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Innledning 

Det ble gjennomført en barnetråkkregistrering på den vestlige delen av Nordlandet i 2014. 
Metoden gir barn og unge muligheten til medvirkning og gir bedre kunnskap om hvordan de 
bruker omgivelsene i planprosessen. Resultatet blir en del av grunnlagsmaterialet i 
reguleringsplan for Vikansvingen – Kontrollplassen. Reguleringsplanen er del av den 
foreslåtte bypakken, hvor mål er bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper. Ansvarlig for gjennomføringen av barnetråkkregistreringene har vært Bente 
Elshaug (folkehelsekoordinator Kristiansund kommune og barn- og unges representant i 
plansaker), Bente Øverbø (kontakt for gående og syklende i Møre og Romsdal, Statens 
vegvesen) og Astri Stavseng (planleder reguleringsplaner bypakke Kristiansund, Statens 
vegvesen). 

 
 
Barn og unges interesser i arealplanlegging 

Barnetråkkmodellen skaper arena for kommunikasjon mellom barn, unge og voksne. Den er 
viktig for demokratiopplæring, for utvikling av stedsidentitet og styrking av ansvarsfølelse 
og deltakelse. Den gir økt forståelse for fysiske omgivelser og kan bidra til en styrket 
bevissthet om lokale utfordringer. Det er flere referanser å vise til:  

• Barnekonvensjonens § 12 sier at barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem, 
og at meningene deres skal respekteres. Retten til å bli hørt må også handle om 
sjansen til å delta. 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sier at 
kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, blant andre barn og unge. 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
• Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging. 

 
 
Metoden barnetråkk 

«Tråkk» betegnes som spor der vi ofte går. Barnetråkk er et kartleggingsverktøy for barn og 
unges bruk av et bestemt geografisk område hvor de bor og går på skole, utført av barna 
selv. Utgangspunktet for barnetråkkregistreringen har vært Norsk Forms veileder for 
registrering av barn og unges arealbruk, sist revidert 2010.  
 
Det er ikke benyttet direkte digitalisering, men en manuell registrering av barnetråkk som 
sammenfattes og digitaliseres i etterkant. Deltagerne har tegnet inn på kart veier hvor de går 
eller sykler, områder/steder til lek eller opphold og områder/steder som oppleves farlig eller 
skumle.  

 
 



Gjennomføring 

Deltagere og område 

Deltagere i registreringen er et utvalg fra 5. og 9. klasse på Nordlandet barne- og 
ungdomsskole (15 grupper, 4-5 elever per gruppe). 5. og 9. klassetrinn har ofte ulike behov 
og oppfatning av områder/steder, og kan utgjøre et noenlunde representativt gjennomsnitt. 
I tillegg deltok representanter på vegne av Juulenga barnehage, Bergan boligfellesskap og 
Nordlandet distriktpsykiatrisk senter (3 grupper). (Ytterligere omtalt under metodespørsmål) 

Kartleggingen er gjort på den vestlige delen av Nordlandet i Kristiansund kommune. Det er 
tatt utgangspunkt i planområdene til reguleringsplanene Vikansvingen – Kontrollplassen og 
deler av Seivikakrysset – Vikansvingen. Dette er skolekretsen til Nordlandet barneskole, 
Ungdomsskoleelevene bor på hele Nordlandet og på den sørlige delen av Gomalandet. En 
geografisk avgrensing og utvalg av elevene ble gjort for å begrense datamengden. Elevene 
ble valg etter hvor de bor, for å oppnå en god geografisk fordeling. 

Resultatet er i stor grad anonymisert. 

Forarbeid 

Skoler og institusjoner ble forespurt. På møte i forkant av registreringen ble det gitt 
informasjon til lærere og planlagt selve gjennomføringen. Barneskoleelevene som skulle 
delta fikk samtykke av foresatte før registreringen.    

Informasjon og datainnsamling 

Registreringsarbeidet ble gjennomført i løpet av tre økter på ulike institusjoner/skoler over 
to dager. Øktene startet med en felles introduksjon for deltagerne hvor det ble informert om 
bakgrunnen for arbeidet og hvordan arbeidet skulle gjennomføres. Det ble delt ut kart over 
området, tabell for beskrivelse og tusjer i ulike farger. Det ble framhevet at registreringene 
ikke var direkte bestemmende for verken bevaring eller nedbygging av arealer, men som en 
del av grunnlagsmaterialet for framtidig planarbeid. Deltagerne fikk jobbe mest mulig 
selvstendig, men ansvarlige for gjennomføringen var hele tiden tilgjengelig og veiledende i 
forhold til metoden. 

Nedtegning på kart ble gjort i henhold til følgende: 
• Hvor bor jeg og hvor er skolen? (-svart ring, for de som bodde innenfor kartutsnittet)
• Hvor går eller sykler jeg til skolen? Snarveger? (blå strek)
• Hvilke steder oppleves som farlige eller ubehagelige? (rødt område/sted)
• Hvilke områder bruker jeg og liker best;

- Hva gjør jeg om sommeren? (grønt område) 
- Hva gjør jeg om vinteren? (blått område) 

• Hvordan kommer jeg meg dit? (blå strek)



Sammenstilling og digitalisering 

Kartene fra alle gruppene ble oppsummert på tre tegnede registreringskart, hvor 
veier/områder/steder har gradering etter antall registreringer. Hovedtrekkene i 
registreringskartene er oppsummert i et analysekart. I tillegg er beskrivelser av områder for 
aktivitet og farlige/ubehagelige steder/veier oppsummert i lister. Alle dokumentene er 
vedlegg til rapporten.  

 
Hovedfunn  

• Hovedferdselen: I de «grønne» omgivelsene på Kråkhaugen» (lokalisering 
målpunkter), på gang- og sykkelveger og i lite trafikkerte gater.  
 

• Favorittsteder: Ballplasser (Nordlandet ungdomsskole og - kirke), butikk/shopping 
(Kontrollplassen og Løkkemyra). 
 

• Aktivitetsområder: Skolegården, skogsområder/høydedrag (flere ulike etter 
målpunkt/bosted) Barnehagen bruker i større grad naturområdene på Kråkhaugen 
enn elevene. 
 

• Oppleves skummel/farlig og blir lite brukt: Rv 70 via Melkvika (krysningspunkter), 
Nergata og deler av Omagata. 
 

• Snarveger: Kråkhaugen, Kontrollplassen, Løkkemyra.  

  
 

Hva kan vi benytte resultatet til i reguleringsplanarbeidet?  

• I forhold til veier/steder som unngås; Forbedring av strekning og krysningspunkter 
på og langs dagens Rv 70 (inkludert Melkvika) 

• I forhold til «hovedtråkk» gjennom området; Forbedring og supplering (?) av 
forbindelser og veger/gang- og sykkelveger/snarveger gjennom de «grønne» og 
mindre trafikkerte omgivelsene. Dette gjelder også «hovedtråkk» inn/ut av 
registreringsområdet som; Nordsundbroa, Vikansvingen og kanskje viktigst gangbrua 
ved Persløkka! 

• Rapporten vil bli tilgjengelig på kommunens nettside og det arbeidet som er gjort vil 
bli brukt i forbindelse med annet plan- og reguleringsarbeid i kommunen.  
 

 

 

 



Metodespørsmål (pålitelighet og gyldighet) 

Metoden er utviklet for barn og ungdom som i ulik grad kan bevege seg i nærområdet til 
skole og bolig uten tilsyn av voksne. Det ble likevel valgt å inkludere representanter for 
barnehage og institusjoner for voksne. Institusjonene bruker som elevene, nærområdet på 
dagtid. Representantene fra de tre institusjonene representerte mange brukere, men 
resultatene fra disse kartleggingene er ikke vektlagt større tyngde enn elevenes resultater. 
Elevene er også et utvalg for en større gruppe og institusjonene styrker resultatet gjennom 
et bredere bilde av bruken av området. 
 
Det virker som om elevene forstod oppgaven og de orienterte seg godt på kartet. En mulig 
feilkilde kan relateres til barnas minne, at de har glemt områder/steder. Vi mener at den 
eventuelle feilkilden er liten i den store sammenhengen. 

 
Samlet vurdering 

Vi mener metoden gir et meget godt grunnlag for å øke forståelsen av bruken til et 
planområde. Dette øker forutsetningene for å kunne planlegge gode løsninger som kan føre 
til at flere går og sykler i hverdagen.  
 
Deltagerne representerer ikke myke trafikanter som beveger seg som riksvegtrafikk gjennom 
området, for eksempel mellom Rensvik og sentrum. Det må også tas stilling til dette i 
planarbeidet.  

Det er også et verktøy i trafikksikkerhetsarbeid for Statens vegvesen ved forvalting av riks- 
og fylkeveger. I registreringen er det for eksempel kartlagt opplevd fare. Dette vil være noe 
annet enn den faren som kan leses ut av ulykkesstatistikken. 

 
Det er utarbeidet et digitalt verktøy for barnetråkkregistrering. Vi brukte manuell 
registreringsmetode for å minimere tidsbruken til elever/ skole, men dette førte til mye tid 
til tolking og oppsummering i ettertid.  

 
Vedlegg 

1.  Kart barnetråkk 

2.  Skjema barnetråkk   

 











Registrering aktivitetsområder:  

Nummer på 

kartet 

Navn Aktivitet Årstid Antall 

registreringer 

1 Kråkhaugen 

Shell 

turmål, lek 

(bærplukking)  

Helårs (H) 3 

2 Stormvarslet 

(Bjønnahaugen) 

turmål, utsikt H 5 

3 Remland strandliv 

(bading, 

soling), 

ballspill 

H (sommer) 5 

4 Barnebasen strandliv, 

undervisning  

H (sommer) 11 

5 Nærbutikken 

Matkroken Pizza 

handle, 

møteplass  

H 8 

6 Poliklinikken besøk, 

møteplass 

H 2 

7 Lunden 

Nordlandet kirke 

møteplass, 

tur 

H 3 

8 Nordlandet 

Sundbåtkaia 

knutepunkt H 2 

9 Futura kafé, handle, 

møteplass, 

bowling, 

lekeland 

H 7 

10 Bussholdeplass 

Løkkemyra 

knutepunkt H 1 

11 Lars Hoems gate lekeplass H 1 

12 Kråkhaugen lek, gapahuk, 

friluftsliv, 

turmål, 

undervisning 

H 5 

13 Grani ballplass lek, lavo H 1 

14 Grani varden lek, turmål, 

froskedam 

H 6 

15 Lekeplass lek, turmål H (Sommer) 4 



Nordlandet kirke 

16 Bjørnehaugen 

parken - 

lekeplass 

lek, turmål H (sommer) 2 

17 Dalegata - 

lekeplass  

lek, turmål H (sommer) 2 

18 Kunstgressbanen ballspill, lek, 

turmål, 

undervisning 

H 12 

19 Nordlandet 

ungdomsskole 

skolegården  

aktivitet, 

møteplass, 

ballspill mm. 

H 9 (flere) 

20 Bergan 

barnehage 

uteområde 

lek H 1(flere) 

21 Nordlandet 

barneskole 

lek, ballspill H 5 (flere) 

22 Løkkemyra 

treningssenter  

trening H 

(innendørs) 

1 

23 Persløkka 

fotballbane 

ballspill 

(fotball) 

H (sommer) 1 

24 Røssern 

ballslette 

ballspill 

(fotball) 

H (sommer) 3 

25 Fangstveien 

friområde 

lek H 1 

26 Røssern lek H 2 

27 Persløkka lekeplass, lek 

i gata 

H (sommer) 2 

28 Sørvesten lekeplass H (sommer) 1 

29     

30     

 

 

 

 



Registrering farlige /ubehagelige steder og områder:  

Nummer 

på kartet 

Navn Hva er skummelt / 

farlig 

 Antall 

registreringer 

1 Vikansvingen x 

Rv 70 

utflytende, 

uoversiktlig; biler 

– fotgj. 

punkt 2 

2 Nergata - 

Omagata 

smalt, høy fart, 

ikke fortau, 

dårlige 

krysningspunkt 

strekning 3 

3 Tunnelgata x 

Dalegata 

rundkjøringa 

mye trafikk 

gangfelt, 

parkering og 

ryggende biler 

strekning 5 

4 Fostervolds 

gate 

kø- og 

trafikkutfordringer 

(bilistene) 

punkt 1 

5 Gangbroa 

Fostervolds 

gate 

nettingrist (angst 

og glatt når våt), 

bratt og bommer 

punkt 5 

6 Dalegata x 

Fostervoldsgate 

lyskryss (kort 

intervall)  

punkt 2 

7 Omagata x 

Dalvikvegen  

dårlig sikt  punkt  2 

8 Nordalsveien trafikk (?) punkt, 

(usikker 

reg) 

1 

9 Omagata x 

Nordalsveien 

trafikkfarlig (TS), 

sikt 

punkt 2 

10 Råket x 

Fostervoldsgate 

 TS punkt 1 

11 Rv 70 x 

Fostervoldsgate 

 TS punkt 1 

12 Persløkka x 

Persbakken 

TS, sikt, stor fart; 

bil – sykkel 

punkt 2 

13 Industriveien x 

Røssern 

TS - kryss punkt 1 



14 Rådyrstien x 

Vollvatnet 

TS - kryss punkt 1 

15 Rv 70 x 

Freiveien 

TS, høyde broen, 

bil – sykkel mm. 

punkt 1 

16 Nordlandet 

ungdomsskole  

TS, bygging midlertidig 1 

17 Råket x gang- 

og sykkelveg 

TS - kryss punkt 1 

18 Rv 70 – 

bussholdeplass 

fotgjengerfelt punkt 3 

19 Futura TS – myke 

vegkryssing 

punkt 1 

20 Råket  dyr område 1 

21 Dalegata x 

Fjellgata 

TS punkt 1 

22 Råket x gs. 

Nordalsveien 

TS punkt  

23 Bassengata x 

Kvernbergata 

bratt, trafikk punkt 1 

24 Ole Vigs gate 

gs. – 

Tunnelgata 

skummelt - 

krattskog 

strekning 1 

25 Nordlandet 

ungdomsskole 

store barn punkt 1 

26     

27     

28     

29     

30     
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