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 A 
t få børn og unge til at cykle er en af 

de vigtigste mobilitetsopgaver kom-

munerne står overfor, da det ikke ale-

ne hjælper børn og unges lærdom og 

fysik, mindsker trængsel og morgenkaos ved sko-

lerne, men også lægger grundstenen til, at børnene 

fortsat vil cykelpendle, når de bliver voksne. Ande-

len af børn, der cykler til skole, er igennem de sidste 

ti år ikke steget i Danmark, ligesom andelen af bil-

ejerskab er steget. Det er en meget virkelig og ak-

tuel problemstilling, som fortsat kræver fuldt fokus. 

Årsagerne til, at mange børn og unge ikke cykler i 

dag, er meget forskellige. Og i vores erfaring er det 

ikke blot trafiksikkerhedsforbedringer på de væsent-

ligste adgangsveje, som får børn til at cykle i skole. 

Selvom vi fuldt ud anerkender, at det er et rigtigt 

godt udgangspunkt. 

I Atkins tilbyder vi, ligesom andre rådgivere, hjælp 

til udarbejdelse af skolevejsanalyser til kommuner. 

Men vi tilbyder en ny tilgang. Vi har igennem vores 

arbejde draget erfaringer som indikerer, at den bed-

ste måde at få børn til at cykle, er ved at analysere 

bredt og adressere de væsentligste barrierer, som 

eksisterer på den pågældende skole, snarere end at 

gøre som hidtil. At skabe god, direkte, tryg og sik-

ker cykelinfrastruktur er uden tvivl en af de vigtig-

ste strategier for at få flere til at cykle, men igennem 

vores arbejde har vi erfaret, at det ikke bør stå ale-

ne, når flest muligt skal stimuleres til at cykle til sko-

le. Igennem denne analyse vil vi argumentere for at 

en god skolevejsanalyse starter med tre simple an-

tagelser:

1. Skal børn stimuleres til at cykle, så er den vigtig-

ste dialog den, der skal tages direkte med foræl-

drene – og ikke isoleret med børnene. 

2. Det nytter ikke blot at skabe tryghed i nærområ-

det omkring skolen - det er hele vejen fra hjem 

til skole, som skal føles trygt.

Sikre skoleveje er et lovpligtigt indsatsområde, og der bliver udført skolevejsanaly-
ser på forskellig vis i de danske kommuner. I denne artikel vil vi argumentere for, at 
indsatsen for at få flere børn til at cykle bærer præg af en uheldig tosporet tilgang; 
enten stimuleres børn gennem dialog og øvelser, eller også skabes mere trafiksik-
re skoleveje gennem fysiske ændringer – men det sker sjældent gennem en sam-
mentænkt løsning. I artiklen præsenterer vi den tilgang til skolevejsanalyser, som 
Atkins igennem de seneste år har udviklet, eksemplificeret med udgangspunkt i 
en konkret case i Roskilde Kommune.

CYKELTRAFIK



29TRAFIK & VEJE  •  MAJ 2020

»

3. Årsager til, at flere børn ikke cykler, er 

komplekse og kan både bestå af ratio-

nelle, som irrationelle årsager. Det nyt-

ter derfor ikke kun at skabe sikker cy-

kelinfrastruktur eller kun at lave ad-

færdsstimulerende tiltag – den bedste 

effekt kommer, når begge dele sker 

samtidig. 

Disse tre grundsten har dannet basis for 

vores tilgang til arbejdet med skolevejs-

analyser i Atkins. Her eksemplificeret ved 

Himmelev Skole i Roskilde Kommune. Man-

ge gange er der konkrete fysiske udfordrin-

ger i rummet lige omkring skolerne, som 

kan være en så stor barriere, at mange af-

holder sig fra at cykle: Det opleves slet og 

ret for risikabelt. Dette var tilfældet ved 

Himmelev Skole. Igennem skolebestyrel-

sen blev der i 2016 igangsat en indsats ved 

Roskilde Kommune i samarbejde med Him-

melev Skole, hvor indkørselsforhold, tra-

fikstrømme, cykelparkering og så videre 

blev identificeret og analyseret. Herefter 

blev ret enkle løsningsforslag fremsat, og 

nogle blev direkte realiseret. Man plukke-

de så at sige de lavthængende frugter. Suc-

cesen var til at måle; ved enkle tiltag som 

tidsbegrænset indkørselsforbud, anlæg-

gelse af ’kiss & ride’, samt fjernelse af chi-

kaner og beskæring af buske i sammen-

hæng med adfærdsstimulerende tiltag, så-

som ’gå/cykel-kampagner’, lykkedes det 

markant at nedbringe den oplevede utryg-

hed ved de forskellige skoleveje med i gen-

nemsnit ca. 35 % (børn, der oplevede utryg-

ge eller meget utrygge veje). I undersøgel-

sen deltog cirka 300 respondenter, og der 

blev ligeledes indsamlet mange kommen-

tarer og forslag til videre bearbejdning. 

Skolevejsproblematikken blev i 2016 

håndteret på den mere traditionelle vis 

med fokus på fysiske forbedringer, men 

der var ikke i større omfang tilført adfærds-

påvirkende indsatser med forankring i 

skolens bestyrelse, råd, elever og foræl-

dre. Indsatsen havde været et ønske i sko-

lebestyrelsen i mange år, da det var en 

kendt problemstilling, at for få børn cyk-

lede grundet oplevet utryghed og andre 

problematikker. 

I lyset af dette kan det måske være lidt 

overraskende, at der ikke har været gjort 

noget tidligere, som havde en effekt. Re-

sultatet viste klart og tydeligt, hvor effek-

tive selv små tiltag kan være. Andelen af 

børn, der cyklede eller gik til skole på Him-

melev Skole i 2017, var ikke synderligt høj 

- blot 49 %, hvilket var tredje-laveste an-

del i kommunen (kilde: Skoletransport-

undersøgelsen, Roskilde Kommune, forår 

2017). I 2019, da man reviderede skole-

transportundersøgelsen, var tallet steget 

til 58 % (sammenlignet med gennemsnit-

ligt 63 % i kommunen), og den oplevede 

utryghed var 28 % modsat 11 % i gen-

nemsnit ved kommunens skoler (kilde: 

Roskilde Kommune og Transportlabora-

toriet 2019). På figur 1 ses resultater af 

spørgeskemaundersøgelse fra hhv. 2016 

og 2018. 

Interessant er det også at sammenlig-

ne utryghedsmålingerne ved Roskilde 

Kommune og ved analysen fra skolebe-

styrelsen, da det viser en forskel fra 13 % 

til 28 %. Førstnævnte er blot en indikati-

on af oplevet utryghed ved de mest umid-

delbare adgangsveje, og sidstnævnte er 

hele vejen fra hjem til skole. Det er natur-

ligvis umuligt rent sagligt at sammenlig-

ne de to analyser, da de er vidt forskellige, 

hvad angår metoder. Men man kunne fri-

stes til at bruge tallenes forskel som en 

indikator for vores indledende påstand 

om, at hele vejen fra hjem til skole skal fø-

les tryg, og at det ikke er nok kun at for-

bedre forholdene i umiddelbar nærhed 

af skolen. Tallene indikerer overordnet i 

vores optik, at der fortsat er en del poten-

tiale tilbage, hvis man sammenligner med 

andre skoler med samme bykarakter, op-

land og demografi. 

Indsatsen på Himmelev Skole var ef-

fektiv i forhold til at gøre skolevejene og 

forholdene omkring skolen mere trygge. 

Desværre er det dog sådan, at der fortsat 

er store problemstillinger i området om-

kring Himmelev Skole med utryghed i 

morgenmyldretiden. Der er fortsat for 

mange, der kører deres børn i skole i bil, 

og det medvirker til kaos og utryghed. At-

kins valgte derfor i 2019, med en ny me-

tode, at vende tilbage til Himmelev Skole, 

da vi havde interesse i at observere, hvor-

dan de nuværende forhold stimulerede 

adfærden, særligt taget i betragtning, at 

der var etableret fysiske foranstaltninger 

og sat fokus på aktiv transport. Ligeledes 

havde vi interesse i at teste en ny meto-

de, hvor morgenmylderet blev observe-

ret via droneoptagelser, og vi dermed let 

ville kunne identificere problemstillinger. 

Og det lykkedes. Diagrammer udformet 

Figur 1: Tryghed og skoleveje, spørgeskemaundersøgelse 2018.
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og baseret på droneoptagelser anskue-

liggjorde visuelt og meget pædagogisk, 

at trafikreglerne bliver brudt temmelig 

ofte af alle slags trafikanter: bilister, cyk-

lister, gående og løbehjulskørende børn. 

Og ikke bare dem med ærinde på skolen, 

men også trafikanter som passerede, hun-

deluftere og så videre. Det er denne ad-

færd, som i særdeleshed medfører kaos. 

På billedet figur 2 ses et eksempel på dro-

nens registreringer, som i real-time kan 

hjælpe til at identificere risiko- og uhen-

sigtsmæssige situationer. 

Man var kommet langt med fysiske for-

anstaltninger, men der er fortsat et stort 

potentiale. Vi observerede særligt store 

problemer og potentielle risikoområder 

ved parkering, uhensigtsmæssig adfærd 

og gennemkørende trafik for skolebør-

nene. Mange af de identificerede problem-

stillinger ville potentielt kunne adresse-

res med ganske små fysiske ændringer, 

som ikke koster det store, ikke har nega-

tive konsekvenser på trængsel og ikke bør 

møde megen modstand fra forældre, børn, 

lærere, skolebestyrelse eller naboer. Sam-

tidig kunne vi se helt nye problemstillin-

ger, som var kommet til på blot et par år, 

som for eksempel en stor stigning i løbe-

hjul (langt flere end forventet), og sågar 

børn, der blev afleveret på el-løbehjul af 

deres forældre.

Konklusionen var, at der fortsat på sko-

len er en hel del at gøre, for at få flere børn 

til at cykle. Mange af de identificerede 

problemstillinger vil dog ikke umiddel-

bart kunne løses mest effektivt med in-

frastrukturløsninger. Derimod kræver det, 

at der både ændres opfattelse og vaner 

blandt skolens elever og ikke mindst 

blandt forældrene. Samtidigt var de væ-

sentligste fysiske barrierer, for at børn kun-

ne cykle trygt og sikkert hele vejen fra 

hjem til skole, heller ikke blevet forbed-

ret. Det vil ikke nytte noget blot at forsø-

ge at ændre elevers og forældres trans-

portvaner, hvis infrastrukturen ikke er til 

det, ej heller, at infrastrukturændringer 

kan stå alene, da effekten vil være begræn-

set, hvis der ikke laves en indsats for at 

ændre adfærden. Ligeledes kan man ar-

gumentere for, at hvis det ikke er børne-

ne, der vælger, hvorvidt de cykler til sko-

le eller ej (mindre klasser), så er det ikke 

hensigtsmæssigt at sætte ind med kam-

pagner målrettet dem. Man bør i højere 

grad gå i dialog med kommune, forældre 

og forældrerepræsentanter, for at finde 

frem til, hvilke årsager, der er til, at børn 

ikke cykler til skole, og hvad der kan gø-

res ved det. 

Derfor bør en skolevejsanalyse tænkes 

bredere end der måske er tradition for i 

kommunerne i dag. På skolerne bør der 

udføres inddragelsesprocesser, som vil in-

volvere ledelse, bestyrelser, forældre og 

elever. Der skal foretages interviews med 

bestyrelse, administration og repræsen-

tanter for at afdække problemstillinger, 

og der skal udføres spørgeskemaunder-

søgelser, kortlægning af problemstillin-

ger, samt kommunikeres resultaterne af 

disse til børn og forældre. 

Igennem dialog med skoler har vi set, 

at årsager til utryghed er mange og kom-

plekse, og ligeså godt kan bero på andre 

bilist-forældres uvaner med hastighed og 

uhensigtsmæssigt parkerede biler, som 

på den konkrete fysiske udfordring. Eller, 

sagt lidt groft; Når der er mylder og kaos 

i morgentimen, så handler forældre uhen-

sigtsmæssigt: Det er altså sjældent bør-

nenes skyld, at de ikke cykler, og at der 

skabes farlige situationer, men vi har en 

tendens til først at tænke i infrastruktur 

og børnestimulering, når vi laver skole-

vejsanalyser i Danmark. 

Nye tiltag skal dermed iværksættes ved 

en vurdering af: 1. hvad er det virkelige 

problem og årsag, 2. hvordan løser vi det 

mest effektivt og 3. hvordan skaber vi et 

samlet løft. Det er vigtigt at pointere, at 

tilgangen hverken skal udskamme børn 

eller forældre for valget af ’sort transport’, 

men snarere søge ind til kernen i øjenhøj-

de for at finde ud af, hvad præcis der skal 

til for at få flere børn og forældre til at væl-

ge grøn og aktiv transport i en tid, hvor 

tallene desværre ikke går i den retning. 

En god skolevejsanalyse og tilgang 

kræver tilpasning til den enkelte skoles 

geografi, sammensætning og infrastruk-

tur. Hele vejen fra hjemmet skal føles tryg, 

for at man som forældre tør sende sine 

børn afsted på cykel. Det kræver først og 

fremmest en god og tryg cykelsti med 

trygge krydsninger. Sidst, men bestemt 

ikke mindst, at alle de indgroede vaner 

og dårlige undskyldninger udfordres og 

adresseres på en god måde. 

Selvom det lyder som en ambitiøs bred-

spektret indsats, så ved vi også godt, hvor 

lidt der egentlig skal til for at give foræl-

dre og børn skubbet og få ændret vaner-

ne. Og en observation som ovenstående 

kan lige netop spotte disse, så problemet 

kan takles på den rigtige måde. 

Figur 2: Eksempel på droneovervågningsresultater.
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