unge præges af flere og flere inaktive aktivitetstilbud.
Det være sig spil på computer, mere tid foran tv’et og transport i
bil, bus osv. Børn og unges omgivelser bliver derfor vigtige parametre i vejen til et fysisk aktivt liv. Det er vigtigt at fastholde og
motivere børn og unge i de sunde vaner, da undersøgelser viser,
at jo ældre børnene bliver, desto mindre fysisk aktive er de. 2/3
af alle 11-15-årige lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet om dagen (1). Samtidig
er 11-15-åriges bilture i perioden 1978-2000 tredoblet (2). De
seneste 30 år er andelen af børn, som køres i bil til og fra skole,
steget med 200 % på alle alderstrin (3).
Der er stor gevinst ved at ændre inaktive børn og unges vaner til
at tage cyklen til skole. Børn og unge, der cykler til skole, bruger
også cyklen resten af dagen og er derfor generelt mere fysisk
aktive end de børn, der ikke cykler. Ved, at flere børn bruger
cyklen dagligt, skabes grobund for sunde vaner som forebygger
livsstilssygdomme, herunder kræft (4).
Man har fundet ud af, at børn og unge, der cykler til skole, har 8
% bedre kondition end de børn og unge, der bliver kørt eller går
til skole (5). En forskel på 8 % lyder måske ikke af meget, men det
svarer til, at andelen af børn og unge, der har forhøjet risiko for
metabolisk syndrom (omfatter samlet: abdominal fedme, insulinresistens, hypertension og hyperlipidæmi), sænkes med 50 % (6).
Hos mange voksne er et tungtvejende argument motion, når
cyklen vælges som transportmiddel. Det gælder også, når der
spørges til, hvad der ville få voksne til at cykle mere. I en presset hverdag kan kombinationen af motion og transport være
en altafgørende faktor for valg af cyklen som transportmiddel.

Sundhedsaspektet kan derfor med fordel anvendes som middel,
når der er tale om at ændre børn og voksnes transportadfærd.
Ligeledes kan det tværfaglige samarbejde mellem kommunale
forvaltninger styrkes med sundhedsmæssige effekter ud over
trafikale begrundelser, miljøhensyn m.m. (7)
I mange kommuner er cykling indarbejdet i sundhedspolitikker
og som middel til sundhedsfremme. Gennem samarbejde kan der
opnås merværdi af afsatte midler, mulighed for at aktivere inaktive borgere og fremme muligheden for at flere, særligt børn og
unge, vælger cyklen som transportmiddel. Et godt tværfagligt
samarbejde mellem forvaltninger vil derfor i høj grad kunne skabe sunde og cykelvenlige skoleveje til kommunens børn og unge.
Det er en udfordring at arbejde med børn og unges motivation
og forståelse for vigtigheden af at være fysisk aktiv. Derfor er det
svært at lære børn og unge at være fysisk aktive i omgivelser,
der ikke opfordrer hertil. Strukturel forebyggelse, forstået som
rammer der gør det lette valg til det sunde valg – og her mere
præcist det aktive valg, er derfor en vej frem for at få flere børn
og unge til at være fysisk aktive. Undersøgelser viser, at information kun når en lille del af befolkningen. Skal der nås længere ud
blandt borgerne, må der tyes til individuel rådgivning, hvilket er
omfattende og økonomisk dyrt. Det viser sig ligeledes, at strukturelle tiltag når bredt ud til borgerne, hvorfor denne manual er
bygget på strukturelle tiltag for at få flere børn og unge til at
vælge cyklen som transportmiddel til skole.
Det nytter ikke noget at lave fine strukturelle tiltag, hvis kommunen ikke oplyser borgerne om dem. Derfor skal kommunen
huske at gøre borgerne, særligt forældre, opmærksomme på, at
forholdene er forbedret. Formidling og kommunikation er dermed et afgørende element for at få flere børn og unge til at cykle
til og fra skole.
På de næste sider gives eksempler på og idéer til strukturelle
tiltag, der fremmer den aktive transport til og fra skole. Tiltagene
er valgt ud fra løsninger, som både er realistiske og effektive. Der
er ikke omtalt de meget dyre anlægsprojekter. Tværtimod er flere
af løsningerne ret billige og kan derfor umiddelbart implementeres mange steder. Sikre skoleveje er en kritisk forudsætning for,
at flere børn kan færdes på egen hånd til og fra skole.
Først gennemgås hvilke krav der stilles til kommunerne i forhold
til lovgivningen og hvorfor skoleveje indrettes, som de gør.
Dernæst følger forslag til hvordan man kan finde ud af, hvor
der skal sættes ind. Herefter følger forslag til trafikale hjælpemidler efterfulgt af et afsnit om andre muligheder for strukturelle tiltag.
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Hvad siger loven?
Lovgivningen omfatter både vejenes udformning samt de forpligtigelser, som kommunerne har i forhold til befordring af skoleelever.
Færdselsloven
Ved ændring af Færdselsloven i 1976 kom sikre skoleveje på
dagsordenen. I § 3 stk. 3 står:
“Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med
skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej
til og fra skolen.”
I praksis håndteres dette meget forskelligt i kommunerne. Men
der er ingen tvivl om, at lovens hensigt klart sigter mod, at der
gøres en særlig indsats for at sikre skolebørn i trafikken. En
tidligere forespørgsel fra Odense Kommune til det daværende
Trafikministerium viste, at skolebørn i denne forstand også kan
omfatte ungdomsuddannelser, og at børn defineres indtil 18 år.
Befordring
Folkeskoleloven præciserer kommunernes befordringspligt, altså
taxi, skolebus eller bybuskørsel til og fra skole. Af § 26 fremgår:
Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem
skolen eller brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og
kapitel 2 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, og hjemmet eller dettes nærhed af:
1) børn, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6.
klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10.
klasse, og
2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.
Justitsministeriet definerede i 1978 i et cirkulære begrebet skolevej, og hvad man kan anse som farligt på disse veje. Kommunerne blev derved pålagt at foretage risikovurderinger af skolevejene. Hvis skolevejen blev vurderet til at være for farlig, har
kommunen valget mellem kommunal befordring eller fysiske
foranstaltninger på vejen, der medvirker til at sikre skolevejen.
Stk. 5. beskriver endvidere, at:
Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan
opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.
Hvis eleven har valgt en anden skole end distriktsskolen, frafaldes kravet om befordring. Skolefritidsordning defineres som
en privat aktivitet, hvorfra man ikke kan få fri befordring. Nogle
privatskoler har deres egne ordninger for transport.
Hver ansøgning om transportgodtgørelse knytter sig til en enkelt
elev og skal principielt ansøges igen hvert år. I praksis kan man
dog vurdere et boligområde samlet og dér definere grænserne
for henholdsvis sikker på cykel og til fods. Nogle kommuner væl-
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ger også at skelne imellem sommer og vinter pga. forskelligt behov for belysning og snerydning.
Økonomiske konsekvenser
Reelt medfører Folkeskoleloven, at kommunen selv kan vælge,
hvor mange skoleveje, der kan anses for farlige, da der ikke er
foretaget egentlige risikovurderinger af skoleveje. Det er således
kun et lokalpolitisk spørgsmål om prioritering af ressourcerne.
Kommunens faglige vurdering af skolevejene bør imidlertid være
isoleret fra kommunens ønsker om at spare på transportudgifterne.

“ Samlet set kan en investering i
sikre skoleveje være tjent ind på
få år, da en engangsinvestering kan erstatte driftsudgifter
til transport og sundhed.“
Typisk vurderer det lokale politi også skolevejene, og en fornuftig praksis kan være, at såfremt bare enten vejmyndigheden eller
politiet vurderer skolevejen som farlig, skal den defineres som
farlig.
Omkring 80 % af de danske kommuner udfører særlige indsatser med hensyn til skolebørns transport og trafiksikkerhed (8).
Halvdelen af forbedringen i børns trafiksikkerhed kan tilskrives
de særlige indsatser udført af kommunerne. Således har kommunale trafiksikkerhedsmæssige tiltag målrettet skolebørn en
ganske væsentlig betydning for børns trafiksikkerhed.
Populært sagt kan man sige, at når det er sikkert for børn, er
det sikkert for alle – sikre skoleveje skaber en by for alle, hvor
bevægelse i dagligdagen kan integreres i den daglige tur til skole
og arbejde.
Der er lavet beregninger på, hvor meget cykeltrafik er værd for
samfundet og den enkelte. En km på cykel koster kr. 0,60, mens
en km i bil koster kr. 3,74. Det øgede tidsforbrug for en cyklist
vægter tungt – hvis man regnede cyklistens tid som gratis motionstid, ville cykelturen reelt indtjene næsten kr. 5,50 pr. km.
En stor del af denne indtjening vil gå til cyklisten selv, idet den
internaliserede indtjening udgør ca. kr. 3,80 pr. kørt km. Samtidig vil sundhedsvæsenet og staten få den øvrige indtjening på
kr. 1,81 pr. kørt km. Indtjeninger som disse indeholder sparede
udgifter til øget værdivækst ved arbejde, idet der er tale om
færre sygedag samt besparelser på behandlinger. Disse beregnede sundhedseffekter er baseret på at halvdelen af alle cyklister
i forvejen er i fysisk form og derved ikke opnår nogen indtjening, mens den øvrige halvdel opnår fuld indtjening. Reducerede
sundhedsudgifter og længere levetid er dermed store gevinster
for samfundet og den enkelte cyklist (7).
Samlet set kan en investering i sikre skoleveje være tjent ind på
få år, da en engangsinvestering kan erstatte driftsudgifter til
transport og sundhed.

Skolevejsanalyser
Skolevejsanalyser kan belyse børns transport til skole, så man får
et overblik over, hvilke transportmidler de anvender, og hvor der
er sikkerhedsmæssige problemer. Utrygheden belyses også, da
det kan være udtryk for et sikkerhedsproblem, som ikke er dækket af de registrerede trafikulykker. Desuden betyder utryghed
ofte, at forældrene ikke lader børnene færdes på egen hånd.
Skolevejsanalyser laves for at skabe et overblik over situationen
for skolebørn i trafikken. Nogle gange vælges det også at medtage skolebørnenes fritidsture. De første danske skolevejsanalyser blev lavet på luftfotos og papir, mens de i dag foregår over
internettet. Typisk foregår det i klassen med støtte af læreren.
Hvis eleverne skal svare derhjemme, risikerer man at kortlægge
forældrenes og ikke børnenes utryghed.
Af ressourcemæssige hensyn involveres nogle gange kun 3., 6.
og 9. klassetrin. Der udformes en rapport for hver skole, og privatskolerne bør også inkluderes. Efter 3–5 år kan der være behov
for en revision.
Skolevejsanalyserne består typisk af:
1. Trafikulykker
2. Utryghed
3. Børnenes ruter
4. Skitseforslag.
I Aarhus Kommune har man desuden valgt at definere anbefalede ruter til hver skole.
Man har mulighed for at inkludere andre trafikrelaterede spørgsmål, såsom brug af cykelhjelm og om eleven følges med en voksen mv.
Trafikulykker
Der laves en kortlægning af trafikulykkerne på det vejnet, som
primært anvendes af skolebørn. Da politiet typisk har en meget
lav rapporteringsgrad for især ulykker med bløde trafikanter, vil
en skadestuerapportering være en stor forbedring af datagrundlaget. Det kræver en stor indsats fra sygehusene og kan derfor
være meget svært at få opstartet og vedligeholdt. Odense er en
foregangskommune, hvor skadestueregistreringen i over 30 år
har været en vigtig forudsætning for arbejdet med sikre skoleveje og dermed en meget høj andel af børn, som går og cykler
til skole.

“Ved at have fokus på, at
flere vælger cyklen, sikres
der en større sundhedsmæssig effekt af de forbedringer
som laves.”

8

Skolevejene i Helsingør er vist med markering af
de mest utrygge steder, hvor farven angiver antallet af børn, som har udpeget stedet som utrygt.

Alternativt kan man supplere de politirapporterede ulykker med
selvrapporterede ulykker. Det vil typisk ske på et elektronisk kort
på en hjemmeside. Systemet har naturligvis en svaghed mht. en
skæv indrapportering, men oplysningerne kan alligevel være et
nyttigt supplement. Der er lavet projekter med selvrapporterede
trafikulykker i bl.a. Støvring, Aalborg og Viborg (9).

“Sunde og aktive børn er en
investering, som også vil give en
effekt, når børnene bliver voksne
og selv får børn.”
Utryghed
Børnenes utryghed kan tages som en indikator på, hvor der kunne ske ulykker – de udpeger faktisk stederne, hvor der sker flest
ulykker, men til tider også steder, som ikke har særligt mange
ulykker. Imidlertid betyder utrygge steder på en skolevej, at forældrene i højere grad vil have tendens til at køre børnene.
Det er antallet af børn, som udpeger en strækning eller et kryds,
der er afgørende for prioriteringen af lokaliteterne.
For hver utryg lokalitet kan det være nyttigt at spørge børnene
om en begrundelse for, at de føler sig utrygge – det kan være
nyttig viden i forhold til at udpege de rigtige løsningsforslag.
Børnenes ruter
Det er også vigtigt, at børnene optegner deres ruter til og fra
skole. Typisk er det den korteste rute, selv om en lidt længere
rute til tider kan være væsentlig mere sikker.
Skitseforslag
På baggrund af trafikulykkerne, utryghed og børnenes ruter
laves der en række prioriterede skitseforslag, som kan forbedre

skolevejenes sikkerhed og få flere børn til at cykle og gå til skole.
Skitseforslagene prioriteres på tværs af skolerne og danner baggrund for implementering af et antal projekter hvert år. Her vil
det være naturligt at få tildelt en fast årlig budgetramme. En del
skolevejsprojekter bliver typisk implementeret via andre større
anlægsprojekter.
Prioriteringsmodel
Aarhus Kommune har valgt at benytte en prioritering baseret på
4 parametre:
• Potentialet, der angiver antallet af adresser og dermed potentielle elever, som ad denne vej har korteste
skolerute.
• Klassetrin, der angiver om den pågældende forbedring vil resultere i, at elever på et lavere klassetrin i
fremtiden kan anvende ruten.
• Virkningen, der angiver en vurdering af, hvilken forbedring projektet vil medføre på det pågældende sted.
• Prisen, der angiver anlægsskøn for projektet.
For hver parameter kan det enkelte projekt opnå et antal point,
som til sidst vægtes. Der er valgt følgende vægtning:
• Potentialet 20 %
• Klassetrin 20 %
• Virkning 20 %
• Pris 40 %.

dericia, hvor tilsvarende initiativer netop starter, er 65 % på trods
af mindre afstande og mindre trafikmængder. Tallene indsamles i
forbindelse med de gennemførte skolevejsundersøgelser.
Det er afgørende at der i fremtiden, ud over fokus på trafiksikkerhed, også bliver set på, i hvilket omfang forskellige forbedringer af infrastruktur har på, hvor mange som cykler til og fra
skole. Det er oplagt at gøre dette som en integreret del af det at
lave skolevejsanalyser. Det kan være med til at estimere de sundhedsmæssige gevinster ved en investering, samtidig med at det
kan give skolen et engagement for at involvere sig i denne sag.
Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og
læring, uanset alder (10).
Ved at have fokus på, at flere vælger cyklen, sikres der en større
sundhedsmæssig effekt af de forbedringer som laves. Et af de
elementer, som kan have afgørende effekt for, hvor mange der
cykler i skole er, hvor skolerne er eller/og måske særligt interessant, hvor nye skoler bliver placeret. Her er det afgørende at
skolevejen og muligheden for aktiv transport tænkes ind.
Sunde og aktive børn er en investering, som også vil give en
effekt, når børnene bliver voksne og selv får børn. De fysiske
forbedringer er permanente, og gode trafikvaner går ofte i arv.

Effekt
Sammenligner man kommunerne, kan man se, at i en kommune
hvor dette arbejde har stået på i over 30 år, har det gjort en
væsentlig forskel. I Odense er antallet af børn, der cykler og går
til skole, omkring 80 % mens det i en kommune som f.eks. Fre-

“ ...skadestueregistreringen i over 30 år har
været en vigtig forudsætning for arbejdet med
sikre skoleveje og dermed en meget høj andel
af børn, som går og cykler til skole.”
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Fartdæmpning
Man kan vælge at separere trafikanterne med f.eks. cykelstier,
broer og tunneler, eller man kan vælge at integrere dem på en
mere sikker måde. Integrationen er typisk den billigste metode,
men det forudsætter, at det sker på de svagestes præmisser, dvs.
med en reduceret hastighed. Populært sagt er 30 km/t den maksimale hastighed, som et menneske kan tåle ved en påkørsel,
hvis skaden skal kunne gøres god igen. Men jo langsommere, jo
bedre for de bløde trafikanter.
Hastighedsbegrænsning
Umiddelbart skulle lavere hastighedsgrænser være en effektiv
og billig løsning på mange skoleveje. Det forudsætter dog, at
trafikanterne overholder de nye hastighedsgrænser – det gør alle
ikke, men omvendt betyder lavere tilladt hastighedsgrænser altid
lavere hastigheder.
Generelt kan man regne med, at en ændring af fartgrænsen med
10 km/t reducerer gennemsnitshastigheden med 2,5 km/t. Ændrer man en 60 km/t hastighedsgrænse til 40 km/t, vil der altså
kunne forventes en hastighedsreduktion på 5 km/t svarende til
omkring 10 % reduktion og dermed 19 % færre personskadeulykker (11).

Elektronisk hastighedsbegrænsning
ved en skole, hvor hastighedsgrænsen
gælder for en 200 meter lang strækning.

Med elektroniske variable hastighedstavler kan man nøjes med
at sænke hastighedsgrænserne, når der er skolebørn på gaden.
Eksempelvis har Københavns Kommune valgt at etablere en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t omkring et eksisterende
fodgængerfelt på Sjælør Boulevard, som er i funktion i skole-

tiden. Tavlen er indstillet til at vise 40 km/t med undertavlen
0-100 m, sådan at hastighedsbegrænsningen gælder fra tavlen
og frem til fodgængerfeltet (12).
I Norge medførte elektronisk hastighedsbegrænsning ved 9 skoler en hastighedsreduktion på 2–11 km/t (11).
Bump
Bump er et meget effektivt middel til at reducere hastighederne.
De findes til alle ønskede hastigheder, og udformningen er fastlagt i bindende vejregler (13). Et afgørende valg er, om man er
villig til at afbryde bumpets sider umiddelbart før kantstenen –
derved kan man spare en omlægning af afvandingen og en stor
andel af udgiften. Der findes bump, som skåner busserne og dermed kan placeres, hvor der er buslinjer.

“ I Norge medførte elektronisk
hastighedsbegrænsning ved
9 skoler en hastighedsreduktion på 2–11 km/t.”

Etablering af stilleveje i Københavns Kommune har medført et
fald i ulykker og personskader på 25-30 %. Sikkerheden forbedres som følge af færre tværkollisioner og færre fodgænger- og
parkeringsuheld. Der kan dog være sikkerhedsproblemer med
steler ved de fartdæmpende foranstaltninger. Det er især bilister
og fodgængere, der har haft sikkerhedsmæssig gevinst af trafiksaneringerne (14).
Andre undersøgelser af bump viser en halvering af personskadeulykkerne (15).

Bump er et effektivt middel
til at sikre skolevejene.
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Hastighedsgrænsen kan forstærkes med smiley’s.

Hastighedszoner
Hastighedszoner kendes særligt fra bl.a. Tyskland og Holland,
hvor de er meget anvendt. De omfatter en hastighedsgrænse
på 30 eller 40 km/t og har enten ingen eller få hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hensigten er, at bilisterne ikke skal være
i tvivl om hastighedsniveauet og i øvrigt bør kunne køre udenom,
hvis de ikke har ærinde i kvarteret.

Fartvisere medfører en reduktion i hastigheden, og hastighedsreduktionen er blivende. I byzone medfører fartvisere et fald i
gennemsnitshastigheden på 2-10 km/t. Faldet afhænger af det
hastighedsniveau og den hastighedsgrænse der er på stedet, før
tavlen opsættes. Jo større hastighedsoverskridelse inden opsætningen, des større fald i hastighed efter. I gennemsnit er faldet
5 km/t.

I Gladsaxe er der etableret hastighedsdifferentiering med 40
km/t og 30 km/t zoner på ca. 100 km boligveje. Antallet af fysiske foranstaltninger er få, således at zonetavlerne er suppleret
med bump i begrænset omfang placeret på udvalgte steder. I alt
er der etableret 350 zoneskilte og 55 bump. Målingerne viste
et fald i gennemsnitshastigheder på 19 %. Antallet af ulykker i
zoneområderne faldt med 30 % (16).

Fartviseres virkning på personskadeulykker er ifølge en dansk
undersøgelse, at antallet af personskadeulykker falder med 30
% ved byporte med fartviser (18). Generelt kan man forvente en
reduktion på 40 % i andelen af hastighedsoverskridelser (19).

Odense Kommune gennemførte projektet ”Levende veje”, hvor
2 boligkvarterer fik indført en hastighedsbegrænsning på 30
km/t og et begrænset antal fysiske foranstaltninger. Beboerne
blev involveret i processen, og der blev gennemført flere kampagneaktiviteter i tilknytning til projektet med henblik på at
skabe større ejerskab og respekt for fart (17).
Fartvisere
Elektroniske fartvisere kan anvendes på steder med mange hastighedsoverskridelser og ses ofte i nærheden af skoler. Fartvisere kan anvendes som permanent eller mobilt udstyr.

En fartviser kan kombineres med
en advarselstavle om skolebørn.
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Cykelstier og cykelbaner
Cykelstier og cykelbaner giver en funktionsopdelt gade, hvor
cyklister og bilister får hvert deres areal. Bilisterne får typisk lidt
smallere spor, men ellers ændres deres hastighed kun marginalt.
Cykelstier og cykelbaner er juridisk set ens – bilister må ikke
komme der. Kantstenen giver dog en tryg adskillelse, som man
ikke opnår med maling. Til gengæld er der en meget stor prisforskel.
Hvis man etablerer en cykelsti, skal det gøres ordentligt således
at man kan overhale en anden cyklist på sikker vis. Det betyder,
at de anbefalede 2,2 meters bredde ikke skal reduceres til under
2,0 meter.
Typisk medfører cykelstier en stigning på 20 % fra første dag.
Det er primært cyklister, som tiltrækkes fra andre ruter, men på
længere sigt kommer der nye cyklister til. For mange forældre er
det en afgørende faktor, om deres barn kan cykle på en cykelsti.
Anlæg af cykelstier langs veje i åbent land halverer antallet af

“ Typisk medfører cykelstier
en stigning på 20 % fra
første dag.”

cykel- og knallertulykker, mens ulykker med fodgængere involveret reduceres med en tredjedel. Ulykker med cyklister og knallertkørere har samtidig en tendens til at blive mindre alvorlige
(18).
Københavns Kommune har undersøgt cyklisternes tryghed ved
henholdsvis blandet trafik, cykelbaner og cykelstier. 31 % af cyklisterne følte sig noget eller meget tryg i blandet trafik, mens det
var tilsvarende 72 % og 77 % ved henholdsvis cykelbaner og
cykelstier (20).

Cykelstier er en kostbar men nødvendig løsning mange steder.
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Hvis cykelbanen kombineres med parkerede biler, kan sikkerheden forbedres.

Ved Humlebæk Skole er vejen blevet ensrettet, således at halvdelen
af kørebanen er blevet omdannet til en dobbeltrettet cykelsti (21).
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Kryds
Det er i krydsene, at trafikanterne mødes og hvor det kan være
svært at overskue for skolebørnene. Enkelthed og lav fart er ofte
en del af løsningen.
Lyskryds
Signalregulering af vigepligtsregulerede kryds etableres af 2
hensyn – dels for at sikre en mere ligelig passage for alle retninger, og dels for at alle trafikantgrupper skal kunne passere
sikkert.
Signalregulering af kryds kan med fordel samordnes med nærliggende signaler, fordi en samordning ofte medfører sikkerhedsgevinster i det nye og de tilstødende signalregulerede kryds
samt på strækninger mellem disse kryds. I særlige tilfælde kan
ulykkesbelastede rundkørsler overvejes ombygget til signalregulerede kryds.

nalregulering af vigepligtsregulerede 4-benede kryds medfører
en reduktion i person- og materielskadeulykker på hhv. 30 og 35
%. Der sker også et fald i ulykker på vejene op til de kryds, der
bliver signalreguleret (18).
Mindre børn opfatter lyskryds som meget regelrette at forstå.
Problemet opstår, når bilisterne ikke overholder det røde lys og
vigepligten inde i krydset. Her kan opdelte faser, midterheller,
tilbagetrukne stopstreger samt grøntids- og mellemtidsforlængelse hjælpe børnene.

“ Enkelthed og lav fart er ofte
en del af løsningen.”

Signalregulering af vigepligtsregulerede T-kryds medfører en reduktion i både person- og materielskadeulykker på 15 %. SigDen venstresvingende cyklist kan placere sig
over detektorspolen og afvente grønt lys.
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Blå baner
I signalregulerede kryds med cykelsti eller cykelbane op til krydset vil et blåt cykelfelt gennem krydset forbedre trafiksikkerheden. Ved etablering af ét blåt cykelfelt opnås en reduktion i
antallet af ulykker og personskader med cyklister på 30–40 %.
Dette gælder dog kun, hvis der etableres ét cykelfelt.
En dansk undersøgelse af blå cykelfelters sikkerhedsmæssige effekt tyder på, at med etablering af to eller flere blå cykelfelter

Her er der kun etableret ét blåt cykelfelt,
som er den sikreste løsning.

Overkørsler
En overkørsel er et fortov, der føres ubrudt på tværs af sidevejen og dermed forstærker vigepligten. Dermed fungerer fortovet
som et plateaubump med stejle ramper. Hvis ramperne flades for
meget ud, er den sikkerhedsmæssige effekt ikke optimal.

“ Ved etablering af ét blåt
cykelfelt opnås en reduktion
i antallet af ulykker og personskader med cyklister på
30–40 %.”

16

sker der flere ulykker. I signalregulerede kryds med mere end
ét blåt cykelfelt vil man derfor kunne forebygge ulykker ved at
fjerne nogle blå cykelfelter (18).
Torontolys
Fodgængerfelter kan få en større synlighed ved etablering af et
torontolys, dvs. gule blinkende lys, der skærper bilisternes opmærksomhed. Den sikkerhedsmæssige effekt er ikke undersøgt.

Torontoanlægget understøtter
det afmærkede fodgængerfelt.

Særligt i tilfælde hvor der er en knækket prioritet, dvs. en skæv
vigepligt på vejen, kan der være en fordel ved at etablere en
overkørsel på den sidevej, der er pålagt vigepligt.
Både børn til fods og på cykel kan få en bedre sikkerhed ved
etablering af en overkørsel. Etablering af hævet flade i eksisterende fodgængerovergange medfører et fald i antallet af ulykker
på 40 % i overgangen og op til 50 meter fra overgangen (18).
Der er flere undersøgelser af overkørslers effekt – generelt kan
man forvente 40 % færre fodgængerulykker og 20 % færre cyklistulykker (18).

En overkørsel sikrer både
fodgængere og cyklister.
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Hævet kryds
Et hævet kryds virker som bump for trafik i alle retninger og sikrer laveste hastighed lige dér, hvor konflikten er størst. Det hævede kryds kan etableres med mange typer sten og beton, men
asfalt er billigst og lige så effektivt.

Vendt vigepligt
Et simpelt og billigt tiltag er at vende vigepligten. Dermed øger
man hastigheden i den anden retning, og man skal derfor være
sikker på, at det samlet set bliver en sikkerhedsmæssig gevinst
for skolebørnene.
Hvis børnene primært skal i én retning vil de have fordel af, at
den tværgående trafik pålægges vigepligt.

Her er det hævede kryds placeret i et lege- og opholdsområde således, at der er højrevigepligt for alle.

Den vendte vigepligt er markeret med en hævet gennemført
cykelsti, blå bane og vigepligtstavler med undertavler.

Man kan vælge at forstærke synligheden ved at placere et stort
vigepligtsymbol på kørebanen 50 meter før vigelinjen. I forbindelse med at vigepligten ændres, kan der være behov for midlertidig skiltning, som tydeligt viser trafikanterne, at der er ændret
på vigepligten.

Man kan tydeliggøre
den ændrede vigepligt.
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En minirundkørsel kan synliggøres ved hjælp af midterheller og
undertavler til vigepligtstavlerne.

Minirundkørsler
Til forskel fra traditionelle rundkørsler er minirundkørsler ret små
og dermed relativt billige at etablere – fra kr. 150.000,-. Størrelsen betyder, at midterøen typisk udformes således, at større
køretøjer kan lade de bagerste hjul passere hen over midten.
Minirundkørsler kan med fordel placeres på mindre befærdede
gader til erstatning af almindelig vigepligt. Ved et firbenet kryds
opnår man ganske simpelt, at hastighederne reduceres til 10–30

km/t i alle retninger – noget der er afgørende for skolebørn, som
færdes langs med og på tværs af vejene.
Ombygning af vigepligts- og signalregulerede kryds til almindelige rundkørsler medfører en stigning på 15 % i både cykelulykker
og personskader med cyklister. Almindelige rundkørsler er således
især relevante, hvor der er begrænset cykeltrafik. Effekten af etablering af minirundkørsler er endnu ikke veldokumenteret (18).
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Venstresvingsbane for cyklister
Når cyklister skal dreje til venstre i et T-kryds, kan det være nyttigt at etablere en venstresvingsbane, der beskytter dem mod ligeudkørende biler bagfra. Venstresvingsbanen kan give cyklisten
ro, således at der ventes med at krydse, til det er helt sikkert.
Midterheller og sideheller
Heller kan gøre krydsning af vejen mere sikker for både fodgængere og cyklister. Ganske enkelt betyder en midterhelle, at krydsningen af de to retninger opdeles i krydsning af et kørespor to

En venstresvingsbane i rabatten kan have stor værdi for cyklisterne.

Vejlukninger
En vejlukning er et effektivt og billigt middel til at reducere biltrafikken. Typisk er der tale om lokale veje, hvor der er rimelige
alternative ruter for biltrafikken, mens fodgængere og cyklister
gives mulighed for at passere.

gange. En sidehelle kan få barnet ud på det sted på kørebanen,
hvor der er den bedste oversigt.
En variant er præfabrikerede heller, som kan placeres på kørebanen på meget kort tid. Hvis situationen ændrer sig, kan de
afmonteres og placeres andre steder.
Anlæg af midterheller i eksisterende fodgængerovergange reducerer antallet af ulykker i overgangen og op til 50 meter fra
overgangen med 25 % (18).

Midterhellerne er boltet i kørebanen og kan evt. flyttes, hvis situationen
ændres – her et eksempel fra Odense, hvor heller fjernes i forbindelse med
cykelløb.

“ Effekten var, at andelen
af børn, som kom til skole
til fods eller på cykel,
steg fra 56 % til henholdsvis
68 og 71 %.”

Der vil være behov for, at bilerne kan vende ved lukningen. Der
er ikke altid behov for etablering af en vendeplads, da en lidt
større indkørsel eller sidevej kan give muligheden for at vende.
Omkring Hornslet skole i Syddjurs Kommune blev der gennemført to forsøg med restriktioner af biltrafikken i kombination med
6 ugers kampagneaktiviteter. Effekten var, at andelen af børn,
som kom til skole til fods eller på cykel, steg fra 56 % til henholdsvis 68 og 71 % (22).

20

Vejlukningen tillader, at cyklister og
fodgængere kan passere.

Parkering
Parkeringsmulighederne påvirker i høj grad, hvordan sikkerheden
er omkring skolen, og hvor nemt det er at køre sine børn i skole.
Parkeringsrestriktioner
Der kan være god grund til at styre parkeringen omkring skolerne
stramt. Der bør laves en funktionsopdeling, som gør det sikkert
for skolebørnene og samtidigt gør det enkelt og overskueligt for
bilisterne.
Personaleparkeringen skal placeres på skolens grund og i øvrigt et
stykke væk fra skolens indgange. Der laves ikke tidsbegrænsning.
Kørsel af børn til skole skal være muligt, men ikke attraktivt. Derfor er det godt at lave et mindre areal med parkering forbudt,
men med standsning tilladt – til ’kys & kør’. Hvis man ønsker at
tillade mulighed for at parkere og følge mindre børn eller børn
med særlige behov ind på skolen, kan man lave et areal med 15
minutters parkering.
Det er en fordel, hvis passagerdøren åbner ind mod skolen.
Flexparkering
I København er der lavet et projekt med fleksible parkeringspladser, flexparkering, hvor cyklister og bilister skiftes til at benytte parkeringspladsen på gaden efter behov. Forsøget startede

Her kan man parkere kortvarigt og følge mindre børn ind i skolen.
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i 2011 og omfattede 5 parkeringspladser foran Ingrid Jespersens
Gymnasieskole på Østerbro. Parkeringspladserne benyttes som
flexparkering således, at de i skoletiden fra kl. 7–17 er forbeholdt cykelparkering og i tidsrummet kl. 17–7 benyttes til almindelig bilparkering.
Erfaringerne viser, at både cyklister og bilister har problemer
med at få flyttet sig, når deres periode udløber. Cyklisterne er
rigtig gode til at stille cyklerne vinkelret på kantstenen
således, at cyklerne optager et minimum af plads.
Cyklisterne rykker også
lidt på hinandens cykler,
så der bliver plads til flere
cykler, end når man anvender cykelstativer.

Flexparkering opdeler
tiden imellem parkerede
cykler og biler.

Skolen og forældrene
Som læst i de tidligere afsnit er infrastrukturen vigtig for at skabe
grobund for aktiv transport til skole, der samtidig er tryg og sikker. I det følgende er forslag og eksempler på strukturelle tiltag,
som med fordel kan være næste skridt til at få endnu flere børn
og unge til at vælge cyklen som transportmiddel til skole.

“ Ved at arbejde med
kommunikation vil
området opnå større
bevågenhed og dermed
også nemmere opnå
fremtidig politisk støtte.”

Kommunikation
Alle de tidligere beskrevne tiltag har en positiv effekt i forhold til
større sikkerhed for børn og unge på vej til skole. For at forbedringerne også skal få den ønskede effekt i forhold til nye cyklister, er det vigtigt at kommunen sørger for, i samarbejde med
skolen, at kommunikere forbedringer til borgerne. Det kan ske
gennem et samarbejde med skolerne der, via deres kommunikationskanaler, både digitale og ved forældremøder, kan fortælle om
forbedringerne. Samtidig kan man udarbejde pressemeddelelser
til lokale medier med budskaber om, at der nu er endnu bedre
mulighed for at cykle i skole. Ved at arbejde med kommunikation
vil området opnå større bevågenhed og dermed også nemmere
opnå fremtidig politisk støtte.
Følg dit barn
Mange forældre glemmer, at øvelse gør mester. Det er ikke
nok at lære børn om trafik og færdselsregler – de har også
brug for træning. Desuden er der næsten ikke den skolevej,
som et barn ikke kan færdes på, hvis bare barnet følges med
en voksen.
Det gælder både til fods og på cykel.

I folkeskoleloven er der ikke lavet retningslinjer for skolens muligheder for at iværksætte strukturelle tiltag, kampagner, rådgivning og deslige til at motivere børnene til aktiv transport på
vejen til og fra skole. Derfor er der gode muligheder for at skolen
starter egne initiativer.

Man kan med fordel lave aktiviteter, som opmuntrer flere til at
følge deres barn til og fra skole. Det skal både være sjovt og
sund fornuft at følges med sit barn i trafikken. For eksempel kan
man lave en bilfri uge, hvor de mindste elever skal følges til skole
uden brug af bilen.

Odense Kommune lavede en børnebog med fokus på, at
børn og voksne skulle cykle mere sammen.

Odense Kommune lavede en bog med fokus på
børns evner i trafikken.
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Gåbus og cykelbus
En gåbus består typisk af 4-10 børn, der sammen med en voksen
’chauffør’ går til og fra skole langs en fastlagt rute med aftalte
stoppesteder. Typisk er det elever som bor i nærheden af hinanden, der er med samme ’bus’. Alle deltagere i gåbussen bliver
typisk udstyret med en refleksvest.
Forældrene kan skiftes til at være ’chauffør’og aftaler indbyrdes,
hvem der går hvornår. Det kan også være ældre elever eller pensionister, som varetager ’chauffør-rollen’.
Fordelene ved en gåbus er færre biler, bedre sikkerhed og mere
motion.

“ Fordelene ved en gåbus
er færre biler, bedre sikkerhed
og mere motion.”

Hornbæk Skole har etableret en omfattende ordning med 3 ruter
med gåbusser og 3 ruter med cykelbusser. Skolen har etableret
en kalender til administration af bookinger. Her indskriver man
de dage ens børn vil benytte bussen, og hvilke dage man kan
være chauffør. Man skal desuden tilkendegive, hvilke dage man
kan være ’reservechauffør’. Der kræves mindst 2 voksne for de
første 15 børn i gåbussen. Herefter kræves der yderligere en
’chauffør’ for de næste 10 børn.
Lundskolen i Horsens bruger elevrådet, således at ældre elever
fungerer som ’chauffører’. Elevrådet har opstartet ordningen på
egen hånd med en koordinerende lærer på skolen.
Til cykelbussen på Lyngholmskolen i Farum benyttede de chauffører fra 6.-8. klasse samt nogle forældre. Der var ca. 10 passagerer ud af ca. 30 elever i 0.-5. klasse. Halvdelen ville være blevet kørt, og halvdelen cyklede oftere til skole efter etableringen
af cykelbussen (23).
Trafikpolitik på skoler
Mange skoler har vedtaget en trafikpolitik, der fokuserer på ad-

Horsens Kommune arrangerede gåbus for de mindste skoleelever på Lundskolen, som i 2011
fejrede gåbussens 5 års jubilæum i isnende kulde.
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Cykelture i skoletiden,

cykling i
idrætstimerne,

inkludering af cyklen på Trelde
Næsdag.

Alle skal bruge
cykelhjelm –

Cykling i undervisningen - f.eks.

cykelmatematik,
skattejagt på cykel og
geocaching.

Puds din cykel

arrangement i SFO/klub –
forældreovertagelsesdag.

Konkurrence om Fredericias
sikreste skole - en tipskupon

også de voksne. Brug af
cykelhjelm er et krav i
skoletiden.

Cykling medtages i

samt et foto af alle skolens børn med
cykelhjelme.

naturfagsnetværk og

idrætsnetværk på

Eleverne på Bøgeskov Skole

tværs af skolerne.

smarte
reﬂeksovertræk til
vil gerne bruge

rygsække.

Motionsdag med
indslag om cykler og
sikkerhed.

Hjelmen og håret skal sidde
korrekt. Der opsættes

Rollemodeller

spejle og føntørrer

- 5. klasserne er
rollemodeller for 0. kl.

i klasseværelserne.

Udnævnelse af
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Bøgeskov Skole deltager i

CykelScore, Jorden
rundt på 80 dage,
ABC kampagnen og skolernes

En mobil fartviser
ønskes opsat ved skolen.

motionsløb.

Motivere voksne
til at cykle med børn –
f.eks. via afholdelse af et
forældremøde på cykel.

Trafikpolitikken på Bøgeskov Skole i Fredericia er udformet som en plakat med mål og idéer til fremtidige
aktiviteter. Processen bestod af en workshop med elever, lærere og skolebestyrelsen.

færd og fælles ansvar og ikke kun på fysiske ændringer. En større
undersøgelse har vist følgende resultater (24):
• 744 skoler deltog i undersøgelsen.
• 37 % havde en trafikpolitik.
• 63 % havde ikke en politik men har gennemført konkrete trafiktiltag.
• 8 ud af 10 skoler med en trafikpolitik har oplevet en
positiv effekt.
• Effekten er ofte mere hensynsfuld adfærd eller flere
cyklende elever.
Mange skoler oplever problemer med biltrafikken, især om morgenen. Det fører ofte til, at skole og forældre beder kommunen
om at forbedre forholdene. Men fysiske anlæg er ikke løsningen
på alle problemerne. I stedet er der behov for ændret adfærd,
hvor flere elever cykler og går til skole, og hvor forældre i biler
viser større hensyn.
Det kan opnås gennem en trafikpolitik. Formålet med en trafikpolitik er typisk at få alle til at tage ansvar for at forbedre forholdene. Forældre i bil kan sørge for at parkere hensynsfuldt om
morgenen, mens skolen kan sørge for, at eleverne lærer at færdes
sikkert i trafikken, samt at lærerne fungerer som gode rollemodeller. Kommunen har ansvaret for at skabe gode fysiske rammer.
Det er afgørende for politikken, at skolen har en ildsjæl, som er
den daglige drivkraft - typisk skolens færdselskontaktlærer. Sko-

len kan sikre, at der bliver afsat ekstra timer til lærerens arbejde
med trafikpolitikken, typisk 50 timer. Ligeledes kan læreren
komme på et kursus for at blive klædt på til opgaven. Kommunen kan forbedre lærerens vilkår ved at give trafikfaglig sparring
og eventuelt formidle et samarbejde med andre skoler. Skolebestyrelsen bør godkende politikken og hjælpe med formidlingen
til de øvrige forældre. Herudover kan politiet samt øvrige lærere,
forældre og elever inddrages.
Undersøgelsen af trafikpolitik på skoler har vist gode og dårlige
eksempler på inddragelse af teknisk forvaltning i udarbejdelse af
trafikpolitikken. Ved de gode eksempler har skolen haft én fast
kontaktperson, som har et godt kendskab til problemstillingerne
lokalt på skolen.
Karakteristisk for de dårlige eksempler er, at personen i teknisk
forvaltning ikke har haft tilstrækkeligt kendskab til trafikpolitik-

“ Halvdelen ville være blevet
kørt, og halvdelen cyklede
oftere til skole efter etableringen af cykelbussen.”
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“ Tiltagene har været så stor en succes,
at skolen har været nødsaget til at
etablere flere cykelparkeringspladser, pga.
de mange nye elever der cykler til skole.”

ker generelt og derfor ikke har kunnet vejlede skolen. Et andet eksempel er, at skolen har ønsket fysiske tiltag finansieret af
kommunen, og at teknisk forvaltning ikke har haft mulighed for
at efterkomme ønsket. Derfor er det vigtigt, at kommunen og
skolen fra starten afstemmer forventningerne omkring økonomi.
Men selv om skolen har fokus på forbedring af trafikken om morgenen, er det vigtigt også at tænke andre aspekter ind i trafikpolitikken, f.eks. undervisning og fremme af cykeltrafik generelt.
En række skoler i undersøgelsen har valgt at tage udgangspunkt
i en skabelon, som er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik, www.
sikkertrafik.dk. Nogle skoler har haft stor gavn af at deltage i en
proces, hvor flere skoler har udarbejdet trafikpolitikker sideløbende og dermed benytter erfaringerne gensidigt.
Det er karakteristisk for de gode politikker, at de er færdiggjort
inden for ½ år, og at de er vedtaget af skolebestyrelsen. Det kan
også være med til at sikre bredt ejerskab, hvis trafikpolitikken
sendes i høring blandt politiet, forældre, lærere, elever osv.
For at opnå en god effekt af trafikpolitikken er det nødvendigt
at følge op med konkrete tiltag. De største effekter opnås gennem de traditionelle årlige tiltag, hvor der foreligger gennemarbejdede manualer. Det kan f.eks. være gå- og cyklistprøver,
skolepatrulje eller skolestartskampagner.

Nogle af de mindre gennemprøvede tiltag giver størst effekt,
hvis skolen har en trafikpolitik. Det gælder især tiltag, som omfatter regler og vejledning for forældrenes adfærd ved skolerne.
Det anbefales at starte med de lette tiltag. Flere skoler har haft
succes med at oprette et netværk, hvor skolerne løbende kan
udveksle idéer og erfaringer med hinanden. Et sådant netværk
kan med fordel fungere med kommunen som tovholder.
Skolerne i undersøgelsen har oplevet, at politikken er med til at
øge fokus på trafikløsninger. Endvidere har skolerne oplevet en
bedre effekt af de mindre traditionelle trafiktiltag end skolerne
uden en trafikpolitik. Det gælder især tiltag, som omfatter regler
og vejledning for forældrene (24).
I Grenå er et eksempel på en lokal flerstrenget indsats rettet mod
aktiv transport til skole. Her har Vestre Skole lavet en handleplan
for elevernes ”selvtransport”. Ydermere har skolen og kommunen i samarbejde analyseret de forskellige adgangsveje til skolen.
Grenå Kommunes Tekniske afdeling har udarbejdet en folder, der
viser de trygge og sikre skoleveje for eleverne på baggrund af
analysen. Endvidere har skolen i samarbejde med kommunen på
forsøgsbasis etableret et bilfrit område på en strækning, hvor
eleverne kommer cyklende til skolen. Tiltagene har været så
stor en succes, at skolen har været nødsaget til at etablere flere
cykelparkeringspladser, pga. de mange nye elever der cykler til
skole (25).

Københavns Kommune brugte VM i landevejscykling til at få cyklen
ind i undervisningen. De ældste klasser var inviteret til orienteringsløb på cykel, og der blev indkøbt cykelklassesæt og lavet
undervisningsmateriale.
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Organisering og realisering
Tingene sker ikke af sig selv, og derfor er samarbejde og økonomi
afgørende faktorer for et godt resultat.

nen pålægges som følge af farlige skoleveje, således at en øget
investering vil koble sig til de sparede driftsudgifter.

Tværgående samarbejde
Skolevejsproblematikken er typisk placeret som et ansvarsområde i kommunens vejafdeling og som oftest hos 1 person. Imidlertid er det vigtigt at etablere et tværgående samarbejde – dels for
at få flere aktører til at bidrage til opgaven, dels for at forankre
opgaverne bedst muligt.

Siden 2009 har der været en national pulje, der giver støtte til
cykelprojekter, herunder projekter for cykling til skole og fritidsaktiviteter. Støtten er for tiden 40 % og tildeles en gang hvert år.
Flere oplysninger findes på www.vejsektoren.dk

Skoleafdelingen er en naturlig samarbejdspartner, og her er
der videre kontakt til skolernes færdselskontaktlærere. Mange skolebestyrelser vil også kunne bidrage til samarbejdet og
løsningerne. Desuden er sundhedsafdelingen en partner, der
har fælles interesse i at få flere børn til at gå og cykle til
skole. Politiet både skal og bør være med i et tæt samarbejde,
både i relation til undervisningen og i forhold til de fysiske
projekter.
Få årlige møder med samarbejdspartnerne kan sikre god koordinering og bedre resultater.
Økonomisk støtte
Det bedste vil være at få etableret en fast årlig kommunal pulje
til sikring af skoleveje. Puljen bør kobles til de udgifter, kommu-

Der er også mulighed for at ansøge om EU støtte til særlige
projekter, men typisk ikke til egentlige anlæg. Kampagner og
koncepter kan støttes, og der er mulighed for blot at etablere
samarbejde med 1 eller 2 af de nærmeste nabolande – Tyskland,
Sverige og Norge. Ansøgningsarbejdet er stort og indebærer typisk en konsulentopgave.
En anden mulighed er at ansøge private fonde, f.eks. TrygFonden
der støtter trafiksikkerhedsprojekter.
Omkostninger
Det er vigtigt at kende omkostningerne ved at skabe gode skoleveje, da de skal sammenholdes med den nytte, man får i form
af sundhed og trafiksikkerhed.
De forskellige tiltag kan ikke prissættes præcist, da det afhænger
meget af de lokale forhold og projektets omfang. Skemaet på
næste side viser de prisniveauer, som man kan forvente under
gennemsnitlige forhold:

“ Tingene sker ikke af sig selv,
og derfor er samarbejde og økonomi afgørende
faktorer for et godt resultat.”
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Hastighedsbegrænsning
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Gåbus og cykelbus
Trafikpolitik på skoler
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De respektive virkemidler har forskellig effekt på henholdsvis
fodgængere og cyklister. Endvidere retter de sig i varierende grad
mod at løse de 3 hovedproblemer:

• Hastigheden
• Krydsningsproblemer
• Behov for enkelhed

Skematisk kan det opgøres således:

Virkemiddel
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Denne manual sætter fokus på, hvordan kommuner, gennem strukturel forebyggelse,
kan gøre cykling til den sundeste, sikreste og letteste transport til og fra skole.
I manualen gives eksempler og idéer på strukturelle tiltag, der fremmer den aktive
transport til og fra skole. Tiltagene er valgt ud fra løsninger, som er realistiske og effektive. Der er ikke omtalt de meget dyre anlægsprojekter. Tværtimod er flere af løsningerne ret billige og kan derfor umiddelbart implementeres mange steder. Sikre skoleveje
er en kritisk forudsætning for at flere børn kan færdes på egen hånd til og fra skole.
Beregnes sundhedseffekten ved at cykle frem for at tage bilen, ses bl.a. en reduktion i
sundhedsudgifter samt længere levetid, hvilket betyder store gevinster for samfundet
og den enkelte cyklist. Samlet set kan en investering i cykelvenlige skoleveje være
tjent ind på få år, da en engangsinvestering kan erstatte driftsudgifter til transport og
sundhed.
For at forbedringerne også skal få den ønskede effekt i forhold til nye cyklister, er det
vigtigt at kommunen sørger for, i samarbejde med skolen, at kommunikere forbedringer til borgerne. Ved at arbejde med formidling vil området opnå større bevågenhed og
dermed også nemmere opnå fremtidig politisk støtte.
Det er vigtigt, at kommunerne arbejder på tværs af forvaltninger, således at kommunens mangesidede interesser i sunde og læringsparate børn, der kommer sikkert til og
fra skolen, ses i sammenhæng med kommunens løbende arbejde med infrastruktur.
Ved at sammentænke de mange interesser opnås den største gevinst for borgerne.
Sunde og aktive børn er en investering, som også vil give en effekt, når børnene bliver
voksne og selv får børn. De fysiske forbedringer er permanente, og gode trafikvaner
går ofte i arv.
Lad os træde hjulene i gang!
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