
Eleverne i 6.D på Klostermarksskolen er blevet inddraget i, hvordan vi kan få endnu 
flere til at cykle i skole, og hvordan vi kan gøre det mere sikkert at færdes på cykel, 
på løbehjul eller på gåben omkring skolen.

I kan støtte op om projektet ved at følge ovenstående tiltag.

Eleverne har udviklet følgende tiltag:

1) Bob og Børge. Omkring skolen kan eleverne møde Bob og Børge. Eleverne har skabt 
 et nyt spændende univers, der skal få flere til at cykle og gå i skole.

2) Brandstien. Det er nu blevet lettere at færdes på Brandstien i begge retninger. Der er 
 malet en linje, der skal dele stien for at gøre det mere trygt at cykle og gå på stien.

3) Cykelparkering. Der udføres et forsøg med cykelparkering ud for Hallen, og det bliver 
 lettere at komme til cykelstativerne med en ny asfaltrampe.

4) Børnepatrulje ved ’Kys-og-kør’ på Kongebakken. Der er nu begrænset mulighed for 
 parkering på Kongebakken. For at gøre det mere trygt for skolens yngste elever, er der 
 oprettet en børnepatrulje. Børnepatruljen vil følge elever fra ’kys-og-kør’-pladserne 
 og ind på skolen i en forsøgsperiode. 
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                              Information om trafikprojekt på  
Klostermarksskolen

Elevernes projekt udføres parallelt 
med Roskilde Kommunes trafikprojekt, 
der omfatter følgende tiltag (se kort):

• Ensretning af Kongebakken om morgenen 
 på hverdage kl. 7.30 - 8.15.

• Indkørselsforbud på p-pladsen ved tandlægen 
 på hverdage kl. 7.30 - 8.15. 

• Standsnings- og parkeringsforbud 
 kl. 7.00 - 9.00 på dele af Kongebakken.

• 15 min. parkering i p-båse kl. 7.00 - 9.00 
 på Knud Den Stores Vej.

Indkørselsforbud kl. 7.30-8.15 ved 
Kongebakken/Knud den Stores Vej

Parkering- og standsningsforbud 
på Kongebakken

Indkørselsforbud kl. 7.30-8.15 
til p-pladsen ved tandlægen

Kys-og-kør og børnepatrulje

Forsøg med 
cykelparkering

Adskillelse af sti

Mulighed for parkering på Knud Den Stores Vej. 
15 minutters parkering kl. 7-9


