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Skolevejsanalyse
med eleverne i centrum
Som ved mange andre skoler er der ofte kaotiske forhold om morgenen ved skolerne i Frederiksberg
Kommune. Nogle mindre anlægsprojekter er i støbeskeen, men for virkelig at opnå en effekt er hensynsfuld
adfærd nødvendig. Frederiksberg Kommune har sat eleverne i centrum for adfærdspåvirkningen. Det
har resulteret i nogle idéer, som udfordrer den traditionelle tankegang. Samtidig har det givet eleverne
blod på tanden – der er startet en proces, hvor elever og lærere bidrager til, at idéerne rent faktisk virker
derude!

Eleverne ønsker mere hensyn
Af Jimmy Valentin,
Trafikplanlægger, Via Trafik
jvl@viatrafik.dk

Sofie Caspersen,
Projektleder for trafik- og mobilitets-planlægning,

Eleverne påpeger, at de kaotiske forhold
opstår, når bilisterne ikke viser hensyn.
Et eksempel er en skolepatrulje, som må
træde til side, forbi bilister bakker ind i fodgængerfeltet for at vende, efter at de har
sat deres barn af.
Eleverne ønsker derfor, at forældrene
sætter farten ned. Ikke kun ved at lette foden fra speederen, men også ved at give
sig tid til at vise hensyn i morgentrafikken
ved skolen.

Figur 1. Synes du generelt, at det er farligt
eller ikke farligt i trafikken foran skolen? Elever (tv.) og ansatte (th.).
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Vejen til skole er utryg
Frederiksberg Kommune har gennem en
årrække forbedret skolevejene ved hjælp
af anlægsprojekter, adfærdspåvirkning og
trafikpolitik. En nylig undersøgelse viser
imidlertid, at skolevejen stadig opleves
som utryg af mange, selvom der faktisk
ikke er registreret skolevejsulykker på Frederiksberg.

De voksne ønsker mere
struktur
Forældrene ønsker typisk flere tiltag fra
kommunens Vej og Park. Mere fartdæmpning og bedre plads til de bløde trafikanter
er efterspurgt. Men der er allerede meget
fartdæmpning, og der er ikke plads til separate stier alle steder.

Elevernes egne forslag
Eleverne er nøglepersoner, hvis forholdene
ved skolerne skal forbedres. Dels transporterer de fleste elever sig selv, og dels har
eleverne magten til at påvirke deres forældre, når disse sidder bag rattet.
Derfor har kommunen valgt at give taletid til eleverne. Efter et grundigt forarbejde
i form af tekniske analyser og vurderinger
samt en rundspørge blandt ansatte og forældre til de yngste elever er eleverne sat i
centrum.

På første workshop på hver skole har
eleverne udført en trafikanalyse – dels ved
at drøfte de mest utrygge steder og dels
ved efterfølgende at udføre små adfærdsregistreringer og interviews med nøglepersoner. Denne viden har givet eleverne

Modellervoks og piberensere
I første omgang er det gjort på tre skoler,
hvor der hvert sted er afholdt to workshops
med eleverne. Workshops er gennemført i
samarbejde med konsulentvirksomheden
Trafik i Børnehøjde. Med en baggrund som
folkeskolelærere er konsulenterne i stand til
at kommunikere med eleverne på en mere
direkte måde.

Figur 2. Manglende opmærksomhed og for
lidt hensyn kan have fatale følger.
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indsigt i, hvad der skal til for at ændre trafikanternes adfærd.
På anden workshop har eleverne på
hver af skolerne opstillet idéer til løsninger.
Idéerne har omfattet kampagner og fysiske tiltag og har i høj grad udfordret den
gængse måde at tænke trafikplanlægning
på.

Biler er OK – bare ikke ved skolen
Det overordnede koncept på de involverede skoler har været, at pladsen foran
skolerne først og fremmest skal tilgodese
fodgængere og cyklister. Det er ikke forbudt at blive kørt i bil – men parkeringen
må ikke tage plads fra de bløde trafikanter.
Derfor må bilisterne pænt sætte deres børn
af et stykke fra skolen.
Eleverne har en række idéer til, hvordan konceptet skal blive til virkelighed.
Ikke alle idéerne lader sig udføre inden for
gældende vejregler. Men fælles for idéerne
er, at de inspirerer til at vælge den rigtige
løsning ved hjælp af oplysning, holdningsbearbejdning og ikke mindst sund fornuft.
Frederiksberg Kommune har bearbejdet idéerne således, at principperne bevares i de endelige projekter.

De tekniske analyser
Forud for dialogen med eleverne er en
række analyser udført. Blandt andet
er udført adfærdsstudier ved alle skolerne. Adfærden er optaget fra kamera
i gadeplan eller fra drone og efterfølgende analyseret af trafiksikkerhedsrevisorer.
Endvidere er der udført registreringer
af trafikstrømme, uheldsanalyser og
spørgeskemaer blandt ansatte, elever
og forældre til de yngste elever, med
over 2.000 svar.
Figur 3. De fleste cykler eller går til skole.
Men selv få bilister, der ikke viser hensyn,
kan udgøre en stor udfordring.

Workshop på tværs af skolerne
Analyser og idéer til løsninger er også
drøftet på en workshop for personale fra
alle skolerne. Det har givet mulighed for at
udveksle erfaringer på tværs af skolerne.
Dette har været meget gavnligt, fordi skolerne har ”lånt” idéer fra hinanden.

Hvad kom der ud af det?
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Elevernes idéer er blandt andet vurderet
med trafiksikkerheds- og tilgængeligheds-

Oplevelsessti og sjov vejvisning. Farvet markering
skal vise vej hen til de sikre
krydsningspunkter. Flere elever foreslog en oplevelsessti frem mod skolen, så det
bliver sjovere at gå til skole –
også for dem, som bliver sat
af i bil lidt længere væk.

øjne. Som eksempel måtte et forslag om
klatrebane på fortovet modificeres. Alligevel er de fleste idéer viderebearbejdet
– sammen med eleverne – til konkrete projektforslag, fx:
Skolezone: Markering af vejen foran
skolen, som øger opmærksomheden
på skolebørn

Banner ved fodgængerfelt. En del elever
– blandt andet en
skolepatrulje – har
påpeget, at bilerne
ikke stopper ved
fodgængerfelter.

Parkering for Super-Mor! Afmærkning signalerer, at dette er et godt sted
at sætte sine børn af. Det blev desuden foreslået at markere pladserne
nærmest skolen med ”FC Midtjylland fan” – der ønsker man ikke at blive
sat af, når man går i skole på Frederiksberg!

Decentral afsætning. Krydserne markerer Ppladser lidt væk fra skolen, hvor afsætning bør
foregå, så der bliver mere plads tæt ved skolen
til cyklister og gående.
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Ankomstzone for cyklister: Fredet del
af vejen, hvor cyklister kan ”lande”
uden konflikter med bilerne i morgenmyldretiden.
Fleksible arealer: Fx forbud mod biltrafik om morgenen eller i dagtimerne, så
skolen kan benytte en del af vejarealet
til udeaktiviteter.
Events: Synliggørelse af hensigtsmæssig adfærd med eleverne som aktive
medvirkende.

I 2016 forventer Frederiksberg Kommune
at etablere ensretninger og P-forbud ved to
skoler samt mindre fysiske foranstaltninger
ved flere andre skoler. Disse fysiske tiltag
skal danne grundlag for at skabe zoner
foran skolerne, hvor bilerne overlader pladsen på vejen til fodgængere og cyklister i
morgenmyldretiden.

har adfærdsstudierne ved hver skole givet
nyttig viden om, hvor og hvordan de farlige
situationer opstår. Dette vurderes bedst af
en trafikfaglig person.
Derfor er anlægsprojekterne i høj grad
baseret på de mange tekniske analyser.

Forankring hos eleverne

Figur 4. Konceptkatalog hvor idéerne er
samlet i bearbejdet form.

skolerne i udarbejdelsen af konceptkataloget har været gode. Frederiksberg
Kommune er derfor i gang med yderligere
dialog med skolerne med henblik på at få
bevilget midler til mere kampagneaktivitet
om god adfærd ved skolerne.

Processen fortsætter!

Teknisk analyse kan ikke erstattes

Erfaringerne fra workshops med eleverne
på de tre skoler samt inddragelse af alle

De tekniske analyser kan ikke erstattes af dialog med eleverne. Blandt andet

Eleverne spiller imidlertid en meget
vigtig rolle, når det kommer til at ændre
trafikanternes adfærd. Trafik i Børnehøjde
arbejder her i foråret videre med eleverne
på to af skolerne. Her planlægger og udfører eleverne midlertidige trafikprojekter og
events, hvor de selv er med helt i frontlinjen.
Kommunen forventer, at det vil give en
god og synlig effekt, og at det kan være
til inspiration for de andre skoler. Det kan
måske også komme til at danne grundlag
for, hvordan anlægsprojekter fremover ledsages af skolernes, lærernes og elevernes
egne initiativer til at arbejde med adfærden
i trafikken ved skolerne.
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