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Planlegging av de fysiske omgivelsene legger rammer for barn og unges oppvekstmiljø. 
For å sikre barn og unge en stemme i revidering av kommuneplanens arealdel ble det besluttet at 
kommunen skulle oppdatere barnetråkkregistreringene. Høsten 2017 og januar 2018 gjennomførte 
planavdelingen i samarbeid med skolene Barnetråkk kartlegging med 5. og 9. klasseelever i 
kommunen. Barnetråkk kartlegging som verktøy for medvirkning i arealplanleggingen er tidligere 
gjennomført i 2009 og 2012.

Resultat fra Barnetråkk vil inngå som del av grunnlagsmaterialet til kommuneplanarbeidet. 
Registreringene vil også bli en del av kunnskapsgrunnlaget ved utarbeidelse av reguleringsplaner, 
samt i arbeid med trafikksikkerhet og folkehelse i kommunen. Informasjon om kartleggingen er også 
gitt i orienteringssak til Lokal utvikling og Levekår i august 2018. 

Trygg trafikk og Rogaland fylkeskommune har bidratt med økonomisk støtte til gjennomføring av 
Barnetråkk. Deler av midlene ble øremerket til trykking av en rapport om kartleggingen, for å 
formidle resultatene i Barnetråkk på tvers av fagområdene i kommunen. I tillegg ble en del av 
midlene satt av til en brosjyre til elevene som deltok, som oppfølging av medvirkningsprosessen. 
Resultatene i denne rapporten gir kun et overordnet bilde av hvordan barn og unge opplever nær-
miljøet sitt. For å kunne hente inn detaljer og kommentarer på enkeltregistreringer må den enkelte 
planlegger logge inn i den digitale barnetråkk løsningen. 

Time kommune deltar i Sjumilssteget, en visjon som handler om at FNs barnekonvensjon skal 
brukes i kommunens daglige arbeid. Arbeidet med å hente inn informasjon i Barnetråkk er derfor 
også i tråd med Time som sjumilskommune.

Bryne 14.09.2018

Oversikt over skolekretser i kommunen 

Innledning
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FN`s barnekonvensjon

Barnekonvensjonen styrker barns rett til å delta i samfunnsutviklingen. Barnets beste skal være et

grunnleggende hensyn, og barn har rett til å si sin mening. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til

ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter, og barn har

også rett til hvile, fritid og lek, samt deltagelse i kunst og kulturliv .

Rikspolitiske retningslinjer og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Rikspolitiske retninglinjer er nasjonale føringer for å sikre barn- og unges interesser i planlegging, og

er hjemlet i § 3-5 i pbl. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging stiller krav til

vurderinger i planleggingsprosessen:

a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter pbl.

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekst miljø for å innarbeide mål og tiltak i

kommuneplanarbeidet.

c. Utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av

betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt

d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at

ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

Det skal være fokus på at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge er sikret mot støy ,

forurensning, tra kkfare og annen helsefare. Barn skal også kunne utfolde seg og ha et lekemiljø der

de bor. Dette forutsetter at arealene:

• er store nok og egner seg for lek og opphold

• gir muligheter for ulike typer lek og årstidsvariasjon.
• kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.

Kommunene skal og avsette tilstrekkelige, store nok og egnede areal til barnehager .

Ved omdisponering av fellesarealer i planer eller friområde som er i bruk eller egnet for lek, skal det

skaffes fullverdig erstatning .  Ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som brukes til lek,

eller hvis omdisponering av areal egnet for lek fører til at hensyn vist i kulepunktene over ikke sikres,

skal det også gis erstatning (www.regjeringen.no).

Plan- og bygningsloven

Formålsparagrafen første ledd sier at  «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den

enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.»  Femte ledd stiller krav om at prinsipp om universell

utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Dette gjelder og

hensyn til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. §3-3 tredje ledd sier og

at kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser.

Paragraf 5-1 sikrer krav om medvirkning, og gir kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge«.

Barn og unges interesser i planleggingen

Frøylandsvannet: Foto: Grunnservice AS
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Hva er barnetråkk

Barnetråkk ble utarbeidet av Norsk Form, og er en metode som dokumenterer barns og unges

arealinteresser. Barnetråkk er en parallell til “elgtråkk” som er et kjent begrep i forhold til vurdering

av naturverdier og biologisk mangfold. Elever i 5. og 9. klasse har deltatt og registrert:
• Skolevei og fritidsveier

• Markering av områder til lek og opphold

• Favorittsteder og problemsteder/ og utrygge

I tillegg har elevene hatt anledning til å komme med forslag til fysiske tiltak og endringer .

Gjennom tegning og kommentarer i en digital kartløsning har elevene fått anledning til å fortelle

hvordan de bruker bruker nærmiljøet, eksempelvis hvilke veier de bruker, hvilke steder de er glad i,

og hvilke steder de opplever som problematiske.

Hvorfor barnetråkk

Planlegging handler om å legge til rette for rammer gode for hverdagsliv, og da er det viktig at steder

også utvikles på barns premisser. Barn og ungdom er eksperter på fysiske miljø, og de opplever, ser

og anvender gjerne uterommet på en annen måte enn voksne. Barn og unge er gjerne den gruppen

som oppholder seg mest ute, og har også en annen bevegelsesradius enn voksne.

I et folkehelseperspektiv trenger barn og ungdom nærmiljøer som inviterer til aktivitet, er trygge å

oppholde i, og er tilrettelagt for å gå og sykle i hverdagen. Både voksne og barn trenger gode

uterom for avkobling, men like viktig er påkobling for å legge til rette for sunne vaner. Barnetråkk

gir derfor barn en stemme i planprosessen, og er et viktig verktøy i kommunens arealplanlegging.

Registreringene gir også nyttig informasjon for f.eks. park, vei og tra kk, og medvirkningsprosessen

bidrar til en bevisstgjøring om at barns egne erfaringer er viktige innspill i planleggingen.

Hvordan barnetråkk er gjennomført i praksis

I oppstart av prosjektet ble det gitt informasjon om kartleggingen internt i kommunen for tidlig å sikre

kjennskap til prosjektet på tvers av fagområder. Rektorene og klasselærerne som skulle involveres

kk oversendt informasjon om hva barnetråkk er, og hvordan karleggingen ville bli gjennomført.

Ved oversendelse av informasjonsbrosjyre mottok også klasselærer ortofoto over skolens nærmiljø,

for at elevene skulle bli kjent med omgivelsene sett fra luften. Informasjon til elevene i forkant av

skolebesøket var en fordel. Dette for at de kunne re ektere litt over egen skolevei og fritidsbruk. Før

kartlegging utarbeidet planavdelingen samtykkeskjema for deltakelse i Barnetråkk. Skjemaene ble

oversendt foresatte via klasselærer.

Registrering og gjennomføring

Skolebesøk ble gjennomført to ansatte i planavdelingen. Elevene kk først se en lm om plan-

leggingsprossesen i kommunen. Filmen er produsert av DogA, og utarbeidet for å fortelle barn om

hvordan planleggingsprosessene fungerer i praksis, inkl. viktigheten av medvirkning. Elevene kk

også en introduksjon til hva Barnetråkk er, samt hvordan kommunen vil benytte seg av dataene.

Elevene kk også se eksempel på hvordan barnetråkk kartleggingen i 2012 bidro til opparbeiding

av nytt fortau i Sveinsvollvegen.

Barnetråkk som kartleggingsmetode

Idrettsplass på Lye. Foto: Jan Oskar Haugen
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Registreringen måtte gjennomføres på PC via FEIDE, da det viste seg at dagens kartløsning 
og inntegning av skolevei ikke var kompatibel med nettbrett per i dag. Det var beregnet en time 
per klasse. Dette var nok tid for å gjennomføre registreringene, men det ble i noen tilfeller lite tid til 
oppsummering. Nytt i kartløsning fra 2017 var at lærerne måtte logge seg inn registrere klassen i 
forkant, hvilket medførte noe ekstraarbeid for den enkelte lærer. 

Elevene ble først bedt om å finne skolen og eget hus for å gjøre det lettere å orientere seg i kartet, 
og tegnet så inn skoleveien. Noen elever tegnet også inn fritidsveier/ruter. I kartleggingen spurte flere 
elever om hvordan de skulle forholde seg til to adresser. Det var derfor viktig å ta med dette som et 
eget punkt innledningsvis, og informere om at flere skoleveier kunne tegnes inn. Barnetråkk kartet i 
nettløsningen var noe vanskelig for enkelte å orientere seg i, dette gjaldt særlig de yngste elevene. 
Forståelse av kartet kan ha sammenheng med liten fargeforskjell i kartløsningen, og at flyfoto ikke var 
et alternativ. For å beskrive steder de likte/ ikke likte, samt aktiviteter i nærmiljøet la elevene inn digitale 
klistremerker i kartet. Elevene kunne så skrive kommentarer til disse. Noen registreringer ble knyttet 
opp til enkelte hus, og i fremstilling av rapporten er disse ikke inkludert. En uventet problemstilling var 
at elevene i stor grad var kjent med nettbrett, men var mer usikre på bruken av PC. Usikkerhet om 
rettskriving bidro muligens også til at enkelte elever begrenset seg mht. å legge inn kommentarer og 
innspill. 

Etterarbeid
Informasjonen fra barn og unge går inn i en database hos Statens kartverk, og registreringene er 
samlet i et digitalt kartlag. På den måten blir Barnetråkk et kartlag på lik linje med f.eks. biologisk 
mangfold, kulturminner og tilsvarende temakart til bruk i planlegging. De bearbeide dataene er lastet 
ned i shapefiler og importert inn i winmap, hvilket gjør det mulig å trekke ut og vise registreringene i 
ulike temakart. Forenkling av data gjør lesbarheten og informasjonen tydeligere. Det er delt inn etter 
valgte hovedtema på tettstedsnivå. Resultat av registreringene er presentert etter skolekrets, for at 
kartene lett skal kunne benytttes i arbeidet med kommuneplanen. Unntaket er på Bryne og Rosse-
land, hvor disse er slått sammen. Fremstilling fra de ulike skolene er samtidig noe ulik, og dette har 
sammenheng med funn og gjennomføring ved de ulike skolene. Resultatene i denne rapporten blir 
presentert internt i kommunen. Skolene og elevene som har deltatt vil også motta en trykt kortversjon .

Innspill fra elev i 5 klasse, Lye skole
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Hognestad
Hognestad er den tredje minste skolekretsen i Time kommune, og samtidig den med færrest

bosatte. Hognestad skole har kapasitet til 100 elever, og hadde 95 elever i 2017. Kartlegging ble

gjennomført ved elevene tegnet inn skolevei og fritidsbruk direkte på utskrift av yfoto. Elevenes

registreringer er i etterkant tegnet inn i kart av planavdelingen. Presentasjon av resultatene på

Hognestad vil derfor fremstå noe anderledes enn i de andre tettstedene. Inntegning i kartet er også

påvirket av kartutsnittet og ortofotoene som lå til grunn, noe kan kan forklare forskjellen mellom

kartlegging gjort i 2009 og 2017.

Kartutsnittet viser kartlegging av ruter for skolevei og fritid, samt oppholdsområder .
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Skole- og fritidsvei

Kartleggingen forteller noe om hvor elevene føler seg

trygge og utrygge. Veien mot Line, Steinslandsvegen, mot

Grødemsvegen, Herigstad og Haugland er alle merket som

utrygge. Dette er i stor grad likt kartlegging utført i 2009.

Det er nylig etablert gang- og sykkelvei mot Line, og det er

derfor usikkert hvorfor elevene fremdeles opplever dette

veistrekket som utrygt. Om Herigstadvegen skriver elevene

at det ikke er gatelys og veistikke, samt at veien er smal.

Hognestadvegen i retning Håland ble i 2009 merket som

utrygg, men i 2017 er denne tegnet inn som trygg. Dette

er også et veistrekk med gang- og sykkelvei. I 2009 ble

veistrekket og krysning utenfor skolen merket som utrygge.

Dette området ble i siste kartlegging pekt på av de este

som trygt, men enkelte har markert inn mye tra kk.

Fritid

Tilsvarende kartlegging utført i 2009, er det det skogs- og

naturområdet rundt Smukkevatnet som pekes på som

viktig fritidsområde. Dette gjelder hele året.

Ved skolebesøket kk elevene mulighet til å tegne og skrive

ned hva de satte pris på i nærmiljøet, samt hva de savnet

på Hognestad. Eksempler på dette er vist i tabell under,

samt i tegninger til høyre.

Utsnittet over viser kartlegging gjort i 2009.

• trampolinepark

• badeland

• Ny forbedret leke -
plass

• Klatretre

• fjernet ballbinge, ik -
kje ein ny fotballbane

• Fin leike og klatre -

skog
• Labyrint

• Gokart bane

• basketballbane
• hinderløype

• restaurant

• kino

• lekeland

• akvarium

• minidyrehage (zoo)
• paintball bane

• klatrepark

• trampolinepark
• fuglepark

• barneklubb

• dominos pizza
• gamingsenter

• racingbane for

radiostyrte biler

• peppes pizza og mc
donald

Ønskeliste og ideer
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Lye
Lye er et tettsted øst i Time kommune. Sentralt plassert ligger Lye skole og Lye ungdomsskole.

Barneskolen bla bygget i 1984, og var i starten barne- og ungdomsskole. I dag har barneskolen ca.

260 elever. Barneskolen har kapasitet på 350 elever, eller 500 ved å inkludere paviljongen som i

dag benyttes til barnehage. Lye ungdomsskole har kapasitet på 180 elever fra 8. -10. trinn, og had -

de i 2017 ca. 95 elever.

Lye barneskole Lye ungdomsskole

Kartutsnittet viser kartlegging gjort av elever ved Lye barneskole og ungdomsskole høsten 2017. Felles for

begge trinnene er at de illustrerer bruk av friluftsområdene opp mot Ulvatjørna og Åsvatnet, men det er de

yngste elevene som i størst grad registrerer dette.

Skolevei

Registrering av skolevei og ruter benyttet på fritiden viser tydelig at 9. klassingene på Lyse har et

mer sentrert bevegelsesmønster, i stor grad knyttet opp mot skoleområdet. Dette kan forøvrig ha

sammenheng med bosetting, og yngre elever i nye boligområder.

Barnetråkk kartlegging
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Grøntområder

VinterbrukAktiviteter og møteplasser

Kartleggingen synliggjør at det er noen tyngdepunkter for aktivtetflater og møteplasser. Flere ulike 
aktiviteter er knyttet opp til skoleområdet samt senterert rundt den nye kvartalsleken ved Kvitveis- 
vegen. Butikken i sør er vist både som møteplass og sted for å handle. På vinteren er området rundt 
skolen som er vist som viktig. I tillegg er det kartlagt både akebakker og skøytevann nord på Lyefjell. 
Hovedrute for sykkel er i denne kartleggingen vist å følge Erlevegen mot skoleområdet, og elevene 
oppgir ikke å sykle langs hovedvegen. 

Kartlegging av grøntområder og utendørs kvaliteter 
viser at elevene trekker frem tema “fin skog” og “fin 
utsikt” på flere steder. Kartutsnittet til venstre viser at 
elevene også har et forhold til Bryne, hvor 
eksempelvis Santangen er vist som fin park. Kartet 
til høyre viser at elevene både kartlegger områder i 
boligbebyggelsen og lengre nord på Lyefjell. 
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Trygghet Trafikk og støy

Styrker, svakheter og forslag til endring

Kartutsnittet til venste illustrerer hvor elevene opplever seg utrygge, enten det er pga “skumle folk” 
eller “mørkt”. Lyevegen sør for skolen er tydlig vist som mørk, i tillegg er områder rundt skolen og 
opp langs grøntområdet midt på Lye kartlagt. Ved badeplassen Ulvetjørn er det pekt på mangel på 
lys og søppeldunker. På Lye trekker elevene frem støy i to boligområder ved skolen og friområde. 
Veien sør for ungdoms skolen og Lyevegen mot Skarsfjell er også markert inn. Det er flere elever 
som har vist høy andel trafikk ved overgangen til butikken sør på Lye. Ellers er det vist til trafikk i 
enkelte interne veier i boligfeltene. Markering av trafikk kan handle om andel biler, men og knyttes 
til sikt i kryss. 

Elevene har markert inn butikken, skoleområdet og Ulvatjørn som områder de liker. 
Oppholdssteder i boligbebyggelsen er også registret. Tilsvarende er det for enkelte steder som er 
registrert “misliker”. En viss andel på skoleområdet kan ha sammenheng med skolen, og kanskje 
ikke stedet i seg selv. I tillegg forekommer dobbelregistreringer, eks. ved at mørke steder, mangler 
på lekeplassen eller “trafikk” også gis markeringen “misliker”.
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Ønske fra elev i 5 klasse, Lye barneskole

Ønskeliste og ideer

• Sykkelstativ på skolen og på butikken

• Fikse hullete asfalt
• få bedre sikt i svingene

• at det strøs på oppsiden av skolen når det er glatt

• ere stoler rundt bordet på butikken
• treningssenter

• mc donalds

• ere benker i området
• mulighet for å spille hockey, må til Stavanger

Noe en liker, 5 klasse, Lye barneskole

Innspill om tra kk, Lye barneskole
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Frøyland - Kvernaland
Frøyland barne- og ungdomsskole ligger sentralt plassert vest for Frøylandsvannet på Frøyland-

Kverneland. Barneskolen er opprinnelig fra 1959 men er blitt utvidet ere ganger. Et nylig oppført

tilbygg gir barneskolen i dag kapasitet til 320 elever. Frøyland ungdomsskole har i dag kapasitet til

154 elever, og i 2017 var det ca. 133 elever ved skolen.

Frøyland barneskole Frøyland ungdomsskole

Skolevei og fritid

Kartutsnittene over viser samlet kartlegging fra Frøyland barneskole til venstre, og Frøyland

ungdomsskolen til høyre. Sett sammen, viser dette at elevene på ungdomsskolen har en mye større

bevegelsesradius enn barneskoleelevene, eksempelvis knyttet opp til bruk av grøntområder.

Kartlegging av skole- og fritidsvei illustrerer også ulik

i bevegelsesradius for de minste og største elevene.

Forskjellen kan ha bakgrunn i at de eldste i større

grad reiser ut til fritidsaktiviterer, men kan også ha

sammenheng med bomønster og ere bosteds

adresser. Jamfør kartlegging i 2012, er ikke fv 220

Åslandsvegen registrert. Frøylandsvegen ved Holen

er hyppigere registrert i 2017, hvilket kan ses i

sammenheng med ny boligutbygging.

Barnetråkk kartlegging

Utsnittet over viser kartlegging gjort i 2012.
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Grøntområder

Aktiviteter og møteplasser Vinterbruk

Elevene har i stor grad kartlagt tre knutepunkter for aktivitet og møteplasser: området rundt skolen, 
ved Stemmen i retning mot butikkene, samt rundt idrettsplassen ved Osheia. En lekeplass ved Riset, 
like sør for barnehagen peker seg også ut som møteplass for ballspill, lek og opphold. På vinteren er 
Stemmen og Frøylandsvannet vist som område for skøyting, mens bl.a marken øst for Stemmen er 
registrert som område for ski. 

Elevene trekker frem både Kalbergskogen, Njåskogen og Kringleskogen som “fin skog”. Det at flere 
skogsområder hogges ned, er en av tingene elevene registrerer som “vil endre”. Utsikten mot Frøy-
landsvannet er en kartlagt kvalitet, i tillegg er det registrert flere fine bygninger ved skolen og innenfor
Kvernaland fabrikk. 
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Trafikk og støyTrygghet

Steder som er kommentert med “skumle folk” følger i stor grad steder registrert med søppel og som 
opplevd mørke. Strekket langs Skoltavegen, Markvegen og området rundt Stemmen har flere 
markeringer som forteller at elevene opplever disse som mørke på kvelden. Det er også flere 
enkeltvise markeringer i boligområdene, særlig nord for Stemmen og opp mot Kalbergsskogen. 
En av elevene kommenterer eksempelvis om idrettsområdet ved Osheia at “Når eg skal hjem på 
kvelden er det ikkje noko lys på fotballbanen og rundt der”. 

Flere av stedene som oppleves som utrygge når det er mørkt ute, er de samme som elevene viser 
som viktige møteplasser. Kvernalandsvegen fv 505 er av mange registrert med mye trafikk, og det 
er registrert støy like nord for skolen, samt oppe ved matbutikkene og bydelshuset.  
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Styrker, svakheter og forslag til endring

Dronefoto over Stemmen i retning Frøylandsvannet.

Viktig uteområde som også er registrert å oppleves

uttrygt når det er mørkt. Bilde: Grunnservice AS

Elevene har registrert mange av stedene som

de har aktiviteter eller leker på som steder de

liker. Ved “forslag til endring” eller steder de

“misliker” er kommentarene ofte knyttet opp til

om noe er ødelagt eller ikke godt nok

opparbeidet. I forslag til endring har elevene

kommet med kommentarer som:

“ Her hadde vi ein skateramp før, som kommunen

reiv ned fordi andre hadde ødelagt rampen, og

derfor ønsker eg meg virkelig ein ny skate-ramp”

(om lekeplass ved Topasvegen)
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Undheim
Undheim barne- og ungdomsskole ligger plassert tett opp til Undheim sentrum. Barneskoletrinnet

har i dag 96 elever, mens ungdomsskoletrinnet har 37 elever. Totalt er det rundt 134 elever ved

skolen i 2018.

Skolevei

Barnetråkk kartlegging

Undheim skolekrets har en stor geogra sk utstrekning, og ere elever har skoleskyss. I registrering

av skolevei har elevene tegnet inn reisevei, selv om de ikke alltid går eller sykler. Kartet til venstre

viser kartlegging utført blant 5. og 9. klasse elever på Undheim i 2018, mens kartutsnitt til høyre

viser samlet kartlegging fra 2009 og 2012. Ny metode for registrering skiller ikke mellom trygge (blå)

og utrygge (røde) ruter, da kommentarer på vei i 2018 ble markert med symboler.

Utsnittet over viser kartlegging gjort i 2012. Utsnittet over viser kartlegging gjort i 2018.

Skråfoto over Undheim som viser skolen og sentrum av

tettstedet med butikk og kirke.

Kilde: Googlemaps.

Ruter
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Grøntområder

Aktiviteter og møteplasser Vinterbruk

Skoleområdet og de nyere boligområdene er vist som tyngdepunkt og viktige møteplasser for opphold 
og ballspill. Elva sør for sentrum og Langavatnet har flere registreringer som badeplass. En forskjell fra 
kartlegging utført i 2012, er at sentrum, hvor butikken lå tidligere, ikke er regisrert som viktig plass. På 
skolen er det også vist til akebakke på vinteren, mens vann sør for sentrum er markert inn for skøyting. 

Elevene har registrert flere steder som “fin skog” og “fin utsikt”, og viser at både grøntområder tett på 
sentrum og friluftsområder utenfor tettstedet verdsettes. Utsnittet til venstre i kartet viser hvilke grønne 
områder i sentrum elevene benytter. 
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Trygghet Tra kk og støy

I registreringene fra 201 8 er det i stor grad fv 505 i sørgående retning og Sikvalandsvegen som er

markert i kartet. Elevene registrerer at det både er mørkt og at det er mye tra kk. Det mangler gang-

og sykkelvei på ere strekk, og det er veistrekk med tungstranport. I kartlegging utført i 2012 ble

veien i retning Taksdal markert som utrygg. At det ikke foreligger nye registreringer nord for skolen

kan ha sammenheng med hvor elevene som deltok bor og oppholder seg på fritiden. Av ting de

ønsker endret kommenterer elevene blant annet fortau på skolevei, senere busstider og sykkelsti.
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Hoppbakken bak Undheim skule, kartlagt av

elevene som n park, lekeplass, møteplass

og vinteraktivitet.

Foto: Jan Oskar Haugen
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Bryne - Rosseland 

Barnetråkk

Kartleggingen som er utført innenfor grunnkretsen Bryne- Rosseland inkluderer elever fra 5. og 9. 
trinnet fra Rosseland, Bryne og Jærtun Lutherske friskule. Bryne barneskule ligger sentralt i Bryne 
sentrum, sør for Geidahodne. Bryne ungdomsskule ligger ved siden av barneskolen, like vest for 
Geidahodne. Ungdomsskolen har omkring 430 elever, med elever fra barneskolekretsene Bryne, 
Hognestad og Rosseland. Jærtun Lutherske friskule ligger i Kong Haakons veg, like øst for Rosse-
land barneskole, og er kombinert barne- og ungdomsskole. 

Skolevei og fritid 

Noen elever ved ungdomsskolen på Bryne bor 
utenfor grunnkretsen, hvilket kan være en 
faktor for at registreringene viser lange skole-
ruter. Hvis en zoomer inn i kartet, vist i utsnitt 
til høyre, er det noen hovedruter som gjør seg 
tydelige, som Elvegata, Orrevegen, Gamle 
Hognestadvegen, Biskop Hognestads gate og 
Kong Haakons veg. 

Kartutsnitt som viser hovedruter til skolene. 
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Aktiviteter og møteplasser

Vinterbruk

Kartleggingen viser fire sentrale knutepunkt for aktivitet i Bryne: M44, Bryne barne - og ungdoms 
skole Rosseland og stadionområdet. Elevene viser og at de sykler ut av sentrum, mot Njåskogen og 
Frøylandsvannet.    

Sukkertoppen, Rosseland skole og Smukkevatnet er registrert med en høy andel vinteraktiviteter. Det 
er ellers ingen registreringer knyttet opp til LNF området. 
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Grøntområder

Njåskogen, Ungdomsskogen, Sandtangen, Geidahodne og Svertingstadparken er områder som

registreres av ere elever som ne park eller skog. Utsiktspunkt er ofte knyttet opp til grønt-

områdene, utenom høyhuset i sentrum som er registrert med n utsikt. Grøntområdene

sammenfaller i stor grad med steder som er registrert med aktitiviteter og som møteplasser.

I sentrum er den nyen parken langs åna tegnet inn, hvorav bruene registreres som ne utsiktspunkt.
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Trygghet Tra kk og støy

Av vei- og gatestrekk som oppleves mørke nner vi Elvegata, jernbaneundergangene, skole-

området på Bryne og Rosseland og Kong Haakons veg. I tillegg er veien i retning Herigstadvegen

markert som opplevd mørk. Det er ere registreringer av “Skumle folk” rundt jernbaneområdet. Det

er også noen knyttet opp til skoleområdet. Hva den enkelte registrerer som som skummelt varierer

samtidig ut i fra alder. Går en inn i registreringene, kan en eksempelvis lese at “ungdommer som

henger” er kommentert som begrunnelse.

Under tema tra kk er Arne Garborgs veg, jernbaneundergangene, Tralfavegen og Kong Haakons

veg registrert. Disse lå også inne som tra kkfarlige i kartleggingen utført i 2012. Støyregistreringer

er vist både langs veier og områder for opphold, eksempelvis på torget og Bryne stadion.

Styrker, svakheter og forslag til endring

Elevene har registrert inn ere steder som de liker, og tilsvarende steder som de vil endre eller

misliker. Steder som kan forbedres er ofte knyttet opp til registreringer om mørke og tra kkforhold,

eksempelvis sikt i kryss, kryssing av vei, underlag på veien og bilister med høy fart.
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Oppsummering 

Etter endt kartlegging er hovedinntrykket at elevene i stor grad er fornøyde med eget nærmiljø. 
Elevene viser til varierte aktiviteter, og skoleområdene er vist som viktige møteplasser også på 
fritiden. Tema knyttet til forbedringspotensialer i kommunen er forhold knyttet opp til skolevei, som 
mangel på fortau, manglende overganger og dårlig sikt i kryss. I tillegg er det flere elever som på-
peker mangel på belysning, både langs veier, turstier og i friområder. Dette er tema som gjerne er 
vist med “vil endre”, “misliker” eller “mørkt” i temakartene. Et eksempel er Stemmen området på 
Frøyland- Kvernaland. Parkområdet er av mange elever vist som viktig aktivitetsområde på dagtid, 
men er også gitt flere registreringer knyttet opp til “vil endre” eller “mørkt”. Opplevelsen av gode og 
trygge nærmiljø, sommer som vinter, er en viktig faktor for aktive hverdagsliv. Opplevd trygghet er 
viktig, uavhengig av alder, og manglende belysning i nærturområder kan også begrense bruken 
hos voksne. 

Et annet tema som ble fremhevet i kartleggingsprosessen var grøntområder og skog - eller hogging 
av skog. Naturlige grøntområder og skogsvegetasjon var et tema som opptok mange av de unge. 

Time kommune er ellers på mange måter en grønn kommune, med store grøntområder- og 
landbruksarealer. Mange “timebuere” har gjerne vokst opp med et forhold til akebakken på de 
lokale “kjelvene” - ofte i nær kontakt med lokale bønder og eiere. Når kommunens innbyggertall 
vokser og det blir flere bosatte i tettstedene, vil muligens også bruken og tilgjengeligheten til noen 
grøntområder endres. Flere bosatte i kommunen og nye, tettere måter å bo på, gjør det derfor viktig 
å sikre tilgang på større offentlige friområder, sommer som vinter. 

Barnetråkk kartlegging gir et kunnskapsgrunnlag til bruk i overordnede planer og reguleringsplaner. 
Noen av innspillene vil forutsette tiltak på plannivå, men de er like viktige som forslag til mindre tiltak 
rundt forbi i kommunen. Bedre belysning og mulighet for opparbeiding av offentlige lekeplasser er 
tiltak som kan løses utenfor plan, og illustrerer viktigheten av at elevenes registreringer er kjente på 
tvers av kommunens ulike fagområder.    

Elev i 5. klasse, Hognestad
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Eksempel på bruk av Barnetråkk i praksis

Bildet illustrerer hvordan Barnetråkk kartlegging tas

i bruk. I arbeidet med plan for Bryne ungdomsskole

ble barnetråkk registrering for 2012 benyttet.

Rød registrering og kommentar om mangel på

fortau inngikk i vurderingen når Sveinsvollvegen

ble oppgradert med fortau.

Sveinsvollvegen sett fra Geidahodne i retning M44
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