
Hjertesoneprosjektet ved Øren Skole
Evaluering av pilotprosjekt i Drammen kommune



Rammer for oppdraget 
Veien til Hjertesone på Øren 
Erfaringer fra andre Hjertsoneprosjekt
Vurderingskriterier og funn i Øren Skoles Hjertesone 
Suksesskriterier på tvers av ulike prosjekt og instanser 
Anbefalinger for videre arbeid

Agenda 
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På oppdrag for Drammen kommune har Norconsult AS 
gjennomført en evaluering av Hjertesoneprosjektet ved Øren 
skole. Bakgrunnen for evalueringen var et politisk vedtak i 
Drammen bystyre 2017. Siste punkt i vedtaket er som følger:

«Hjertesone ved Øren skole gjøres til et pilotprosjekt i 
Drammen kommune, og som kan være aktuelt å innføre 
ved alle skoler i Drammen. Drammen kommune vil ta en 
aktiv rolle i prosjektet, og støtte opp under det arbeidet 
FAU ved Øren skole har påbegynt» (Drammen kommune, 
2017) 

Hensikt og rammer for evalueringen
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Kunnskapsgrunnlag 
Kunnskapsgrunnlag om barns reisevaner til skolen 

Kunnskap om effekten av kampanjer for økt gåing og sykling blant barn

Modell for adferdspåvirkning (MAP) 

Intervjuer 
Befaring og observasjon
Gjennomførte tiltak/data og evaluering av disse 
Anbefalinger

Hva vi har sett på:
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Veien til Hjertesone ved Øren
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• Barneskole i Bragernes bydel 
• 560 Elever
• Skolekrets etter nærmiljø-

prinsippet
• Engasjert FAU, har opprettet 

egen trafikkgruppe  
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Hva skulle til for å 
etablere Hjertesonen? 
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Initiativ fra Trafikkgruppa og FAU
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Samferdselsdepartementet

Gjenopptok samarbeid med 
FAU og kommunen



2021-03-12 11

Hva skulle til for å 
etablere Hjertesonen? 

Initiativ fra Trafikkgruppa og FAU

Søkte i 2017 midler fra 
Samferdselsdepartementet

Startet arbeid med søknadsprosess om 
å få sette opp Hjertesoneskilt rundt skolen

Gjenopptok samarbeid med 
FAU og kommunen
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Hva skulle til for å 
etablere Hjertesonen? 

Initiativ fra Trafikkgruppa og FAU

Søkte i 2017 midler fra 
Samferdselsdepartementet

Startet arbeid med søknadsprosess om 
Å få sette opp Hjertesoneskilt rundt skolen

Gjenopptok samarbeid med 
FAU og kommunen

«Det finnes ikke en ferdig oppskrift 
på hva som er en hjertesone»



Erfaringer fra andre hjertesoneprosjekt
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Finne fallgruvene og suksesskriteriene 
Godt utvalg av organiseringsformer 
Pågått over lengre tid 
Bidra til å etablere vurderingskriterier 



Erfaringer fra andre hjertesoneprosjekt
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Tre øvrige prosjekter
Elvebakken 

Folkehelse koordinator 
Skolen skal være eier og Gjennomføring 
Forankring i alle ledd

Gokstad 
Skoleledelse med FAU 
Tverrfaglighet og fleksibilitet 
Forskjell på støtte og vilje 
Holde trykket oppe

Bergen Kommune
Toppforankring ikke nødvendigvis løsningen 
Fysiske tiltak gir deg ikke nødvendigvis det du ønsker 
Forarbeidet må gjøres
Forventningsavklaringer må skje tidlig



EFFEKT 
1a: Måloppnåelse mht økt sikkerhet 
1b: Måloppnåelse mht økt aktiv transport blant elevene 

PROSESS 
2a: Omfang av tiltak og tiltakskombinasjoner 
2b: Problemanalyse og valg av mål, indikatorer, målgrupper og tiltak 
2c: Forankring og eierskap 
2d: Rutiner og systemer som sikrer samarbeid og kontinuitet 

Vurderingskriteriene 
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EFFEKT 
1a: Måloppnåelse mht økt sikkerhet 
1b: Måloppnåelse mht økt aktiv transport blant elevene 

Vurderingskriteriene – Funn 
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PROSESS 
2a: Omfang av tiltak og tiltakskombinasjoner 

Vurderingskriteriene - Funn
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PROSESS 
2a: Omfang av tiltak og tiltakskombinasjoner 
2b: Problemanalyse og valg av mål, indikatorer, målgrupper og tiltak 

Vurderingskriteriene - Funn
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PROSESS 
2a: Omfang av tiltak og tiltakskombinasjoner 
2b: Problemanalyse og valg av mål, indikatorer, målgrupper og tiltak 
2c: Forankring og eierskap 

Vurderingskriteriene - Funn
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PROSESS 
2a: Omfang av tiltak og tiltakskombinasjoner 
2b: Problemanalyse og valg av mål, indikatorer, målgrupper og tiltak 
2c: Forankring og eierskap 
2d: Rutiner og systemer som sikrer samarbeid og kontinuitet 

Vurderingskriteriene - Funn
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Forankring i alle ledd! 
Rolle- og ansvarsavklaring

Ha en plan

Fokus på holdningsarbeid og atferd
Folkehelse som paraply
Engasjer elever og skoleledelse 
Arbeid over tid
Fleksibilitet (eks. droppsoner)
Hjertesone som utgangspunkt for trafikksikkerhetsarbeidet - ikke 
svaret på trafikksikkerhetsproblemer 

Suksesskriteriene 

2021-03-12 21



Det er flere veier til målet 
Sikre kunnskapsgrunnlag om lokale forhold 
Avklare eierskap/organisering 
Både fordeler og ulemper ved å fatte politisk vedtak

Anbefalingene gitt til Drammen kommune
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FORELDREKOMMUNEN

SKOLEN



Hjertesonen er handlingsrommet – ikke skoleveien i sin helhet 
Tydeliggjøring av målet med arbeidet
Forholdet mellom fysiske versus adferdspåvirkende tiltak bør tydeliggjøres allerede i vedtaket. 
Forankring av «Hjertesone-skilt»
Krav om grundig forarbeid
Spørsmålet om skolens ansvar knyttet til elevers sikkerhet på skolevei bør løftes opp og avklares med undervisningsdirektøren i 
kommunen før man eventuelt fatter et vedtak 
Hjertesoneprosjektet bør organiseres gjennom en lokal arbeidsgruppe. 
Det bør stilles krav om at de lokale arbeidsgruppene skal utarbeide en trafikksikkerhetsplan 
Et vedtak bør også legge opp til at elevene skal blir mer aktivt involvert
Folkehelse bør fremstå som paraply for dette arbeidet, hvor både den fysiske og den mentale helsen inngår 
En avklaring rundt økonomisk støtte til gjennomføring av Hjertesoneprosjekter er nødvendig 
Man bør unngå å utelukkende fremstille Hjertesonearbeid som et tidsavgrenset prosjekt, Hjertesone-prosjekter vs. Hjertesone-arbeid 

Anbefalinger til et eventuelt politisk vedtak 
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Hedda Muren Olsen 
90479726
Hedda.muren.olsen@norconsult.com

Kontaktinformasjon:
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn
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