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Afsætningskultur ved skoler
Via Trafik har gennemført en undersøgelse af trafikafviklingen ved afsætning på en række skoler med 
elever i 0.-9. klasse. Formålet er at opnå større viden om, hvor lang tid forældre, der kører deres børn til 
skole i bil, typisk bruger på at aflevere børn. Undersøgelsen kan hjælpe vejbestyrelser med at vurdere 
nødvendigheden, omfanget og ikke mindst udformningen af afsætningspladser ved skoler.
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Afsætningskultur og 
morgenstress
Morgenkaos og tæt trafik ved skoler frem 

mod ringetid er et velkendt problem, som 

mange vejbestyrelser kæmper med. Når 

forældrene skal aflevere deres børn i bil, 

kan det ofte være svært at få dem til at 

overholde selv simple regler og restriktioner 

foran skolen som f.eks. et parkerings- eller 

standsningsforbud ved afsætningspladser 

– populært kaldet Kys & Kør. Forældrene er 

kommet lidt sent ud ad døren, der skal må-

ske skrabes is af ruderne på bilen, og sam-

tidig skal der for mange være tid til at følge 

deres børn helt ind i klasseværelset. Det 

resulterer ofte i, at tiden – og ikke mindst 

tålmodigheden – er begrænset, hvorfor bi-

len nogle gange parkeres på steder, som 

kun burde blive benyttet til afsætning. Hos 

andre forældre omfatter standsningen an-

det end blot hurtig udstigning, f.eks. at ele-

ven har cykel med, som først skal tages af 

bilen, den store sportstaske ligger inderst i 

bagagerummet el.lign.

Dette medfører længere ventetider for 

andre forældre i bil og nedsætter kapacite-

ten, hvorfor nogle forældre finder alterna-

tive steder at standse. I sidste ende kan det 

medvirke til at øge utrygheden blandt de 

bløde trafikanter, der færdes på skoleve-

jen – både forældre og elever. Dette skaber 

en selvforstærkende effekt, som blot fører 

til, at endnu flere forældre vælger at køre 

deres børn til skole i bil i stedet for at gå 

eller cykle.

Via Trafik har i den forbindelse under-

søgt adfærden hos forældre, der sætter 

deres børn af i bil. For hvor slemt står det 

egentlig til, når der ses på standsningsti-

den ved afsætning? Benytter hovedparten 

af forældrene afsætningspladserne efter 

hensigten, eller er der en overvægt af for-

ældre, som holder parkeret længere, end 

det er tilladt?

Formålet med undersøgelsen har væ-

ret at få et større indblik i, hvordan foræl-

dre typisk anvender afsætningspladser og 

-baner ved skoler, og om de fungerer efter 

hensigten.

Metode
Der er indsamlet video af trafikantadfær-

den ved fem skoler beliggende i Allerød, 

Tårnby, Frederiksberg og Københavns 

Kommune. De fem skoler fordeler sig på 

fire folkeskoler og én privatskole, som er:
 █ Allerød: Skovvangskolen (folkeskole, 

0.-5. klasse)
 █ Tårnby: Korsvejens Skole (folkeskole, 

0.-9. klasse)
 █ Tårnby: Skottegårdsskolen (folkeskole, 

0.-9. klasse)

Figur 1. Eksempel 

på skiltning af ud- 

og indstigning til-

ladt på undertavle 

til C61, jf. §100, stk. 

3 i BEK nr. 1633 af 

20. dec. 2017 [1].

Figur 2. Procentfordeling og sumkurve for tidsforbruget ved afsætning fra bil til skole opdelt 

på intervaller af 15 sek. Note: Ca. 5% af forældrene bruger over 10 minutter.
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 █ Frederiksberg: Johannesskolen (privat-

skole, 0.-9. klasse)
 █ København: Gerbrandskolen (folke-

skole, 0.-6. klasse).

Figur 3. Billede af afsætningsforholdene 

(Kys & Kør) ved Hældagerskolen i Vejle. Af-

sætningsbanen er kantstensbegrænset og 

fungerer som en sluse, der medvirker til at 

reducere standsningstiden, da forældrene 

ellers blokerer for hinanden. Foto: Via Trafik.

Ud fra videooptagelserne er der registre-

ret ankomst- og afgangstidspunkter for 

i alt 250 forældre i bil, der afleverer børn 

til skole. Registreringen er foretaget fra kl. 

7:00 om morgenen og frem til skolens rin-

getid. Observationerne er afsluttet kl. 8:15.

Reglerne for afsætning fra bil foran 

skolerne er udelukkende skiltet med C61- 

eller C62-tavler. Et eksempel er vist på figur 

1. Ingen af skolerne har således etableret 

særlige foranstaltninger for at reducere for-

ældrenes standsningstid, som f.eks. sær-

lige afsætningssluser el.lign., der erfarings-

mæssigt medvirker til hurtigere afsætning.

2-3 min. pr. afsætning
Generelt er forældrene forholdsvis hurtige 

til at sætte deres børn af, men der er al-

ligevel mange, for hvem standsningen ta-

ger over 2 minutter. Ofte går der ikke mere 

end 1 minut, før der er sagt farvel ved bilen. 

Men derfra kan der gå yderligere 1-2 mi-

nutter, før bilen forlader pladsen. Det kan 

f.eks. skyldes, at forældrene falder i snak 

med andre forældre, eller at der lige skal 

sendes en sms eller laves et opkald fra bi-

len. Endeligt er der som tidligere nævnt for-

ældre, der vælger at følge deres børn helt 

ind på skolen.

Undersøgelsen viser, at forældrene i 

gennemsnit bruger ca. 2½ min, når de afle-

verer børn til skole i bil. De fleste forældre 

kan forventes gennemsnitligt at bruge om-

kring 2-3 minutter, før de kører videre (95% 

konfidensinterval).

Det skal dog bemærkes, at nogle for-

ældre benytter afsætningspladserne til at 

parkere mere end 10 minutter, hvilket er 

med til at øge den gennemsnitlige opholds-

tid betragteligt. Hvis der ses på den halvdel 

af forældrene, der bruger kortest tid på at 

sætte børn af, bruger denne gruppe kun op 

til 1 minut på at aflevere deres børn, før de 

kører videre (50%-fraktil). Samtidig viser 

undersøgelsen, at 3 ud af 4 forældre er kørt 

igen, når der er gået 2 minutter (75%-frak-

til), illustreret på figur 2.

Registreringerne foretaget mellem kl. 

7:00 og 8:15 viser desuden, at op mod 

80% af afsætningerne sker mellem kl. 7:30 

og 8:00.

De gode erfaringer
Resultaterne tyder på, at hovedparten af 
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forældrene er gode til at holde stands-

ningstiden på et minimum. Der er dog al-

ligevel forældre, som ikke benytter afsæt-

ningspladserne efter hensigten og i stedet 

holder parkeret i længere tid. Dette kan 

bl.a. skyldes, at:
 █ Forældrene ikke er bevidste om el-

ler forstår standsningsforbuddet foran 

skolen,
 █ Forældrene ikke er bevidste om, hvor 

stor betydning hurtig afsætning har for 

flowet foran skolen,
 █ De øvrige parkeringspladser ligger for 

langt fra skolens indgang,
 █ Der er for få almindelige parkerings-

pladser til formålet.

Det handler derfor i høj grad om at på-

virke forældrenes adfærd foran skolerne 

og om at gøre dem opmærksomme på, at 

afsætningspladser kun er tiltænkt hurtig 

ind- og udstigning – ikke længerevarende 

parkering. I flere kommuner har der været 

stor succes med yderligere afmærkning 

og skiltning foran skolerne, f.eks. i form 

af supplerende afmærkning på kørebanen 

med teksten ”Kys & Kør”. Andre steder er 

der gode erfaringer med at aktivere foræl-

dre til nye elever i 0. klasse, så forældrene 

fra start lærer, hvordan afsætningsplad-

serne skal benyttes og kan hjælpe andre 

forældres børn fra bilen til skolens indgang.

I 2014 udgav Vejdirektoratet en eksem-

pelsamling med 19 gode skolevejsprojek-

ter, der er gennemført i perioden 2002-12. 

Erfaringerne fra hvert enkelt skolevejspro-

jekt er baseret på interviews med repræ-

sentanter fra enten skole eller kommune. 

Eksempelsamlingen beskriver bl.a. flere 

projekter, der succesfuldt har bidraget til 

at reducere forældrenes standsningstid 

ved afsætning fra bil. Et eksempel herpå 

er ved Rungsted Skole, hvor virkemidlet til 

at reducere standsningstiden er en sluse til 

afsætning, som er blevet indsnævret, så to 

biler ikke kan passere hinanden i slusen. 

Det medfører, at forældrene er nødt til at 

komme hurtigt videre for ikke at blokere for 

andre biler, der holder bagved i slusen. [2]

Siden udarbejdelsen af eksempelsam-

lingen har mange kommuner og skoler 

taget initiativ til lignende projekter. Figur 3 

viser en afsætningssluse ved Hældager-

skolen i Vejle, der ligeledes har til formål at 

reducere standsningstiden og tvinge foræl-

drene til at blive ved bilen.

Ved etablering af afsætningssluser skal 

det sikres, at der fortsat er et tilpas antal 

almindelige parkeringspladser til rådighed, 

som kan benyttes af de forældre, der vil 

følge deres børn ind på skolen. Hvis der er 

for få almindelige P-pladser, er der således 

risiko for, at forældrene ikke respekterer 

parkeringsrestriktionerne ved afsætnings-

pladserne eller andre steder omkring sko-

len.

På Ordrup Skole i Charlottenlund har 

der det seneste år kørt et forsøg med at 

indrette en midlertidig afsætningsperron på 

en nærliggende villavej efter den såkaldte 

”færgemodel”, vist på figur 4. Her holder 

forældrene i flere baner efter hinanden og 

sætter børnene af efter samme princip som 

en afsætningssluse. Sideløbende kører der 

periodevist en ”butlerordning” om morge-

nen, hvor frivillige forældre hjælper med 

at tage imod børnene og følger dem ind til 

skolens indgang. Dermed er der ikke behov 

for at forlade bilen, og de andre forældre 

kan hurtigt komme videre. Forsøget, der nu 

er blevet gjort permanent, er blevet positivt 

modtaget af forældrene og har hjulpet sko-

len af med en stor del af det daglige kaos 

foran skolen omkring ringetid.
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Figur 4. Billede af ”færgemodellen” på Grønnevænge ved Ordrup Skole i Charlottenlund. 

Vejen ensrettes fra kl. 7:30-8:30 og indrettes midlertidigt med bump, afsætningsperron og 

-baner. I starten af skoleåret tilknyttes desuden ”trafikbutlere”, som bl.a. hjælper med at 

følge børnene ind til skolen. Foto: Via Trafik.

Antal observationer 250

Middelværdi 2 min 23 sek.

15%-fraktil 22 sek.

25%-fraktil 32 sek.

50%-fraktil 59 sek.

75%-fraktil 2 min 0 sek.

85%-fraktil 4 min 32 sek.

Valg af undertavle ved ”Standsning 
forbudt”
Ved skoler skiltes afsætningsbaner 
ofte med forbudstavle C61 ”Stands-
ning forbudt”. Ved at kombinere 
denne med en undertavle med teksten 
”Af- og pålæsning tilladt” eller ”Ud- og 
indstigning tilladt” (nogle steder be-
nyttes ”Af- og påstigning tilladt”) kan 
forbuddet lempes en smule - dvs. at 
standsningen gøres betinget.

Undertavlen "Ud- og indstigning til-
ladt" giver ikke tilladelse til af- og 
pålæsning. Derimod tillader ”Af- og 
pålæsning tilladt" også ud- og ind-
stigning, samt at f.eks. en cykel kan 
fjernes fra bilen. Desuden er der mu-
lighed for, at der i et vist omfang kan 
ske varelevering.
Valg mellem disse to undertavler til 
C61 afhænger således af, hvor re-
striktiv vejbestyrelsen ønsker at være 
af hensyn til at reducere standsnings-
tiden for at få mest mulig kapacitet.

Tabel 1. Registreret standsningstid i forbin-

delse med afsætning fra bil ved skoler.


