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Om barnetråkk
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‘Barnetråkk’ er et digitalt verktøy som brukes til å samle inn informasjon fra barn om
nærområdene deres. Verktøyet er utviklet av Norsk Design- og arkitektursenter
(DOGA). Hensikten med Barnetråkk er å styrke barns stemme i samfunnsutviklingen.
Gjennom kartlegging får man bedre kunnskap om hvor barn oppholder seg, hvilken vei
de bruker til skolen og hvordan de synes det fysiske og sosiale nærmiljøet fungerer.
Verktøyet er mest egnet for barn som går siste del av barneskolen.
Hemne kommune ønsker bedre faktagrunnlag til utarbeidelse av områderegulering av
Kyrksæterøra sentrum. Samtidig så vi muligheten til å få mer kunnskap som kan
brukes i planlegging av konkrete tiltak og prosjekter innen utvikling av kommunens
fellesarealer. Sodin skole og Hemne videregående skole har vært sentrale aktører i
gjennomføringen av registreringene. Det har vært en suksessfaktor for
registreringsarbeidet.
Barnetråkk ble gjennomført i februar-april 2017 på Sodin skole og Hemne
videregående skole. Vi valgte å gjennomføre registreringene med 2., 4., 6., 8. og 10.
trinn (hele trinnet) samt to utvalgte klasser ved Hemne videregående skole. Totalt
deltok 191 barn.

Kategorier
Barna satt på hver sin datamaskin under gjennomføringen. De brukte ulike
‘merkelapper’ til å markere steder på et digitalt kart. I tillegg ble de oppfordret til å
legge inn beskrivelser. Disse kategoriene var definert:

Funn fra undersøkelsen
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Erfaringene og resultatene fra undersøkelsen tyder på at barn som deltok i
prosjektet har engasjement for, og evner til å kommer med tydelige
synspunkter om nærmiljøet sitt.
På topp finner vi «vil endre»-ikonet, noe som viser at barn- og unge har
gode tanker om utviklings- og endringsmuligheter for Kyrksæterøra.
Det nest mest hyppige brukte ikonet var «liker». Samtidig viser resultatene
at det er områder som flere aldersgrupper har negative opplevelser knyttet
til eller opplever som utfordrende. Av de ti mest brukte ikonene er de
positive; «liker», «fin utsikt», «fint sted» og «fin skog» og de negative; «vil
endre», søppel», «mørkt» og «trafikk». Definitivt mest brukt av aktiviteter er
«ballspill».
De positive merknadene kan synes å være knyttet opp i mot natur- og
landskapsverdier og de negative er knyttet opp i mot følelse av trygghet og
trivsel i nærmiljøet. Funnene kan tyde på at barn og unge ikke har vært godt
nok prioritert i planleggingen av teknisk infrastruktur

Positive markeringer
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Jeg synes det er en
fin utsikt over elven
som er så fin

Fin utsikt

Der kan vi leke
i sand og
balansere på
stenger

Falksenteret
er en fin
møteplass

Fint å sitte på benken

Fint! Mulighet
for grill, fisking
og båt
Jeg elsker
fotball og løping!

Fin skog

Mye artig å
gjøre her

Her er det
fin utsikt

Fint å gå, synes
det er perfekt
nesten alt!

Fin bygning!

Oppsummering – positive markeringer:
•
Størst konsentrasjoner finner vi omkring
Ånesøyan, Sodinplatået, Falksenteret,
Kulør’n og båthavna
•
Hyppigst brukt er symbolet «liker» - der 6.
klasse skiller seg ut med nesten dobbelt så
mange som øvrige klassetrinn
•
Nest hyppigst finner vi bruken av symbolet
«fin utsikt» – som er benyttet jevnt på tvers
av trinnene
•
Symbolene «fin park» og «fin bygning»
brukes i mindre grad – og 2. klasse ligger på
topp i begge kategorier

Negative markeringer – sentrum nord
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Her er det noen skumle folk som
pleier å se på oss når vi trener

Dette er skoleveien min. På
vinteren er det veldig glatt, og
jeg syns det er dårlig strødd

Skumle folk

Det er veldig mye
trafikk her! Få
stopper så vi kan gå
over veien

Veldig mørkt i Essobakken
Her er det skumle folk
Elendig sti, bare gjørme!
Ingen lys oppover her,
og mange går her

Søppel, masse røyk
under rullestoltrappa
De kunne fikse tunellen

Ikke lys, skummelt å gå
om vinteren

Her er det mørkt

Søppel

Oppsummering - negative markeringer
(hele sentrum):
•
Hyppigst brukt er symbolet «vil endre» –
med overvekt blant elever i 8. og 10.
klasse
•
Videre finner vi bruk av symbolene
«søppel» med særlig høy frekvens i 2.
klasse og «mørkt» med jevn vektlegging
i 6. klasse og oppover
•
Symbolet «skumle folk» brukes svært
hyppig i 6. klasse
•
Symbolet «sint hund» nevnes svært
hyppig i 2. klasse
•
Kommentarene viser at det negative
ofte knyttes til at det oppleves mørkt,
følelsen av manglende sosial trygghet
og plagsom trafikk
Sentrum nord:
Størst konsentrasjoner finner vi omkring
Sodin skole, snarveien «essobakkan»,
Lankankrysset og omkring Falksenteret

•

Negative markeringer – sentrum sør
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Oppsummering – negative markeringer
(sentrum sør):
•
Mindre konsentrasjoner v/snarvei
mellom Sodin og Elvegata og omkring
Øragata fra Kulør’n til meieribygget

Veldig glatt i den lille
bakken rett attmed
Rema 1000

En dame som snakker til
oss med ekkel stemme

For mye søppel
Vi bruker å gå opp en sti,
men det er kjempemørkt
om kvelden

Det er mange ungdommer som
kjører og parkerer og hører på
musikk. Roper til de som går
forbi. Det er ikke trivelig.

Mørkt
Søppel

Mange unge folk
bruker og tullekjøre på
natta

Skumle folk
Mye skumle folk

Glatt om vinteren

For mye støy i helgene. For det
er en klubb der man kjører biler
osv og det bråker for naboene!

For mye
søppel!!!

Trafikk
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Oppsummering – trafikk:
•
Bilene kjører fort, og
noen bremser brått når
man skal gå over

•

Dårlig sikt for biler og
fotgjenger. Farlig hvis
biler kommer i stor fart.
Foreldrene bruker ofte å
kjøre ungene sine, dette
fører til mye trafikk hver
dag.

Mye råning her
på Øra

Det er mye biler der
vi bruker å gå
Mye trafikk

Mye trafikk
Mye biler, mye
støy, mye bråk
Trafikk etter skoletid

Størst konsentrasjon av registreringer
finner vi langs FV 680 og Sodin skole
Videre er det også tydelige
konsentrasjoner ved fotgjengerovergangen
i krysset av Hellandsjøveien-Lernesstranda
samt i Lankankrysset

Aktiviteter
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Lekeplass /
møteplass /
fotball

Oppsummering – aktiviteter:
•
Størst konsentrasjon av registrerte
aktiviteter finner vi i Ånesøyan, på Sodin
skole, Kulør’n og Falksenteret
•
En stor overvekt av registreringene er
«ballspill», etterfulgt av «møteplass»
•
Aktivitetene skateboard, ski, aking og
skøyter er svært lite nevnt i undersøkelsen

Kul møteplass,
masse kjentfolk
Shopping, møter
ofte venner her

Kafe koselig er
en fin møteplass

Inspo å
ligge på
moloen

Svømming og
ballspill
Fotball

Her spiller jeg
fotball med
venner

Båthavna er koselig,
beste badeplassen i
Hemne

På skolen er det et
sykkel hopp, det er
kjempe gøy å være der

På Kulør’n er det
mange som
bruker å møtes
Klubb = bra

«Vil endre»
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Vil ha benker
eller noe man
kan sitte på
nede ved vannet

Fikse brua
Vil ha Bigbite
eller Starbucks
Bli lekeplass!

Undergangen
skulle gått til
Falksenteret
Her skulle det vært
gangfelt eller bru

Her er det mørkt

Mye søppel, ingen
som plukker

Vil ha basishall i den
ene enden av hallen

Stupetårn og et
flytende boblebad
med lys
Vanntrampoline

Vil ha bokhandel
Endre trafikk utenfor
skolen – flere elever
kan få gratis buss

Vil ha flere
butikker og
kafeer

Oppsummering – «vil endre»:
•
Størst konsentrasjon på Sodinplatået,
omkring Falksenteret og i Øragata
•
Kommentarene dreier seg om
manglende infrastruktur (bro, benker,
trafikk, undergang, gangfelt, belysning),
søppel og ønsker om et bedre tilbud for
barn og unge (Starbucks, Bigbite,
stupetårn, boblebad, trampoline,
bokhandel, div. butikker, lekeplass)

Ferdselsmønster i sentrum
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Knutepunkt for barn og unges ferdsel
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Oppsummert ser vi en tydelig struktur
som viser der hvor barn og unge i
størst grad ferdes i sentrum:
•
Haugabakkan opp til Lankan
•
Essobakkan (snarvei)
•
Trondheimsveien langs innfartsåre
fra vest, ned Wesselveien til
Øragata / Kulør’n
•
Langs Elvegata til Sodinplatået
(snarvei)
•
Fra Skeiet / Ånesøyan via bro over
Søa – Sodinplatået (snarvei)

Konklusjon og anbefalinger
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1.

2.

3.

4.

Det bør settes inn tiltak for å sikre trygg
ferdsel i sentrum for barn og unge:
Oppgradering av snarveiene fra Haugen
(Essobakken), fra Ånesøyan og fra
Elvegata med lys og fast dekke samt sikre
helårs vedlikehold
Det bør settes inn tiltak for å sikre trygge
sykkelveier, samt stimulere til økt
sykkelbruk blant barn og unge. Annen
infrastruktur som sykkelstativ/-skur e.l. må
etableres der barn og unge ferdes, ref. pkt.
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Det bør settes fokus på sikkerhet for myke
trafikanter i og omkring Lankankrysset
Kommunen bør ta initiativ for å etablere
gatebelysning langs alle traseer som er
mye brukt av barn og unge.

5.

6.

7.

Det bør settes inn tiltak for å videreutvikle
oppholdsvennlige uterom der barn og unge
trives i dag - Ånesøyan, Sodinplatået,
Kulør’n og Falksenteret. På disse
områdene er det viktig å få til et godt
samarbeid mellom offentlige, private og
frivillige organisasjoner.
Det er et behov for stimulering til et større
mangfold i aktiviteter. Eksempelvis
tilrettelegging for svømming, skateboard,
aking, lekeplass og sykling.
Kommunen bør ta initiativ til felles innsats
for et rent sentrumsmiljø med årlig aksjon
med søppelplukking og sørge for oppføring
av tilstrekkelig antall avfallsdunker i
sentrum og mye brukte oppholdssteder

