
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Vålerenga skole 

 

Vålerenga skole skal bli en hjertesoneskole!  

 

Det er et ønske om at alle barneskoleelever i Oslo 

kommune skal ha en skolevei som oppleves som 

trygge å ferdes på. Her kan du lese litt om 

hvordan arbeidet med hjertesone kan bidra til 

dette. 

Hva er en hjertesone? 

En Hjertesone er en avgrenset sone i nærmiljøet rundt skolen hvor man ønsker at 

foresatt ikke kjører. Ved å etablere en hjertesone ønsker man både å redusere 

trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt, og gjøre det sikrere for 

elever å gå og sykle til/fra skolen og fritidsaktiviteter på/ved skolens område. 

Hjertesone-innsatsen skal sørge for at skoleveiene oppleves trygge, slik at enda flere 

elever velger å gå eller sykle til/fra skolen sin.    

 

Hjertesonearbeidet handler om frivillighet og lokalt engasjement gjennom 

holdningsskapende arbeid, og vil være et av skolens bidrag til økt trafikksikkerhet for 

elevene på skoleveien. Gjennomføring av fysiske tiltak utføres i samarbeid med 

offentlige aktører.  

Bakgrunn  

Hjertesone er et nasjonalt samarbeidskonsept mellom Trygg Trafikk, Statens vegvesen, 

Syklistenes landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene og 

Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG). Etableringen av en Hjertesone 

gjennomføres noe ulikt på tvers av kommuner og skoler avhengig av lokale behov. 

I 2018 lagde byrådet en bestilling på hjertesonekonsept i Oslo. Bymiljøetaten (BYM), 

Utdanningsetaten (UDE), Undervisningsbygg (UBF) og Trygg Trafikk (TT) lagde en 

arbeidsgruppe for å gjennomføre bestillingen. To piloter ble gjennomført i 2019, på 

Ekeberg og Rødtvet skole.  



Pilotene var vellykkede og høsten 2019 kom en ny bestilling fra MOS med ønske om å 

lage hjertesone rundt alle Oslo-skoler med barnetrinn innen utgangen av 2023 (ca. 110 

skoler totalt). I 2020 skal 15 skoler i gang med arbeidet med sin hjertesone.  

Omfang 

Skoleprosjektene skal gjennomføre ulike tiltak i tråd med krav til en hjertesone, dette vil 

i hovedsak være holdningsskapende tiltak, men også eventuelle fysiske tiltak innenfor 

hjertesonen. 

Mål 

Arbeidet med hjertesone har fire hovedmål.  

 Redusere antall ulykker mellom myke og andre trafikanter innenfor hjertesonen 

 Redusere antall nestenulykker mellom myke og andre trafikanter innenfor 

opprettede hjertesoner 

 Øke andelen elever og foresatte som rapporterer at skoleveien oppleves som 

trygg 

 Øke andelen elever som går eller sykler til/fra skolen 

I tillegg ønsker man å skape et trafikksikkert lokalmiljø, øke bevisstheten om reisevaner 

for både elever og foresatte, bidra til bedre helse blant barna og høyere konsentrasjon 

på skolen med en aktiv skolevei, samt redusere utslipp fra biltrafikk. 

Hjertesoneprosjekter i Oslo i 2020 

Skolene som er med som hjertesoneprosjekter i 2020 er: Prinsdal, Teglverket, Rustad, 

Klemetsrud, Gamlebyen, Vålerenga, Tøyen, Sagene, Bogstad, Sørkedalen, Smestad, 

Stovner, Tonsenhagen, Huseby og Disen. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

Vålerenga skole og FAU 

 


