
BILFRITT 
 because they´re worth it



Är det svårt att hinna med att själv gå med de mindre barnen varje dag så kan vi 
rekommendera er att starta ett GÅ-TÅG med familjer i ditt kvarter. Genom att turas om 
att gå spar det tid för dig som förälder och barnen får en rolig start på dagen. 

Under de bilfria månaderna hoppas vi att alla skaffar sig smarta vanor som håller i sig under 
årets alla dagar.

Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till 
detta när vi skjutsar barnen till och från skolan. Barnen har rätt till en säker trafikmiljö!
 
Vi uppmuntrar alla att GÅ eller CYKLA.
Fördelarna med att gå eller cykla istället för att åka bil är många:

Säkrare miljö för våra barn - risken för trafikolyckor minskar 

Barnen blir piggare, presterar bättre och är mer skärpta på lektionstid om 
de startar dagen med en promenad/rörelse. 

Miljövinst: reducering av hälsovådliga partiklar orsakade av bilens avgaser i 
barnens närmiljö

BILFRI MÅNAD
SÄKER SKOLVÄG



Nu är det BILFRI MÅNAD - APRIL och vi hoppas att alla ser till att skaffa sig 
smarta vanor som håller i sig årets alla dagar.
BILFRI MÅNAD infaller i April och i September. 
Under 2014 var barnen delaktiga i att ta fram nya banderoller och flaggor som nu syns 
vid skolan. De finns där för att påminna om ditt val av transportsätt till och från skolan, 
till och från barnens aktiviteter. Ditt val gör skillnad. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för en säker och hållbar närmiljö för våra barn.
Det finns många anledningar till att välja bort bilen. Vi har valt att fokuser på tre anledningar 
och i denna presentation beskriver vi varför.
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Om du ställer 
bilen här 

kräver jag 
högre veckopeng!

Hälsningar, 
Eleverna
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ANLEDNING 1
Säkrare miljö för våra barn - risken för trafikolyckor minskar

 Elevrådsstyrelsens slutsatser:

“Det kan hända en allvarlig olycka närsomhelst”

Varje bil som försvinner utanför skolorna gör skolvägen tryggare och säkrare.

I Sverige är ca 30% av antalet bilresor kortare än 3 km och hälften är kortare än 5 km.



Säkrare miljö för våra barn - risken för trafikolyckor minskar
Barn har inte samma möjlighet som vuxna att klara av trafikens krav eftersom de är kortare, har begränsat synfält, 
har inte fullt utvecklad stereohörsel och har svårt att bedöma hastigheter och avstånd. 
Barn är dessutom impulsiva. I miljöer där barn vistas – vid skolor och längs skolvägar – bör man därför minimera 
biltrafiken.

Under de senaste decennierna har antalet allvarliga trafikolyckor med barn minskat, men det har skett till priset av 
minskad rörelsefrihet för barnen. Stress och oro för trafiken leder till att allt fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan 
och fritidsaktiviteter. Det leder å sin tur till att trafiken kring skolor ökar och riskerna i trafikmiljön ökar.

Trafikpolitiska mål: Barnen ska på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter som skola, fritidsaktiviteter och kam-
rater utan att utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller måste färdas långa omvägar.

Elevrådsstyrelsens presentation Trafiksituationen kring Ålstensskolan visades för Föräldrarådsrepresentanterna 
i februari 2015. Om du missade dragningen finns den att se på vår hemsida. Elevrådet iaktog trafiken vid skolan 
varje morgon under en vecka för att få en uppfattning om hur barnen har det vid lämning. 
Många farliga trafiksituationer observerades. Varje morgon.

Elevrådet har fått en ny uppgift som vi hoppas kunna se resultatet av under denna Bilfria månad. Höll ögonen öppna!

För att öka säkerheten gjordes för ett gäng år sedan ett stort trafiksäkerhetsmässigt lyft för korsningen vid skolans 
huvudentré. Vi fick bredare trottoarer, upphöjning i gatan för att förmå bilisterna att hålla låg hastighet och hela 
korsningen fick en uppdaterad gestaltning för att synliggöra platsen. 



ANLEDNING 2
Barnen blir piggare, presterar bättre och är mer skärpta 

på lektionstid om de startar dagen med en promenad / rörelse

BÄTTRE INLÄRNINGSFÖRMÅGA

B ÄT T R E  B E T Y G



Barnen blir piggare, presterar bättre och är mer skärpta på lektionstid om de 
startar dagen med en promenad / rörelse
Barn som promenerar eller cyklar på morgonen får bättre inlärningsförmåga, är friskare och orkar med dagen bättre. 
Genom att barnen går och cyklar till skolan stimuleras ett förändrat beteendemönster så att skolvägen och övrig 
förflyttning blir ett naturligt sätt att få in motion i vardagen.
Barn som går till och från skolan istället för att åka bil får en daglig motion och blir piggare och mer koncentrerade. 
Undersökningar visar en tydlig samband mellan fysisk aktivitet och medelbetyg.



ANLEDNING 3
Miljövinst: Reducering av hälsovådliga partiklar 
orsakade av bilens avgaser i barnens närmiljö

Utsläppen är värst vid en kortare bilfärd på några kilometer.

Det tål att upprepas:
I Sverige är ca 30% av antalet bilresor kortare än 3 km och hälften är kortare än 5 km!



Miljövinst: reducering av hälsovådliga partiklar orsakade av bilens avgaser i 
barnens närmiljö
Utsläpp av kolväten, kväveoxider och partiklar bidrar till utveckling av allergier och ökar risken för utveckling av 
cancer. Utsläppen från bilarna är som störst innan katalysatorn är varm på grund av att reningsutrustningen då inte 
fungerar. Detta leder till att utsläppen är värst vid en kortare bilfärd på några kilometer.
Ett annat problem är att fordonsutsläppen sker i marknivå, vilket gör att de hälsovådliga ämnena är särskild koncen-
trerade i den luft vi andas.

Skadliga partiklar uppstår dels vid förbränning i motorerna, dels som slitagepartiklar från däck, väg och bromsar. 
Exponering av luftföroreningar kan till exempel ge nedsatt lungfunktion och astma.
Barn är känsligare än vuxna. De rör sig mer och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt. Dessutom utvecklas fort-
farande barns organ, centrala nervsystem, lungor och luftvägarna ända fram till 25-års åldern.

Risker för negativ anpassning
Negativ anpassning innebär att föräldrar och barn ser det som en självklarhet att man inte längre kan gå eller cykla 
till och från skolan, även kortare sträckor. Därmed går man miste om den spontana motion som cykling eller prome-
naden till skolan innebär. Det finns risk att såväl barn som vuxna anpassar sig till en miljö som är skadlig i det långa 
loppet för hälsa och livskvalitet. Barn som skjutsas till och från skolan och andra verksamheter går miste om inte 
bara fysiskt aktivitet utan och lek och därmed informellt lärande. 

Framtidsvisioner
Miljöproblemen är nutidens och framtidens problem. De kommer att vara barnens vuxenproblem. Våra förfäder har 
format den natur vi har i dag. På samma sätt kommer våra handlingar att påverka miljön för dem som kommer efter oss.



EN NY GENERATION SUVare? 
 



Under BILFRI MÅNAD på våren har skolan tidigare år arrangerat en cykeldag för femmorna där barnen fått 
information om hur de skall bete sig i trafiken.  De har bland annat tränat på moment som att räcka ut handen när 
de skall svänga. Efter deltagande i dessa cykeldagar kan vi bara säga: Träna med era barn i trafiken!
Genom att gå och cykla med dem ger ni dem förutsättningar att erövra sin närmiljö och bli trygga trafikanter. 

I år kommer Cykelfrämjandet till skolan och ansvarar för en cykeldag, detta är ett arrangemang som Trafikkontoret 
sponsrar oss med, hurra! 
Skolans personal kommer också få utbildnings och guidning i hur de kan arbeta med trafikfrågor och hållbar sam-
hällsutveckling, hurra! Och så kommer skolan att delta i en tävling som går ut på att hitta alternativa användning-
sområden till P-platser. Hur stor plats tar bilen i vår gemensamma trafikmiljö? Hur skulle vi kunna använda ytan på 
ett effektivare sätt?

Om trafiksatsning i skolor kan ni läsa mer om i senaste numret av Cykelfrämjandets tidning (ett antal exemplar 
delades ut på Föräldrarådsmötet). 

Vandrande skolbuss 
- ett exempel på hur man genom samverkan och med små medel kan nå stor förbättringar på livsstil, trafik och miljö.
En vandrande skolbuss/Gå-tåg är ett organiserat samgående där föräldrar turas om att följa sina egna, och andras, 
barns till och/eller från skolan. Barnen får träning i att vistas i trafiken vilket skapar trygghet för både föräldrar och 
barn. Vem som helst kan vara med. Antingen går man  runt och hämtar barnen, eller så bestäms en fast mötesplats. 
Käckt kan vara om man är fem familjer. Om man går med Vandrande skolbuss varje skoldag innebär det att en 
familj ansvara för en dag i veckan. Det spar tid. Det är kul.







“Även barnens inställning till bilanvändande påverkas, en inställning som är svår att påverka 
senare i livet. En individs rörelsemönster lärs in till 90 procent före 13 års ålder.”

TRAFIKVERKET



All information i denna presentation är hämtad från följande källor:

www.ntf.se (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande)

www.trafikverket.se

www.trafikkalendern.se

Läs gärna mer, det finns mängder av info!


