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1. Bakgrunn
Barnetråkkgjennomføringen er i tråd med kommunens strategiske

Nittedal kommune ønsker å legge til rette på best mulig måte for barn å

styringsmål:

uttale seg i plansaker. Samtidig har kommunen et behov for å få mer
kunnskap som kan brukes i planlegging av egne tiltak og prosjekter, og

et større kunnskapsgrunnlag om barns bruk av arealer i møte med
utbyggere.
Barnetråkk er et digitalt verktøy som brukes til å samle inn informasjon
fra barn om nærområdene deres. Verktøyet er utviklet av Norsk Designog arkitektursenter (DOGA). Hensikten med Barnetråkk er å styrke barns
stemme i utviklingen av hjemstedet deres. Gjennom kartlegging får man
bedre kunnskap om hvor barn oppholder seg, hvilken vei de bruker til
skolen, hvordan de synes det fysiske og sosiale nærmiljøet fungerer og
hva de skulle ønske var annerledes. Registreringene foregår gjennom
karttjenesten kartiskolen.no, og elevene logger inn med sin FEIDE-bruker
for registrering.

Rotnes står overfor et stort utbyggingspress. 80% av fremtidig vekst skal
konsentreres her, og det er press på arealene. Blant annet er det i 20192020 jobbet med å lage en ny områdeplan for Tumyrhaugen. Behovet
for å kartlegge barns bruk av arealene ble derfor ansett som størst på
Rotnes.
Prosjektet er gjennomført av planavdelingen i samarbeid med sektor for
oppvekst og utdanning og skolene. Det gode samarbeidet med skolene
var avgjørende for gjennomføringen.
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2. Barnetråkk i Nittedal
Barnetråkket på Rotnes og Sørli barneskoler ble gjennomført høsten
2019.

Barnetråkket

ble

gjennomført

av

planavdelingen

og

utdanningssektoren, i samarbeid med skolene. Registreringene ble
gjennomført i 6. trinn på Rotnes skole og 5. og 6. trinn på Sørli skole.
Dette er første gangen det gjennomføres digitalt Barnetråkk i Nittedal.
For å forberede barna på øvelsen fikk alle lærerne utdelt kart over
nærområdet og refleksjonsspørsmål i forkant. Det var satt av 2
skoletimer til gjennomføring av selve registreringen i klassene. Barna
satt med hver sin datamaskin under gjennomføringen. De tegnet inn
skoleveien sin i det digitale kartet, og brukte forskjellige «merkelapper»
til å markere steder og aktiviteter i kartet. I tillegg ble de oppfordret til å
legge inn beskrivelser.

Antall elever
Rotnes 6. trinn – 64
Sørli 6. Trinn – 57
Sørli 5. Trinn – 57

Arbeidsgruppe
Turid Rikheim – plan
Kjersti Gakkestad – plan
Jonas Ringard – oppvekst

Totalt 178 elever

Lærere og undervisningsinspektører på
Sørlig og Rotnes skole
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3. Registreringer – kart
Alle registreringer – begge skoler

4

Positivt
Superfin skog!

Eksempler på
kommentarer er lagt inn

Veldig fin
skøyteplass

Jeg synes det er et veldig fint sted, men
jeg vil at vi kan bade uten å være redde
for å få sånne kjemikalier

Jeg synes det er
fint med den gule
fargen på bygget

Jeg synes det
er en fin
bygning siden
den har mange
aktiviteter

Vi leker mye
her og går på
tur med
familien og
plukker blåbær

Fin skog

Bra sted og er der
veldig ofte
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Negativt Negativt

Litt mye biler,
trange veier

Eksempler på
kommentarer er lagt inn

Det kjører mange
biler der, ønsker
meg fortau.

Her er det alltid trafikk,
og mange biler stopper
ikke når jeg skal gå over.

Det er et veldig skummelt og
falleferdig hus, ekstra skummelt
å gå der når det er mørkt.

Det er veldig
skummelt og mye
trafikk ned hele
Stasjonsveien
Bygging
lager mye
støy

Jeg synes det er et
skummelt kryss.
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Det er masse trafikk
og ikke fortau på

Gamleveien

Møteplasser
Ekse
Om helgene drar
vi til skolen og er
sammen der

Eksempler på
kommentarer er lagt inn

Jeg møtes her
med vennene
mine

Vi pleier å møtes her så
henger vi på Bunnpris eller
så går vi rundt
Her på skateparken
pleier vi å møtes
når det er fint vær

Jeg liker å spille
fotball og møte
venner.

Bra spott til å
møte hverandre
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Forslag til endringer
Her ønsker jeg
meg kunstgress

Eksempler på
kommentarer er lagt inn

Her burde det
vært
fotgjengerfelt

Jeg vil endre skolen
fordi den er gammel og
vi trenger en ny

8

Utmarksområder

Bra sted
om
vinteren!

Jeg svømmer
der og det er
gøy 
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Sørli skole – registreringer innenfor Rotnes
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Rotnes skole – registreringer innenfor Rotnes
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4. Oppsummering kommentarer
Rotneshallen
Sentrum,
Mosenteret

Kommentarer er ganget opp med x og antall der det er flere
likelydende kommentarer.

Tabell 1 – Barn og unges leke- og oppholdsarealer, møteplasser
Område, sted
Sørli skole

Rotnes skole

Bjertnes VGS
Sentralidrettsanlegget

Skaterampen på
sentralidrettsanlegget

Kommentarer
Her aker vi ofte, det er så mange gøye bakker på skolen, veldig
fint å være på fritida, det er skolen min! Er den ikke fin? Om
helgene drar vi til skolen og er sammen der, det er en fin plass å
møte venner på, Jeg spiller ofte basket her, gøy å spille fotball.
Ønsker meg kunstgress på grusbanen x10, ønsker meg gress på
grusbanen x 4
Gøy å ake her om vinteren, her spiller vi noen ganger fotball, her
spiller vi veldig ofte Ruta, her møter jeg venner i skolegården, det
er veldig mørkt når vi kommer fra korpsøvelse, fordi det ikke er
gatelykter på skolen, søppel, skolen er en fin bygning men kan bli
oppusset, jeg vil endre skolen fordi den er gammel og vi trenger
en ny, SFO bygningen er en fin bygning som burde vernes, og i
hvertfall ikke rives! SFO bygget bør vernes når det blir ny skole
her fordi det alltid har vært her og det er en veldig fin bygning.
Her star jeg på skøyter.
Spiller fotball med andre som også er interessert, gøy med
fotball, jeg møter mange venner på fotballtrening, det er veldig
fin fotballbane her, her spiller jeg fotball og det synes jeg er
veldig gøy, jeg skal bli neste Ronaldo, her spiller jeg fotball, går
ikke på fotball men spiller noen ganger fotball, jeg liker å spille
fotball, venner, bra sted og er der veldig ofte, gøy, jeg liker å
sparke fotball der, fin stor fotballbane, jeg liker å spille fotball og
møte venner, fin stor friidrettsbane, helt topp friidrettsbane, fin
fotballbane, jeg spiller fotball her, gøy å være, fin fotballbane, jeg
liker å spille fotball der, jeg liker å spille fotball og innebandy
her, jeg elsker fotball og det er en veldig fin fotballbane, bra
fotballbane, jeg liker å spille fotball her, jeg liker å være på
trening her, jeg går på friidrett, jeg går på friidrett, og liker
friidrettsbanen veldig godt.
Det er rampen og det er morsomt å være der med venner, det her
er rampen og det er her jeg henger, søppel på rampen, her star vi
og leker ofte, her sparkesykler jeg, her er jeg ofte og skater eller
så sparkesykler jeg, her på skateparken pleier vi å møtes når det
er fint vær, jeg pleier å sykle der, jeg bruker ikke å skate men det

Flammen,
Rådhuskvartalet

Skiløypa i
Kruttverket
Sørli, Skistua,
skogsområdet

Skogsområde nord
for Tumyrhaugen

Waage Dam

Høldippelen
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er gøy å løpe opp og ned, jeg pleier ikke å skate, men det er gøy å
se på de som gjør det, det er mye søppel her, vi trenger flere
søppeldunker, skategutter som snakker stygt til fotballgutter.
Jeg spiller innebandy, spiller innebandy her.
Bra spott til å møte hverandre, fint sted å være, fint at det blir
større så man slipper å dra til Strømmen eller Stovner for å kjøpe
ting man trenger, mye trafikk, det er dumt at det ikke er
ungdoms- barnebutikker her, litt lite butikker, jeg pleier å gå dit
og kjøpe ting, fint senter med mange fine butikker, men det burde
vært lekebutikk, jeg liker ikke at de bygger på Mosenteret, og i
alle fall ikke at det blir parkeringshus, lager mye støy, så mye
bygging og så mange folk, jeg synes det er dumt at det blir så
høyt, jeg vil ha flere barnebutikker på Mo, McDonalds.
Jeg synes det er et stort fint bibliotek her, jeg synes det er en fin
bygning siden den har mange aktiviteter, jeg liker å være på
Flammen siden der er det et bibliotek, masse som skjer her,
kulturhuset er bra for der kan vi gjøre forskjellige ting, og det er
bra med bibliotek, det er mye bråk rundt Flammen, det er litt
søppel her, jeg synes Flammen er en veldig fin bygning x 2.
Jeg møtes her med vennene mine.
Jeg går på ski her, bra sted å stå på ski, det er fine turstier der og
fine skiløyper om vinteren, fint å gå på ski, her går jeg på
skitrening, superfin skog, jeg liker skogen i lysløypa, her pleier
jeg å ake, fin akebakke x2, veldig fin skog.
Fin skog x 4, liker å løpe her, det er treningssenteret mitt, så la
det være er dere greie, bra sted å stå på skøyter, liker å gå på
skøyter der om vinteren, fin utsikt x 2, man kan se over til
skogens intet, her liker jeg å gå tur med hunden min, vi leker mye
her og går på tur med familien og plukker blåbær, på vinteren i
fritiden går jeg på ski i skogen, her er det gøy å ake.
Det er fint her og gammel historie fra Kruttverket, jeg synes det
er et veldig fint sted, men jeg vil at vi kan bade uten å være redde
for få sånne kjemikalier.
Jeg svømmer der og det er gøy, sola varmer på kvelden, på
ungdomsia er det skikkelig fin utsikt, kjempefin badeplass x 9,
fint å være her, det er faktisk fint rundt hele dammen, bra
hoppested, fin utsikt, jeg liker å bade her, det er et fint sted , det
er fin skog og fint å campe der, ikke ta bort dammen for det er så
mange barn som er her, man kan gå på ski her på vinteren, veldig
fint sted å bade!, fin bålplass, ganske deilig å bade i om
sommeren + det er fine brygger der, fin skog x 5, det er veldig

Lekeplass, Nygård

Lekeplass og
ballplass, Nygård
Nittedal stasjon
med Nittedal
Landhandleri
Bunnpris ved
Nittedal stasjon

Nybrent
Touch of dance
Nittedal
hestesenter

Varingskollen

Store Vassøytjern

Bjertnes bhg
Kruttverket
barnehage

Tabell 2 – Trafikk – kryss og veier

gøy å bade i Høldippelen! X 2, det er veldig fint på Hødippelen,
det burde ikke bli gjort om fordi det er mange som er her og
bader og koser seg om sommeren, går på skøyter her, dere MÅ
ikke rive demningen! x 2, det er et av de beste stedene å bade på
og ikke riv det ned, her er det gøy å bade om sommeren , veldig
gøy å klatre der og sånt, det er en veldig fin klippe man kan
hoppe fra, på vinteren pleier jeg å skøyte, folk kaster fra seg litt
søppel, her går jeg noen ganger på ski, på vinteren står jeg på
skøyter, er der ganske ofte, pleier å møte venner her, jeg elsker å
bade her på sommeren, jeg og venner møtes her og bader eller går
dit sammen, jeg liker å bade på Høldippelen, her pleier vi å stupe,
jeg elsker å gå på tur opp hit og bade.
Veldig fint å være å henge, men det er veldig gammelt, her er det
mange som spiller fotball og leker, pleier å leke der, jeg leker her
med vennen min og valpen hennes, skumle folk.
Fin park, det er lekeplass her

Vei, kryss
Stasjonsveien øvre
del

Stasjonsveien
nedre del

Kryssing
Stasjonsveien mot
Nittedal stasjon
Kryss
Stasjonsveien Sørliveien
Kryss
Stasjonsveien Skolemesterveien
Kryss Øvre
Huseby Sagerudveien
Rondell Rotnes
skole
Snarvei mellom
Stasjonsveien og
Skolemesterveien
Skolemesterveien

Stasjonen er et fint sted, god mat, frisør og sitteplasser, det er en
fin kafe, skumle folk x2, søppel, jeg synes det er fint med den
gule fargen på bygget x 2, det er så mye støy med alle togene.
Fint sted å møte vennene mine, fint sted å handle, vi pleier å
møtes der så henger vi utenfor Bunnpris eller så går vi rundt, det
er folk som bare kaster fra seg søppel, det er veldig bra nærbutikk
for meg som bor 7 minutter unna, bra butikk
Her møtes jentene nå vi skal gå til skolen, det er en fin kafe med
mye godt.
Jeg elsker å være der og danse, her går jeg på dansing
Jeg rir her x2, kjempefint ridesenter, jeg drar til stallen med
vennene mine, jobber og rir der, det er veldig fint miljø der,
elsker stedet, jeg liker det fordi jeg jobber der i stallen og jeg
elsker hestene der .
Bra sted om vinteren, jeg ønsker meg stolheis, her står jeg på
slalåm x2, går på ski hit, det er gøy å stå på ski, jeg synes det er
kjempefint her, jeg synes det er veldig fin utsikt her, mm vinteren
står jeg på slalåm her.
Veldig fint!, veldig fin skøyteplass x2, liker å stå på skøyter her,
her går jeg på skøyter om vinteren, spiller ofte hockey her, fint å
skøyte om vinteren, fin skog.
Det er gøy å leke der når barna er borte
Skumle folk – mange større barn pleier å være der når det er
mørkt og løpe etter oss, vi pleier å leke i barnehagen!, det er gøy
å være der når barna er borte, veldig fin barnehage.

Rv.4
Øvre Huseby
Nedre Bjertnes
Øvre Nygård
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Kommentarer
Det er veldig mange biler som kjører alt for fort i hele
Stasjonsveien, det er mye trafikk i Stasjonsveien x 22, det kan
være skummelt noen ganger, det kommer veier ned fra hus og når
jeg sykler eller går kommer det biler og kan ikke se dem før jeg
kommer til den veien, det er veldig skummelt og mye trafikk ned
hele Stasjonsveien, det er litt trafikk om morgenen, det kommer
biler ut av innkjørsler litt for fort.
Noen ganger kjører bilene litt for fort, litt mye trafikk og ikke så
hyggelig (v/Berget), her bør det være lavere fartsgrense (v Nedre
Nygård), i Stasjonsveien er det mye trafikk x 10.
Mye trafikk der gangveien krysser Rv4, det er ganske mye trafikk
her.
Veldig farlig kryss, skummelt å gå her.

Det er mørkt og litt skummelt der om kvelden.

Det er dumt å måtte gå så nærme veien fordi det er så mange biler
spesielt om morgenen.
Her burde det være fotgjengerfelt.

I denne rundkjøringen kan det ligge veldig mye søppel.
Denne delen av veien er ganske mørk og på kvelden fordi det
ikke er noe lys der. Og jeg blir redd noen ganger når jeg går den
veien.
Mange barn går/sykler ved fysioterapien så parkeringsplassen
deres burde være et annet sted.
Trafikk x 10, støy, mange biler.
Skummelt hus, det er et veldig skummelt og falleferdig hus,
ekstra skummelt å gå der når det er mørkt x2, mørkt, søppel.
Mørkt.
Ingen fortau og mange biler kjører for fort til at de kan stoppe
hvis det kommer barn.

Kryss
Stasjonsveien –
Øvre Nygård
Kryss
Stasjonsveien Bjertnesveien
Mattias Skytters
vei
Peer Gynts vei

Høgdaveien
Stjerneveien
Trollveien
Tyrihansveien

Sørliveien
Askeladdveien

Svartkruttveien

Kryss
Svartkruttveien –
Branngata
Kryss
Svartkruttveien Laboratorieveien

Mamma kommer seg aldri ut her fordi det er for mange biler i
Stasjonsveien. Så mamma tar en annen vei ned Nedre Nygård.

Gudrun Mostuens
vei
Korningsveien
Gamleveien

Jeg synes det er et skummelt kryss.

Rauerskauvegen
Kvernstuveien i
sentrum

Det er ikke fotgjengerfelt, og mange folk går der (v kjørebro sør
for senteret)
Det er ingen lyktestolper her, synes det er dumt, i denne svingen
(mot Tyrihansveien) synes jeg det er veldig skummelt å gå, det er
skoleveien min og det er alltid skummelt å gå der, det er
skummelt siden det ikke er noe gangfelt (mot Tyrihansveien), vil
har fortau, på denne veien går jeg mange ganger per dag, selv når
det er mørkt.
Mørkt, jeg synes det burde være fortau i Høgdabakken. Det
kjører mange biler der, ønsker meg fortau.
Det er ikke noe fortau der.
Jeg synes bilene kjører litt for fort her, og det blir litt skummelt å
gå her.
Det er en fin skolevei, men litt mye biler, her er det også trange
veier, skummelt hus (gammel hytte) x2, to skumle hus og en
farlig kum x2.
Trafikk.
Denne veien går jeg når jeg skal på trening. Jeg blir alltid litt redd
når jeg kommer i den svingen (mot Branngata), Mørkt – få mer
gatelys.
Bilene kommer litt fort! Kan kanskje få en fartsdump (kryssing til
Svartverkstubben), her er det alltid trafikk, og mange biler
stopper ikke når jeg skal gå over (kryssing til Svartverkstubben),
De voksne kjører for fort, lurt med en fartsdump (v(Gudrun
Moestuens vei), støy fra bilene, bilene kjører altfor fort x 2,
trafikk.
Her trengs det fotgjengerfelt.

Det er veldig trangt å kjøre der.
Trafikk, mye syklister.
Trafikk, her må det være fortau (v Møllebakken), det er masse
trafikk og ikke fortau på Gamleveien.
Farlig veg (v Haug).
Her er det mye trafikk x2.

Ordsky aktiviteter
Ordsky positivt

Her er det et stort kryss og da kommer det mange biler i stor fart.
Ordsky negativt
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Generelt er det mange kommentarer om sinte hunder, fordelt over hele
Rotnes. I noen tilfeller gjør det barna redde, og enkelte velger å gå
omveier for å unngå å passere sinte hunder.

5. Resultater – hovedfunn
Skolevei

Trafikk

Elevene på Sørli bor mer konsentrert og i større grad nær skolen enn
elevene på Rotnes skole. På Rotnes skole bor elevene mer spredt og
noen reiser også med buss til skolen. Dette kommer tydelig til syne i
registreringene.

De fleste negative kommentarene dreier seg om trafikk. Stasjonsveien
har flest kommentarer knyttet til seg. Trafikkmengde, fart, utkjørsler,
kryss, behovet for å krysset Stasjonsveien og støy oppleves som negativt
og skummelt av flere.

Det er flere positive kommentarer knyttet til skolevei for elever både på
Sørli og Rotnes.

Det er veldig mange biler som kjører alt for
fort i hele Stasjonsveien.

Kommentarer til Svartkruttveien dreier seg om hastighet på bilene, støy
og at bilene ikke stopper når barna skal krysse veien.

Dette er skoleveien min  Det er fine veier.
Skoleveien min er helt normal. Jeg følger meg trygg
når jeg går til og fra skolen.

Elevene etterlyser fortau og fotgjengerfelt flere steder.
Fortau:
 Øvre Nygård
 Peer Gynts vei
 Høgdaveien
 Stjerneveien
 Gamleveien

Negative kommentarer knyttet til skolevei handler i hovedsak om trafikk,
anleggsstøy, mangel på lys, skumle hus og sinte hunder.
Trafikk, mangel på lys og anleggsstøy utdypes under.
Kommentarene om skumle hus er knyttet til eiendommer med gamle
hytter eller hus som står tomme. Øvre Huseby er en mye brukt skolevei
for elever på Rotnes. Her må elevene gå gjennom en liten skog uten lys,
med et ubebodd, forfallent hus tett på stien. Dette opplever flere som
skummelt. Kommentarer fra elevene på Sørli viser at mange av elevene
opplever den ubebodde hytta i Tyrihansveien som skummel.

Fotgjengerfelt:
 Kryss Øvre Huseby – Sagerudveien
 Mattias Skytters vei, Peer Gynts vei
 kryss Svartkruttveien – Kruttverkveien – Branngata.
Ingen fortau og mange biler kjører for fort til
at de kan stoppe hvis det kommer barn.
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Flere veier oppleves som skumle i mørke. Mange kommenterer at det
mangler lys. Dette gjelder;
 kryss Stasjonsveien - Sørliveien
 snarvei mellom Stasjonsveien og Skolemesterveien
 innerst i Øvre Huseby
 Nedre Bjertnes
 Peer Gynts vei
 Høgdaveien
 Askeladdveien.

Møteplasser
Rotnes skole
Kommentarene til Rotnes skole dreier seg i stor grad om at skolen er
nedslitt. De ønsker seg ny skole men synes at SFO-bygget bør tas vare
på. Mangel på lys på gangveier gjør det svært mørkt på kveldstid. Det er
flere kommentarer om søppel på skolens område. Kommentarer tyder
på at uteområdene benyttes i noen grad på kveldstid.

Sørli Skole

Flere veikryss og kryssinger oppleves som skumle av elevene:
 Stasjonsveien mot Nittedal stasjon
 Stasjonsveien – Sørliveien
 Stasjonsveien – Skolemesterveien
 Øvre Huseby – Sagerudveien
 Stasjonsveien – Bjertnesveien
 Solliveien – gangvei
 Svartkruttveien mot Svartverkstubben
 Svartkruttveien – Laboratorieveien
 Rauerskauvegen.

Kommentarene til Sørli skole dreier seg i stor grad om ønske om gress
eller kunstgress på grusbanen, og det er tydelig at skolens utearealer i
stor grad brukes som møteplass etter skoletid.

Sentralidrettsanlegget
Sentralidrettsanlegget er en svært viktig møteplass for elevene. Anlegget
benyttes i stor grad både til organisert idrett og som uformell møteplass.
Kommentarene viser at elevene er godt fornøyde med fotball- og
friidrettsfasilitetene.
Jeg elsker fotball og det er en veldig fin fotballbane.

Flere av småveiene oppleves som skumle fordi de er smale og
hastigheten på bilene opplevels som stor:
 Peer Gynts vei mot Tyrihansveien (svingen)
 Trollveien
 Tyrihansveien
 Gudrun Moestuens vei
 Veslefrikks vei

Skaterampen er på kort tid blitt et populært uformelt møtested både for
de som skater, står på sparkesykkel, og de som liker å se på. Negative
kommentarer knyttet til skaterampen knytter seg til søppel, i tillegg til
kommenteres det om uoverensstemmelser mellom brukerne av
skaterampen og brukerne av fotballbanene.

Høldippelen
Høldippelen trekkes frem som en viktig møteplass og samlingspunkt for
elevene. Kommentarene viser at dette er en viktig og svært mye brukt
badeplass i sommerhalvåret. Høldippelen brukes også mye til skøyting
om vinteren.
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Positivt
Mange av de positive kommentarene er knyttet til møtesteder, og
referert over. I tillegg er mange av kommentarene knyttet til skogen og
marka, som tydelig er viktig for mange av elevene, både som en arena
for aktiviteter, naturopplevelser, utsikt og en sosial møteplass.

Jeg elsker å gå på tur hit og bade.

Øvrige møteplasser
Varingskollen og Store Vassøytjern trekkes fram som arena for ski- og
skøyteaktiviteter. Skogsområdene ved Sørli og Tumyrhaugen har fått
mange kommentarer som tyder på at de er arena for aktivitet hele året.
Waage Dam fungerer som møteplass selv om det ikke går an å bade her.

Fin skog, det er treningssenteret mitt,
så la det være er dere greie.

Mosenteret og sentrum er møteplasser for elevene, det samme er
Bunnpris ved Nittedal stasjon. Flere barnehager og lekeplasser er også
registrert som møteplasser. Kulturverket Flammen med biblioteket er en
arena og møteplass som rommer mange ulike aktiviteter, både formelle
og uformelle.

Ønsker om endring

Negativt

Trafikksikkerhet

Kommentarene til «vil endre» kan deles inn i tre hovedkategorier:
 trafikksikkerhet
 ønsker om nye aktiviteter/tilbud
 utvikling av Rotnes

De fleste ønskene knyttet til trafikksikkerhet er nevnt over. I tillegg er det
ønske om å oppgradere stien fra Ringveien til Sørliveien, ønske om en
opparbeidet snarvei fra Liaveien til Nittedal stasjon, samt ønske om at
veiarealet langs Stasjonsveien ved starten av Bråtaveien forbedres.

Byggeaktivitet
Det er mange registreringer som omhandler byggeaktivitet, og det er
tydelig at den omfattende byggeaktiviteten på Rotnes oppfattes negativt
av mange barn. Det er mulig å dele de negative kommentarene knyttet
til byggeaktivitet i tre hovedkategorier, der den viktigste ser ut til å være
støy og plager ved anleggsfasen. Nedbygging av skog og områder barna
bruker omtales også negativt, samt at ny bebyggelse ofte er tettere og
høyere enn tradisjonelt på Rotnes.

Ønsker om nye aktiviteter/tilbud
Mange kommentarer viser ønske om gress eller kunstgress på
grusbanen på Sørli. Det er også ønske om en gummibane til innebandy
på Sørli skole og en lekeplass sør for skolen. Innerst i Høgdaveien er det
ønske om lekeplass eller fotballbane. På arealet som i dag brukes til
buss-snuplass ved krysset Svartkruttveien/Laboratorieveien er det
ønske om ballbinge/fotballbane. Det er også ønske om at lekeplassen i
Trekullveien utvides.

Det var mye bedre før all skolen ble hugget det var kjempegøy når vi gikk dit på
tur med barnehagen.
Det bygges for mange nye hus og de er stygge.

Skumle folk
Det er flere kommentarer om skumle folk. Det er ingen spesielle steder
som peker seg ut her.
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Det er flere som ønsker seg park:
 ved sentralidrettsanlegget
 i grøntbeltet mellom Øvre Bjertnes og Nedre Nygård
 park/klatrepark ved Rauerskauveien

Det er viktig å påpeke at selv om barnetråkkregistreringen gir oss
verdifull informasjon og kunnskapsgrunnlag om barnas bruk av og
oppfatning av nærmiljøet sitt, gir den alene ikke fullstendig informasjon
om barn og unges fysiske oppvekstmiljø. Til det er utvalget for lite, i
tillegg til at det bare er barneskoletrinnet som har deltatt. Hadde
ungdomsskoletrinnet også vært med, ville man nok også fått andre typer
innspill, f.eks. om ønskede tiltak/aktiviteter.

Langs jernbanen innerst i Ringveien er det ønske om sykkelsti.
For sentrum er det ønske om bowlinghall og bestemte butikker.

Det er flere ønsker og kommentarer som knytter seg til utviklingen av
Rotnes som sted. Blant elevene på Rotnes er det mange kommentarer
med ønske om en ny skole fordi den gammel, nedslitt og for liten. Flere
kommentarer dreier seg om å bevare skog og arealer som de er, som
skogen bak Rotnes skole, og bevaring av dammen på Høldippelen.

Det er et tankekors at flere av grøntarealene inne i bebyggelsen i liten
grad brukes av barna. Årsaker til dette kan være at når arealene ikke er
stelt eller opparbeidet, er ikke barna klar over at arealene kan brukes.
Dette synliggjør at potensialet for å få til flere tilrettelagte tilbud inne i
boområdene er vesentlig større enn det denne barnetråkkartleggingen
viser.

6. Oppsummering og avslutning

Alle registreringer og kommentarer som har kommet inn i dette
barnetråkkprosjektet er tilgjengelig i kommunens kartportal. Av
personvernhensyn er ikke dataene publisert i den offentlig tilgjengelige
kartportalen.

Utvikling av Rotnes

Vårt hovedinntrykk er at elevene i stor grad er fornøyde med tilbudet i
sitt eget nærmiljø. De viser til varierte aktiviteter, og
sentralidrettsanlegget og Høldippelen er i tillegg til skolene vist som
viktige møteplasser. Kommentarene viser at nærskogen har stor verdi
for barna og har en viktig rolle som arena for aktivitet.

Innsikten vi har fått gjennom denne kartleggingen blir nyttig i
arealplanleggingen på Rotnes, for eksempel når nye byggeprosjekter
planlegges. Registreringene inngikk som del av grunnlagsmaterialet for
fortettingsanalysen for Tumyrhaugen i 2019. Den vil også være et
kunnskapsgrunnlag til bruk i arbeidet med rullering av kommuneplan og
fastsetting av «grønn grense» for Rotnes.

Samtidig viser kommentarene at flere barn på Rotnes har negative
opplevelser som gjør de redde på skoleveien. Det kan dreie seg om
trafikk, mangel på lys, skumle hus, skumle folk og sinte hunder. Svært
mange av de negative kommentarene er knyttet til trafikk i
Stasjonsveien. Den høye byggeaktiviteten oppleves også som negativt.

Like viktig er forslagene vi har fått til mindre tiltak, «lavthengende frukt»,
som kan gjennomføres uavhengig av planarbeid og større prosesser.
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