
Tema:  Trafiksikkerhed 

Den kaotiske trafik ved skoler om morgenen – hvad gør vi for at forbedre forholdene ? 

FORMÅL: 

Vi kender alle til den kaotiske trafik, der findes ved mange skoler umiddelbart inden første skoletime. De 

fleste skoler gør meget ud af gennem kampagner o.lign. at få skolebørnene til selv at gå, cykle eller tage 

bussen, fremfor at blive kørt i bil af en forælder. Men helt at undgå biltrafik nær en skole umiddelbart inden 

første skoletime vil normalt være umuligt at praktisere. Nogle steder forsøger man sig med at gøre det 

vanskeligt og besværligt for bilisterne at køre hen til skolen, men det medfører ofte, at trafikken siver ad 

andre (bolig)veje, og der skabes mere trafik i området pga. omvejskørsel – endvidere kan det ofte føre til 

nogle farlige situationer, fordi børnene afsættes på steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, hvorved man 

opnår den modsatte effekt af det ønskede. 

Tilgangen bør derfor i stedet være, at biler nær skolen accepteres – dog skal man stadig gennem kampagner 

opfordre til alternative måder at komme i skole på – men hvor der i stedet arbejdes med løsninger, som 

skaber et hensigtsmæssigt flow, gode afsætningsmuligheder, hvor der om muligt skabes en separering af 

biler og bløde trafikanter, gode oversigtsforhold samt sikre og gode krydsninger af veje. 

FREMGANGSMÅDE: 

I vores præsentation og workshop vil vi gennem gruppearbejde drøfte eksempler på, hvordan man kan 

skabe den gode og sikre morgentrafik på/nær skolen. 

Vi vil med korte indlæg inddrage erfaringer fra Roskilde Kommune, hvor der på flere skoler er blevet 

arbejdet med kortlægning, analyse, inddragelse og konkrete projekter, som er blevet til i samarbejde mellem 

teknisk forvaltning, skolebestyrelse, elevinddragelse, nabodialog og trafikteknisk ekspertise. Der er ligeledes 

blev gennemført før- og efterinterview/-analyse, således at effekterne af tiltagene har kunnet vurderes. 

VIGTIGSTE RESULTATER: 

Resultaterne fra workshoppen fremlægges i plenum, og som opsamling på workshoppen vil der blive 

udarbejdet et katalog med gode eksempler, og råd om, hvad man skal afholde sig fra at gøre.  


