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Formål 
 
Aalborg Kommune har med vedtagelsen af Cykelhandlingsplanen i 2013 fastlagt et politisk ønske om, at 
Aalborg skal være en af Danmarks førende cykelbyer. Den overordnede vision for Aalborg 
Trafiksikkerhedsby er samtidig at gøre Aalborg til Danmarks mest trafiksikre skoleby. Kommunen har i den 
forbindelse igangsat en række tiltag, der skal være med til at indfri disse ønsker og mål. 
 
Et af tiltagene er arbejdet med Aalborg Skolecykelby. Opgaven er igangsat i 2016 og forventes afsluttet 
sommeren 2019. Formålet med projektet ”Aalborg Skolecykelby” er at øge skolebørnenes fysiske aktivitet, 
herunder at få flere skolebørn til at cykle og dermed også mindske andelen af biler ved skolerne, hvorved 
trafiksikkerheden og trygheden på skolevejen øges. 
 
Til projektet har Aalborg Kommune udvalgt to skoler i oplandsbyer – Vodskov og Gistrup Skole. 
 
Formålet med sessionen er at fortælle om projektet og processen i forbindelse med opgaven ”Aalborg 
Skolecykelby”.  
 
Præsentation 
 
På sessionen præsenteres projektet og processen for ”Aalborg Skolecykelby”. Der fortælles om de analyser, 
besigtigelser, workshops og drøftelser, som er blevet gennemført og afholdt som en del af projektet. Der 
fortælles om de gode erfaringer, som er opnået i forbindelse med processen. Det er bl.a. erfaringer med 
inddragelse af eleverne i projektet, aktiviteter der fremmer elevernes lyst og motivation til at cykle, 
inddragelse af droneoptagelser samt fysiske ændringer i skolernes nærområder. Alle med det formål at finde 
forslag til trafikale tiltag ved skolerne, som kan få flere til at cykle til skole dagligt. 
 
Et af projektets formål er også at finde frem til et koncept, som kan bruges ved andre skoler i Aalborg 
Kommune og evt. andre kommuner. Et koncept, der skal kunne bruges som en kogebog med gode ideer til 
trafikale løsninger, kampagner, adfærdstiltag osv. ved fremtidige skolecykelbyprojekter.  
 
Aalborg Kommune ønsker gennem sessionen at bidrage med inspiration til andre kommuner, der arbejder 
med trafikale løsninger ved skoler samt modtage faglige input til konceptet for det fremtidige arbejde ved 
skoler. 
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