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Hjertesone – tryggere skolevei

• Hjertesone er et samarbeid mellom 
mange aktører som alle ønsker å fremme 
barns trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien

• En sone rundt skolen som gjør det sikrere 
for elevene å gå eller sykle

• Skoleskyss, av- og påstigning ved holdeplass.

• En hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet 
og mulighetene som finnes ved hver enkelt 
skole.

• En hjertesone er en prosess som består av 
både små og store tiltak, både fysiske 
og holdningsskapende



Samarbeid om Hjertesone

•Nasjonalt nivå:
•Trygg trafikk

•FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæring)

•Helsedirektoratet

•Statens vegvesen
•Politiet

•Syklistene (Syklistenes landsforening)

•Miljøagentene

•Flere kommuner, skoler og fylkeskommuner er i 
gang!



Bakgrunn - mål om at flere skal gå og sykle til skolen

• Mål om at flere skal gå eller sykle 
til skolen

• Barn og unge minst 60 min. daglig fysisk 
aktivitet

• «Aktiv skolevei» – samarbeid 
Trygg trafikk, Helsedir, Vegdir, Udir, 
Politiet

• Endring i forskrift til opplæringsloven §
12-1

• Samarbeid om brosjyre «Sykle til skolen»

• Samarbeidet videreført i «Hjertesone»



Hjertesone Innlandet

 Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har vedtatt at Hjertesone skal 

være et satsingsområde i Innlandet

 FTU har avsatt egne tilskuddsmidler for å stimulere til «Hjertesone»

 Etablert prosjektgruppe: Trygg trafikk, Statens vegvesen, Innlandet 

fylkeskommune – flere aktører er velkomne! Gruppa har:

 Gjennomført digital oppstartskonferanse der alle kommunene var invitert

 Gjennomført sju regionale møter med kommuner i regionene

 Er i gang med møter og dialog med enkeltkommuner



Oppstartsmøte 18. mars 2021



Tilskudd til skoleveg og hjertesone

• FTU gir tilskudd til:
• Kommunale tiltak på skoleveg
• Skiltpakker og profileringsmateriell for

Hjertesone
• Fysiske tiltak for å sikre skoleområdet

• Som tiltak i Barnas transportplan gis
nasjonalt tilskudd til Hjertesone



Holdningsskapende arbeid

Først og fremst

 1. Redusert foreldrekjøring

 2. Mindre, fysiske tiltak som tilrettelegger og

stimulerer til ønsket adferd



Hva kan gjøres?

Holdningsskapende tiltak

• Etablere arbeidsgrupper

• Motivasjon (informasjonsskriv og kart)

• Aksjoner Følgegrupper til fots og på sykkel

• Samarbeide med media

• Påminnere (elever kan være trafikkvakter, sammen 

med voksen)

• Opplæring

• Sykkelparkering

• Organisere parkeringsplassen (for foreldre og ansatte)

Mindre fysiske tiltak

• Droppsoner i nærmiljøet

• Hjertesoneskilt

• Droppsoneskilt
• Prioritere parkering SFO

• Belysning

• Klippe hekker etc.

• Parkeringsforbud



Hvordan komme i gang?

 1.Etablere arbeidsgruppe med deltakere fra

 Skoleledelsen

 FAU

 Elevråd

 Kommunen

 Trygg Trafikk m.fl.

 2.Beskrive trafikksituasjonen

 Gjennomføre trafikktellinger

 Definere kritiske punkt på kart (barnetråkk)

 Lage tiltaksliste, sortere enkle og komplekse, 

holdningsskapende og fysiske



Hjertesone er en prosess

• Målet med Hjertesone er å redusere 
foreldrekjøring til og fra skolen.

• Elever, skoleledelsen og foreldre blir sammen 
enige om å definere et område rundt skolen 
som Hjertesone.

• Elever som må bli kjørt skal slippes av på 
trygge droppsoner utenfor hjertesonen.

• Hjertesone er en prosess som består av små 
og større, korte og langsiktige tiltak.

Det finnes ingen ferdig oppskrift på hva en 
Hjertesone er. Den må tilpasses trafikkmiljøet 
og de mulighetene som finnes ved hver enkelt 
skole.



Rapport -
prosessevaluering

▪Forfatter: Vibeke Milch & Tor-Olav Nævestad



Resultat - TØI

▪ Seks skoler med forskjellige utfordringer og forutsetninger er 
undersøkt

▪ Naturlig nok varierte tilbakemeldinger

▪ Flere skoler rapporterer positive effekter:

▪ Økt bevissthet rundt trafikksikkerhet og kjørekultur

▪ Mange opplever at skoleveien er blitt tryggere

▪ Mindre kaos i forbindelse med henting/levering

▪ Flere barn som går og sykler

▪ Også tilbakemeldinger om mindre endringer



Utdrag - TØI

▪ Ved enkelte skoler har eksisterende 
infrastruktur og TS-utfordringer gjort det 
vanskelig å få til gode løsninger

o Droppsoner

o Forflytter trafikkaos til andre steder

▪ De skolene hvor infrastruktur og veimiljø har 
ligget til rette for å etablere Hjertesone uten 
store fysiske tiltak, synes å være de som er 
mest fornøyd med tiltaket

▪ Ved flere skoler har det vært vanskelig å 
opprettholde kontinuitet og systematikk i 
arbeidet etter etableringen – en viktig årsak er 
koronapandemien!

©A-merking A/S



Reiser foreldre annerledes som følge av 

Hjertesone?

▪ 14 % er enige at de kjører mindre bil

▪ 18 % er delvis eller helt enig i at de går og sykler mer

▪ 82 % er enige i at de reiser stort sett som før

Hva påvirker om man kjører mindre bil?

▪ Alder

▪ Boavstand

▪ Trafikkultur 



▪ Implementering av 

hjertesonetiltak (gågrupper, 

droppsone og sanksjonering av 

unødvendig kjøring i 

Hjertesonen)

▪ Forankring av tiltaket ved skolens 

ledelse har betydning for hvor 

god implementeringen er

Hva skaper endring i 

trafikkultur?



Viktige lærepunkter 

fra prosjektet

▪ Konsekvensutredning og ressursavklaring er 
viktig!

▪ Finne ut hvilke etater i kommunen og andre 
aktører som bør vite om prosjektet

▪ Kartlegging av behov ved skolene heller i 
forkant enn underveis

▪ Fysiske befaringer på skolene har vært 
nyttig for å finne gode løsninger  - og som 
arena for forventningsavklaringer 

▪ Det holdningsskapende arbeidet er sentralt 
Hjertesone – men det er ikke alltid nok for 
å få til en god implementering – det krever 
også at visse fysiske forutsetninger er møtt

▪ Noen skoler har infrastruktur og veimiljø som 
krever større fysiske tiltak enn andre



Konklusjoner

▪ Hjertesone kan være et godt tiltak for å redusere foreldrekjøring og få flere til 

å gå og sykle

▪ Bred innføring av et tiltak som Hjertesone er komplekst, fordi skolene er så 

forskjellige og har forskjellig mulighetsrom

o Viktig å gjøre konsekvensutredninger og kartlegge behov ved skolene før 

man implementerer tiltaket

o Ta hensyn til noen skoler som vil ha behov for større fysiske tiltak for å få 

til gode løsninger, for eksempel droppsoner.

▪ Forankring hos skolens ledelse er viktig for vellykket implementering

▪ Forankring hos skoleledelse og implementering i form av droppsone og gå-

grupper og sanksjonering av unødvendig kjøring er de elementene av tiltaket 

som ser ut til å ha størst innvirkning på trafikkultur



Takk for oss ☺


