Barnetråkk 2015/2016
Tema: Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging
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Innledning
Om Barnetråkk
Barnetråkk er en metode for innsamling av informasjon om hvordan barn og unge bruker og opplever
sine fysiske omgivelser. Mer informasjon: www.barnetråkk.no
Barnetråkk er vedtatt som ett av tiltakene som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen,
og være en del av demokratiopplæringen til barn og unge i Svelvik.
Barnetråkk vil gjennomføres hvert år og inngå i skolenes ordinære undervisning. Det vil velges ulike
temaer fra år til år, avhengig av hva det er behov for informasjon om fra barn og unge. Det er
6.klassene og i 9.klasse som deltar i registreringene, som er et samarbeid på tvers av kommunens
fagområder. Arbeidet koordineres fra rådmannsfunksjonen.
Barnetråkkregistreringene vil brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunale saksbehandlere, hvor
tjenesten som ”eier” temaet det enkelte år vil ha en særskilt rolle i analysearbeidet for å kunne få
mest mulig ut av det barna og de unge har registrert.

Barnetråkk 2015/2016
Skoleåret 2015/16 var første gang Barnetråkk ble gjennomført digitalt i Svelvik, og det er notert
mange erfaringer som vil tas med til neste år. Blant annet viser arbeidet med rapporten at mange
registreringer er påvirket av strukturen i Barnetråkk-konseptet (som ”Sint mann”, ”Sint hund” og
lignende), og at dette bidrar til at valgte tema ikke får nok oppmerksomhet.
Temaet i år var ”Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging”, og det var
avdelingen plan og bygg som ”eide” oppdraget. Bakgrunn for valg av tema var at det i årene
framover vil bygges mange flere hus i Svelvik, og det er viktig at planleggerne skal vite mest mulig før
de som skal bygge hus setter i gang, for da er muligheten større for å ta hensyn til for eksempel
snarveier, fine leker, viktige møteplasser eller annet.
I tillegg til skolene deltok det i år ansatte fra plan og bygg, teknisk, barn- og ungdomsteamet, kultur
og Støa barnehage.

Tegnforklaring
Skolevei, snarvei
Aktivitet (f.eks. ballspill, lekeplass, svømming, sykling, aking, møteplass, skøyter, shopping)
Steder de liker (f.eks. sted, utsikt, skog, bygning, park)
Steder de ikke liker eller som de ønsker endret (f.eks. trafikk, søppel, mørkt, støy)
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Om resultatet og hva det fører til
Totalt har 142 barn og unge deltatt i Barnetråkkregistreringen i år; 67 elever fra 9.kl og 75 elever fra
6.kl (21 fra Tangen og 54 fra Tømmerås)
Siden temaet i år var ”Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging”, har
rapporten hovedfokus på dette. Det vil utarbeides et temakart basert på registreringene, som skal
benyttes av plan- og byggesaksavdelingen i deres arbeid.
I kommuneplanens arealdel er det en retningslinje som omhandler Barnetråkk: ”Der det foreligger
barnetråkkregistreringer foreligger skal disse tas hensyn til ved utarbeidelse av område/reguleringsplan eller ved søknad om byggetillatelse”
De som har deltatt har også gitt mye annen informasjon som kan ha betydning for ulike fagområder,
derfor har rapporten også et kapittel med ”Andre registreringer”.
Det er en ambisjon at demokratiopplæringen skal gi engasjerte barn og unge, derfor er det viktig å se
at det man bidrar med gjør en forskjell! Derfor vil det gjennomføres minst ett tiltak, som er foreslått i
registreringene, i løpet av 2016.

Barnetråkk fremover
Skoleåret 2016/2017 vil gi nye 6. og 9.klassinger anledning til å gjøre Barnetråkkregistreringer. Det er
ikke bestemt tema for neste gang, men det er signalisert ønske om Barnetråkkregistreringer både
knyttet til Trafikksikkerhetsplanen som skal revideres neste år, og som grunnlag for oppruste og
gjennomføre tiltak for å øke attraktiviteten på badeplasser i kommunen.
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Alle registreringer Tangen skole
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Alle registreringer Tømmerås skole
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Alle registreringer Svelvik ungdomsskole
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Årets tema
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Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging
Her er det fokusert på Barnetråkkregistreringene som er gjort i områder nær arealer som er avsatt til
boligformål, og som skal utvikles de nærmeste årene.
Det er valgt å ta med både registreringer som er relevante for detaljplanleggingen, men også
registreringer som kan brukes av andre avdelinger.
Barnetråkk viser seg ikke å gi nok informasjon til at planleggerne kan være sikre på at barn og unge er
tilstrekkelig ivaretatt. Men registreringene viser i grove trekk hvor barn og unge oppholder seg, og
kan brukes for se hvor det er viktig å gjøre nærmere kartlegginger når detaljregulering skal
utarbeides.
Kartene som brukes i denne delen av rapporten viser Barnetråkkregistreringene samlet fra alle
klasser, sammen med arealplankartet som viser områder som skal utvikles.
Registrerte punkter og kommentarer er oppsummert i noen hovedtrekk. I tillegg er kommentarer
som gir mer utfyllende informasjon tatt med, disse er skilt i fht om de er skrevet av de yngste (6.kl)
eller de eldste (9.kl). Kommentarene er ordrette, slik de er skrevet av elevene.
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Nesbygda: Helgerud, Stomperud og Nøsterud
Hovedtrekk
 Møteplass i Grønlia hvor man aker og driver ballspill
 Leker i Støa barnehage
 Misliker ved Norgips: mørkt, støy, fare for eksplosjon, masse røyk, møkkete, gir vond lukt
 Sykling i terrenget/på gårdsvei mellom Grønlia og over til Tangen, og ved Isdammen
 Svømming i Isdammen
 Skiaktivitet og aking på Johnsrudjordet
 Aktivitet på Speidersletta
 Mange bruker Tangen skole/Salta til aking, gå på skøyter og ballspill
 Møteplass og ballspill i Bingen (se kommentarer)
 Stor aktivitet ved Tangen fjordpark med bading og volleyball, noe forsøpling
 Mye sykling på gangveien
 Kollen syd for Skjønvik er et fint sted å være og gå på tur, med utsikt og stier
Hva/hvor
Ballbingen

6.klasse - kommentarer
Ønsker meg en liten lekeplass her (like
ovenfor Bingen)

Jeg synes de bør bygge ut bingen, reparere
ødelagte ting osv.
Ny matte og bedre mål
På Tangen synes jeg det burde være en
kiosk/butikk, med de viktigste tingene av
mat pluss is og sånt.

Kiosk/butikk

Fjordparken

9.klasse - kommentarer

Fv319

Her svømmer vi om sommeren, men
brygga er ødelagt så det er ikke så
morsomt lenger
Masse trafikk og dårlig luft langs veien

Tangen skole

I svingen like syd for Tangen:
Nesten ingen stopper for meg!!!
Jeg ønsker meg skateramp her! (halvpipe)

Vil ha gangvei hele veien til Svelvik fra
tangen, det hadde vært flott

Her spiller jeg fotball, men det er mange
humper. Så vi vil ha det bedre
Vi vil ha mer lekestativer (turnstenger og
klatrestativ)

Nesbygda: Nordby
Hovedtrekk
 Møteplass og bading på Sandtangen og i Jordfallbukta
 Skolevei fra Havnevik til Tangen skole hvor man sykler på gangvei, men går mellom Havnevik og
Sandtangen
 Bading i Havnevik
 Aking og ski på Nordby
 Ski og sykling i terrenget vest for Nordby
Ingen utfyllende kommenaterer
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Sentrum: Mariås/Juve/Brentås
Hovedtrekk
 Skogen vest for Mariås, mot Ebbestadvannet, blir mye brukt som møteplass, til tur, løping og
terrengsykling
 Bruk av flere innganger fra Mariås til marka og Ebbestadvannet
 Brentås brukes av mange til turområde, sykling og med god utsikt
 Aking i gangvei mellom Nedre Brentås og Noraveien. Mørkt
 Ebbestad skole brukes som møteplass, sykling og aking i ”Brattbakken”
 Grusbanen ved Ebbestadhallen brukes til ballspill og mye til skøyting om vinteren
 Mye terrengsykling nord for Ebbestad skole og øst for Juveåsen
 Ønsker skatepark ved gamle Klubba
 Bruker snarvei og aker fra Revefaret til Ebbestad skole. Mørkt og søppel
 Aking på gangveien forbi gamle Klubba
 Bilene kjører fort i Blåbærstien (se kommentarer)
 Søppel i området øst for blokkene i Markveien (på tidligere fotballøkke)
 Møteplass på ”Matkroken”
 Lysløypa til Ebbestadvannet og Eik brukes mye til skigåing, riding, løping, leking og turer
 Snarvei fra Markveien til Bråtanveien bruke av flere, er mørk
 Møteplass og ballspill på Solbakken
 Aking på Sverstad
 Møteplass på Tømmerås barnehage

Hva/hvor

6.klasse - kommentarer

Ebbestadvannet

Gjøre sånn at det er lov til å bade

Lekeplasser Mariås

Var fint før men det er ødelagt nå

9.klasse - kommentarer

Vil pusse opp lekeplassen siden den er
ødelagt
Her spiller jeg fotball med venner, men det
er mange humper her så jeg vil ha det litt
bedre. Jeg og venner var her mye
Ebbestadkollen og
mellom
Ebbestadkollen og
Mariås (nordvest
for Mariåsveien)

Det er her jeg og mine venner pleier å gå
turer og jogge. Fin skog, ekstremt deilig å
gå tur i området.
Pleier å leke politi og tyv i området rundt i
skogen, boksen går osv.
Ekstreme fine forhold til å trene, være
sammen og kose seg
Meg og mine venner pleier å samles
mange steder i Svelvik, men dette stedet er
der vi samles oftest
Pleier å møte venner og andre folk der vi
koser oss og leker sammen. Pleier også å
trene sammen med friends her.
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Øverst i Mariås

Ebbestad skole

Ebbestadbanen

Det er folk som hiver søppel der på den
gamle skolen

Vil ha gress i stedet for grus
Fotballmuligheter og mange muligheter,
men jeg har en følelse på at dere skal
gjøre det om til en p-plass!

Blåbærstien

Juveåsen
Mellom
Furusvingen og
Solbakken
Solbakken

Mørkt
Her er det ofte skummelt hvis det kommer
biler, fordi det er en veldig bratt sving og
du ser ikke bilene som kommer

Vi går fra bussstoppet og innover i
skogen...vi pleier å bruke skogsveien når vi
skal komme oss nedover mot
Ebbestadvannet og rett og slett nedover
mot matkroken- ned til byen
Her er den faste møteplassen, når vi skal
møte venner.
Det er her vi henger, for det er ikke mange
andre steder å være
Jeg liker å skøyte om det er en bane der. Vi
har en annen skøytebane i Svelvik, men
den bruker jeg ikke, for den er litt lengre
unna. Lenge siden noen har laget bane her,
så jeg får ikke skøytet mye.
Mørkt

Det er veldig mørkt i gaten når jeg skal til
tennisen på kvelden
Jeg kan ikke se når bilene kommer i full
fart ned fiolveien=(
Den ene lyktestolpen er ødelagt her, så på
vinteren er det vanskelig å se...
Dette er stedet som det er gøyest og
viktigst i hele Svelvik!

Mitt andre hjem =D
Her er vi mye og ser på guttene spille
fotball
Vil ha varmekabler under solbakken slik at
snøen smelter når den lander, da blir bedre
fotballforhold om vinteren
Det er der jeg og noen av fotballguttene
kommer for å spille om sommeren. Når det
kommer sommerferie, pleier vi å være der
ca. hver dag

Lysløypa
Mot
bussholdeplassen
ved Shell

Her liker jeg ikke de skal bygge leilighete
På den lille bakken ned til
bussholdeplassen er det veldig glatt og for
en ukes tid siden brakk noen armen etter å
ha sklidd her
Her er det alltid veldig mørkt og er ikke så
veldig koselig å gå alene spesielt på
kvelden

Fra gangbrua og
opp gangveien fra
Søndre Brenna via
Tømmeråsen og til
Sverstad
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Berger: Høyen og ved kirka

Hovedtrekk




Møteplass
Bryggeåsen brukes til terrengsykling
Veien opp til Høyensetra er skolevei, oppfattes som mørk og det er kommentarer om støy
Hva/hvor

Nord for Berger
kirke
Veien opp mot
Høyensetra

6.klasse - kommentarer
Her håper jeg det kommet skatepark
En venn av meg bor langt oppi her og jeg
må ofte gå ned i mørket alene
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9.klasse - kommentarer

Andre registreringer

Andre registreringer
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Nesbygda / nord for sentrum

6.klasse Tangen skole

6.klasse Tømmerås skole

9.klasse Svelvik
ungdomsskole
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Hovedtrekk
Utover det som er nevnt under ”Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging”:




Stor aktivitet i marka, særlig blant de eldste; de møtes på Røysjø, Øksnevanna og Nerdammen for
å bade eller gå på skøyter og bruker marka syd-øst for Røysjø mot Nordby til terrengsykling
Hellabanen brukes til ballspill
Bading i Jordfallbukta og på Sandtangen
Hva/hvor

6.klasse - kommentarer

9.klasse - kommentarer

Det var ingen utfyllende kommentarer for områder som inngår i ”Andre registreringer” for Nesbygda
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Svelvik sentrum og Ebbestad/Mariås

6.klasse Tangen skole

6.klasse Tømmerås skole

9.klasse Svelvik ungdomsskole
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Hovedtrekk
Utover det som er nevnt under ”Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging”:















Stor aktivitet i marka, særlig blant de eldste; de bruker området mellom Mariås og
Ebbestadvannet, lysløypa og skogsveiene til Skalland/Eik og Knem til å løpe/trene, gå på ski, gå
tur, sykle og ri.
Skøyting og fisking på Ebbestadvannet
Bading i Hellumvannet og Eikdammen
Bading på Skjæra og Trulsern (Trulsern ses på som dårlig, men mulig å bruke)
Bading og båtliv i Dramstadbukta og Sandodden, samt bading på Verketsøya (Hurum)
Ønsker gangvei langs Ferjeveien
Shell fungerer som møteplass
Skating og ballspill ved Adax
Batteriøya brukes som møteplass og parkområde, til lek, bading og fiske
Strømmhallen/Samfunnshuset/Strømmbanen/Undergrunnen brukes som møteplass, til håndball,
skøyting, sykling og ballspill
Industrigata oppleves mørk og skummel og det er mørkt på veien fra rådhuset til Eik
En del påpeker trafikken ved Tømmerås skole (se kommentarer)
Hvor

6.klasse - kommentarer

9.klasse - kommentarer

Skjæra

Jeg liker dette stedet og det er en flott
møteplass med flotte bademuligheter.
Fint og deilig, men kan ha en brygge å hoppe
fra
Jeg synes senteret ser litt slitt ut. Det første
man møter ett man kommer av ferga er en
slitt og gammel bygning. Jeg tror det hadde
hevet standarden om bygget hadde fått et
malingstrøk eller to

Svelviksenteret

Lallaparken
Indre sentrum

Morsomt og være her når
mamma/pappa handler
Vil ha mer fiskesteder fisker 5-10 ganger
om sommeren

På den gamle kinoen er det ganske skummelt
og mørkt

Er for få parker
Flaggstanga

Jeg tror utsikten er ca her. Her er det en fin
utsikt over en stor del av Svelvik
Flaggstanga hvor jeg pleier å spise pizza med
venner på sommeren

Fv319
Briskesletta
Skoleveien forbi
rådhuset til
Tømmerås skole
Homannsberget
Camping

Beste stedet på en varm sommerkveld
Mye trafikk hele 319 fra sentrum ut til Sande
Jeg liker ikke Briskesletta
Det er stappa ved skolen
Masse trafikk om morgenen :o
Her hadde det vært koselig og fått en strand
man kunne bruke, slik som det var før
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Berger/syd for sentrum

6.klasse Tangen skole

6.klasse Tømmerås skole

9.klasse Svelvik ungdomsskole
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Hovedtrekk
Utover det som er nevnt under ”Barn og unges bruk av bo-områder i fht framtidig boligutbygging”:
















Fv319 oppleves farlig (se kommentarer)
Stor aktivitet i marka, særlig blant de eldste; de bruker området rundt Brekke, lysløypa og sydvest for Blindevannet til terrengsykling.
Ski i lysløypa
Aking og ski på Seterjordet
Møteplass, lek, aking og ballspill på og ved fotballbanen
Bading, grilling, soler seg og båt på Nord-Krok
Bading, fisking og dykking på Sør-Krok. Søppel
Møteplass med bading på Sandstranda, Stikkern, Leina, Blindsand, Hagasand og Sandvika
Bergerveien oppleves trang og ønskes utbedret
Nedre Fabrikk oppfattes negativ; mørkt, søppel, skumle folk. Ønsker endring; fjerne trær, boliger
(se kommenaterer)
Sandsveien dårlig
Møteplass på butikken på Sand
Skøyting i Bergerbukta
Mørkt på veien til Nedre Bergeråsen
Bruk av Trollskogen og skogen ved Berger skole
Hvor

Grilstad gartneri

6.klasse - kommentarer

Nord-Krok

Fv319

9.klasse - kommentarer

Her hadde det vært fint med skatepark,
men det er privat eiendom

Langs Grunnane:
Bilene går for fort
I krysset mellom Fv319 og veien til
Seterdammen:
Her kjører bilene veldig fort og det er en
krapp sving til venstre

Mange barn bruker mye tid her, men det
er kanskje litt kjedelig med bare gress, om
vi kunne gjort noen tiltak og sette opp en
liten sklie fra brygga og ned til vannet er et
eksempel. Tror flere barn vil bruke denne
stranden da
På Høyen:
Jeg må krysse veien på vei til skolen. Jeg
går med flere som også må krysse veien,
som folk kjører alt for fort og hensynsløst
på. Jeg må gå et stykke langs veien hvor
bilistene kjører langt over fartsgrensen. Vi
er en del barn som bor her helt fra 1-10
klasse. Fartsgrensen er jo forandret, men
ikke mange følger dette opp. Når grensen
var åtti så kjørte de i 100, og de forandrer
ikke det selv om grensen er 70. De som
kjører fort, kommer til å kjøre fort. Det har
jo ikke vært kontroll der på mange år.
Jeg ønsker og jeg vet mange foreldre og
barn ønsker å gjøre noe med veien her.
Kanskje få et fotgjengerfelt her. Vi bruker
mye denne veien, både til krok, til båt og til
venner.
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Lekeplass øverst i
Havnehagen

Her ønsker jeg meg en større lekeplass en
barre en domp huske og tre stenger vi kan
klatre i
Her ønsker jeg meg en skate park bare en
ramp og en rail

Nedre Fabrikk

Her er det morsomt og være dette hadde
hvert perfekt til ungdoms park med skate
bord dritt og store muligheter for ungdoms
lekeplass
Rusmisshandlere oppolder seg her
Masse sprøyter
Synes det er veldig fint her og har vært en
flott møteplass i mange år, men det var
trist at det har kommet båtplasser slik at
det blir vanskeligere å bade her

Sandvika

Sandvika er en av de fineste strendene vi
har i nærmiljøet etter min mening.
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