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Aktiv transport til skole – Danmark 

BENCHMARK  

• A 81-100%  

• B 61-80%       

• C 41-60%  

• D 21-40%  

• F 0-20% 

 

69 % 
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Skoletransportundersøgelse 
 - den første undersøgelse af skoleelevers transportadfærd 

 
I alt 14 kommuner har 
kortlagt eller er ved at få 
foretaget kortlægning af 
skoletransport 

Aktiv transport til skole – Danmark 

Datagrundlag 

 
- Skoletransportundersøgelsen 

- Forår 2015 

 

- Alle kommunalskoler i fire kommuner 

    (Århus, Rudersdal, Gladsaxe og Odense) 

 

-  Én klasse per årgang 

- I alt ca. 19.000 skoleelever 

 

69 % 
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Aktiv transport til skole – sammenligning 

AHK data samt tabel 11.1 ”City Cycling” modificeret 
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Andel af børn/unge som går/cykler til skole 

Cykling Gang

Fire argumenter for aktiv transport 

Reducere CO2 udledning 

Økonomiske fordele 

Modvirke trafiktrængsel 

Forbedre sundheden 
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Cykling til arbejde – sundhed 

Kost, kræft helbred undersøgelsen 

Indbyggere i Århus og København 

mellem  50-64 år  uden kræftdaignose 

n=57.053 men 

and women 

1993 1997 1999 2003 2012/2013 

Spørgeskema + Laboratorie 

Fx: 

 

Kost 

Fysisk aktivitet 

Cykling 

Rygning 

Alkohol 

Uddannelse 

Beskæftigelse 

… 

Rekruttering  

(baseline) Opfølgning 

Incidens af sukkersyge 

Incidens af hjertesygdom 

Tid forbrugt på cykling i fritiden og 

som transport til arbejde 

kombineret ved baseline og 

separat ved opfølgning 
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Cykling og risiko for diabetes 
 

Cykling og risiko for hjertesygdom 
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Ændringer i cykelvaner og risiko for 

diabetes og hjertesygdom 

Aktiv transport – WHO opfordring 

“National and local governments should frame policies and 
provide incentives to ensure that walking, cycling and 
other forms of physical activity are accessible and safe” 
(WHO – Global strategy on Diet, Physical activity and Health 2006) 

Hvordan påvirkes aktiv transport? 
- Afsæt i data 
- Afsæt i litteraturen 
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Påvirkning af aktiv transport  
– afsæt i data 

(Trafik og veje 2016, Henriette Jensen , Kræftens Bekæmpelse) 

Effektevaluere tiltag (gentagne målinger) 

Kortlægge niveau for at identificere indsatsområder 
(i fx: sikre skoleveje, cykelhandlings- og trafiksikkerhedsplaner) 

 

Før denne undersøgelse fandtes der ingen reelle 
data der beskriver skoleelevers transportadfærd. 
 

Påvirkning af aktiv transport  
– afsæt i litteraturen 

Aktiv 
transport 

Sociodemografi 

Psykologi 

Logistik og 
materiel 

Skole/arbejde Natur 

Fysiologi 

Infrastruktur 

Fx:  
- Transporttid 
- Distance 

Fx:  
- Motorik 
- Kondition 
- Kronisk sygdom 

 

Fx:  
- Omklædning/bademuligheder 
- Parkeringsmuligheder 

Fx:  
- Terræn 
- Klima 
- Årstid 

Fx:  
- Påvirkelighed af kampagner 
- Opfattelse af transportsikkerhed 

Fx:  
- Alder 
- Etnicitet 

Fx:  
- Netværk af stier/veje 
- Intensitet af 
motoriseret trafik 
 

Bl.a. baseret på Heinen et. 
al. 2009, Heinen et al. 2013,  
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Tak for opmærksomheden 

• Og tak til  

Lars Østergaard 
Syddansk Universitet 
lostergaard@health.sdu.dk 
 

mailto:lostergaard@health.sdu.dk

