
STORHAUG 2019BARNETRÅKK

STAVANGER KOMMUNE     Områdesatsingen på Storhaug             Byutvikling     Ungdom og fritid   

Barnetråkk er en kartlegging av barn og unges opplevelse av bydelen sin. Elever ved 5. og 8. trinn i Storhaug bydel har 
i perioden februar-juni 2019 gjennomført barnetråkk. Resultatene vil bli brukt i kommunens videre planlegging, og danne 
grunnlag for små og store tiltak i bydelen. For å anonymisere registreringene er punkt gjort om til flater i kartet. Unntak er 
registreringer av trafikk og mørkt, som er vist med egne symboler i kartet. 

Barnetråkkregistreringene viser at barn og unge oppholder seg over store 
deler av bydelen. De mest brukte veiene er naturlig nok i nærheten av 
skolene, og fotballbanene på Midjord, der mange er på fritiden. 

Elevene har markert steder de opplever som mørke, trafikkerte, og/eller ting 
de vil endre. Eksempler på ting som ønskes endret er bedre lys langs turstier, 
mer leker på lekeplassen, kunstgressbane på Storhaugmarka og mer busker 

og trær.

Vassøy

Storhaug skole

Nylund skole

St. Svithun skole

Varden

Storhaugmarka

Storhaug skole

Nylund skole
St. Svithun skole

Storhaug skole

Nylund skoleSt. Svithun skole

Ramsvig

Breivik

Godalen

Kjelvene

Kyviken

Midjord

Emmausveien

Aktiviteter

Positive ”klistrelapper”

Negative ”klistrelapper”
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En stor takk til elever, lærere og rektorer ved Nylund, Storhaug, Vassøy og St.Svithun skole 

Hva elevene sier om populære steder på Storhaug

jeg tror det er en 

skatepark her inne, 

det er greit når det 

regner

fin lekeplass

stor bakke, perfekt

 til aking 

jeg liker stjernelekeplassen 
siden det er mange ting der

jeg liker veldig godt 
storhaugmarka, men jeg 

hadde likt hvis det var mye 
mye mer trær der
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spille fotball her, 
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Tou scene

Barnetråkkregistreringene viser at skolene er viktige samlingspunkt og 
møteplasser for barn og unge i bydelen. I øst trekker elevene frem Freedome 
som en populær møteplass. I tillegg er Varden og Midjord populære.

Vassøy skole
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Kjelvene 

”Det er veldig fint men det er lit lite synes jeg.”
”Her er det veldig fin plass å skate.”
”Skjelvene bør forbedres.
”Jeg og alle skate kompisene mine synes at kjelvene skate park 
burde få en oppusning siden det eneste du kan skate er bowlen men 
det går ikke så bra siden bakken er dårlig.”
”Mye trafikk (Haugesundsgata)
”Det er mye trafikk til skolen burde få flere fotgjengerfelt (nymans- 
veien).”

jeg synes det er gøy her, 
fordi jeg liker veldig godt 
å hoppe på trampoliner

Vardentoppen er et fint turområde 
med stor utsikt over byen. Veldig 
synd de sagde ned de store klatre-

trærne vi alltid klatret i før.  
De var veldig kjekke å klatre i.

Storhaugmarka 

”Jeg liker Jelsagata fordi det er ikke så mye trafikk der.”
”Storhaugmarka er en fin plass å leke leker som tikken og hjemme-
leken.”
”Mangler en kurv” 
”Vil ha noe gress eller kunstgress på fotballbanen på storhaug- 
marken”
”Det er fint og det er en kul tennis bane der.
”Mer busker og trær”

Midjord 

”Der er det mangen snille folk og du kan spille masse fotball
”Det er et ganske fint klubb hus”
”Langs her er det veldig mange ubehagelige fartshumper som gjør 
det litt vanskelig å sykle”
”Her på miljøstasjonen er det søppel bak de boksene du kaster 
klær i og bak der du kaster plast.”
”Det går an og skate rundt banen”
”Møteplass. Klassesamling.”
”Mange feirer bursdag her”
”Her møter jeg ofte venner”
”Det er veldig mørkt rundt denne skogen og det lager masse rare lyder 
det er også mangen småbarn som skal gå den veien men ikke tørr å gå dit”
”Mørk skog skummelt. En lekeplass men om kveldene er det veldig 
mørkt med masse trær rundt.”

Kyviken 

”Det er en bra park å leke i.”
”Her er det bare leker for små barn, kan og ha noen ting for store 
barn.”
”Her går vi ofte med skoleklasser” 
”Kyviken ungdomsklubb. Bra sted å være”
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