Ökad och säker
cykling –
med barnen i fokus
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Barns cykling minskar
Hälsa o miljö
Nationell strategi för ökad och säker cykling
- barn en fokusgrupp
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Ifs engagemang i trafiksäkerheten kring
skolor
Rektorsundersökningen, årligen sedan 2006
Egen skadestatistik och forskning, där cykling är
ett fokusområde
If deltar i samhällsdebatten
ambition att se möjligheter och presentera lösningar
- 10 förslag för säkrare cykling
Kampanjer, reflex, slow down GPS mm.
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Rektorsundersökningen
If genomför årligen sedan 2006 en undersökning om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor

Resultat 2019:
Rektorerna anser att utvecklingen går åt fel håll med sämre
trafikvett bland föräldrar, fler incidenter och fler bilar runt
skolorna
Sex av tio är oroliga för att något allvarligt ska hända
Rektorerna anser att föräldrar som skjutsar sina barn
utgör den största faran
Anmärkningsvärt är att föräldrar som skjutsar sina barn anser
att andra föräldrar som skjutsar med bil utgör största faran
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Hur kan man bryta trenden?
Rektorsundersökningen visar stor oro bland både rektorer och föräldrar

Ta fram fakta, var finns de största problemen
upplevd trygghet o trafiksäkerhet ska gå hand i hand
Hitta bra alternativ och säkra vägar
Jobba tillsammans, skolvägen är flera aktörers ansvar
kommunen, skolan, föräldrar
Inte bara i direkt anslutning till skolan utan även i området
där barn tar sig till skolan
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Studien
Olyckor till fots och per cykel där ett motorfordon varit inblandat
och som rapporterats till STRADA sjukhus 2013-2017
Platsinformation om samtliga skolor runt om i Sverige

=> Olyckor som skett inom 500 meter från ett skolområde
Resultat presenteras på regional nivå med kartor och antal
olyckor vuxna/barn där områden med flest olyckor listas
-Identifiera olyckor i närområdet kring skolor
-Information skola för skola stort intresse för det lokala
Syfte: Att stimulera en ökad och säker cykling där trygghet och
verklig säkerhet går hand i hand.
Ta fram faktabaserad information, ge tips om vad man kan tänka
på för att hjälpa föräldrar och barn att hitta trygga och säkra
alternativ,
Få upp ögonen för bra skolvägar och skapa en dialog med
ansvariga kring förbättringar
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Resultat:
Andel olyckor ökar med exponering när fler cyklar sker fler
cykelolyckor, liksom på platser där många rör sig
Flertalet 10 år eller äldre (85% av de som cyklat)
De allra flesta har endast fått lätta skador
Måttliga skador, mest armar, axlar, ben
Svåra skador är ofta huvudskador

Antal barn och ungdomar per trafikantkategori och
ålder i konflikt med motorfordon rapporterade via
STRADA sjukhus 2013-2017
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Avstånd till skolan, kollektivtrafik, skolbuss

Fotgängare

0
7

Utfallet skiljer sig åt mellan stora städer, mindre städer och
landsbygd, lokal kännedom viktig

75

Cyklist

150

Antal

225

300

Olyckor med motorfordon sker till största delen där man
korsar gatan
Exempel på olyckor:
-Bilist har inte uppmärksammat cyklisten,
bilen har stått still vid överfart men börjat köra,
inte hunnit bromsa
-Cyklisten har inte hunnit bromsa och kört in i en bil, kommit utför en
backe etc.
Vanligare med olyckor med backande fordon då barn är inblandade
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Många konflikter uppstår då
oskyddade trafikanter och motorfordon
korsar varandras väg
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Tips:

Starta terminen med att cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan för att visa en bra väg
Var ett bra föredöme, gör själv som du vill att barnen ska göra
Använd alltid hjälm
Se till att ha reflexer och lampor redan nu, mörkret kommer snabbt, att se och synas är bland det
viktigaste vi kan lära våra barn.
Var tydlig i trafiken, ge signal när du ska svänga, se dig om och ta inte för givet att bilisterna och
andra trafikanter sett dig även om du sett dem.
Var uppmärksam på trafiken, gå inte rakt ut
Turas om med andra föräldrar att följa barnen till skolan
Undvik motortrafik där det går, välj hastighetssäkrade vägar och övergångar
För barn som åker kollektivt, lär dem att inte springa ut framför eller bakom en buss rakt ut i trafiken
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Tack !

Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare If skadeförsäkring
mail: irene.isakssonhellman@if.se

