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1. Innledning 
 

I plan- og bygningsloven§ 5-1 er det fastsatt at kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Dette skal gi 

kommunen et bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesse i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling. Da er Barnetråkk et godt redskap for dette. 

I følge FNs barnekonvensjon slås det også fast at barn og unge har rett til å si sin mening i alt som 

vedrører dem og at disse meningene skal det legges vekt på. 

Sokndal kommune er en trafikksikker kommune. 

I Sokndal kommune har Oppvekst og kultur ansvar for den holdningsskapende delen i 

trafikksikkerhetsplanen og hovedansvaret for arbeidet rund trafikksikker kommune. I forbindelse 

med fornying av trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune, søkte kommunen om å få midler til 

Barnetråkk, slik at dette kunne bli en del av bakgrunnsmaterialet for dette arbeidet. 

I Trafikksikkerhetsplanen for Sokndal kommune er det satt opp 4 hovedpunkt: 

1. Sikre skoleveier 

2. Sikrere Fv 44 

3. Sikre boligområder og nærmiljø 

4. Gode holdninger hos trafikkantene 

Under tiltak for å oppnå disse områdene, er ett av punktene; kommunen skal gjennomføre vurdering 

av særlig farlig skolevei. 

 Ved å bruke Barnetråkk som verktøy, får kommunen noen signaler fra unge innbyggere hvordan de 

opplever skoleveien, noe som er en viktig røst i og med at alle skal kunne ferdes tryggt og godt til 

skolen.  

 

2. Barnetråkk 
 

Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn 

og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og 

hvilke fysiske forandreinger de ønsker seg i nærområdet. Denne muligheten er viktig for 

demokratiopplæring , for utvikling av stedsidentitet og styrking av ansvarsfølelse og deltakelse. 

Kommuneadministrasjon og politikere kan få et bedre grunnlag til planlegging/saksutredning som 

ender ut i gode vedtak. 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur (Kok) var våren -18 og orienterte FAU om Barnetråkk og 

Hjertesone. Vi har en skole i kommunen, Sokndal skole, og har i flere år hatt store utfordringer i 

forhold til trafikk utenfor skolen , før og etter skoletid. Selv om det var vanskelig å etablere en 

Hjertesone rundt skolen, begynte flere å bli mer oppmerksom på dette.  

Barnetråkk ble gjennomført  av elever/lærere på 7. trinn våren -18, og 8. klassetrinn vår og høst -18. 

Kok var i klassene på forhånd og orienterte om trafikksikkerhetplanen, og om hvor viktig det var å få 

innspill til den fra ungdom. Denne ble gjennomført med bruk av kart /kommentarer i 

barnetråkkprogrammet. Hver enkelt elev skulle registrere skoleveien og i tillegg veien til en 



fritidsaktivitet. Viktige funn ble sammenfattet og Kok deltok på på et oppsummeringsmøte. På 

oppstarten av skoleåret, deltok Kok på et samlet foreldremøte (ca 200 foreldre) der jeg snakket om 

Barnetråkk , Hjertesone og om generelle trafikale utfordringer rundt skolen. 

Barnetråkk ble igjen utført av 8. klassetrinn i oktober, for å få se på det samme, men nå i mørketid. 

Igjen var Kok med før/etter, for å gjøre dette sammen. 

Elevene var veldig motivert og lærerne tok på seg det ekstraarbeidet dette medførte. Klassene fikk et 

godt bidrag til reisekassen for jobbingen de utførte. 

Registreriringen har blitt gjort digitalt ved hjelp av Barnetrråkk sine innloggings- og kartfunksjoner. 

www.barnetråkk.no. 

I veiledningen blir elevene gjort oppmerksomme på spørsmål de må stille seg i forkant og underveis: 

 Hvilken vei pleier du å gå til og fra skolen 

 Hvilke steder er morsomme og/eller fine? 

 Hvilke steder er kjedelige og eller lite fine? 

 Hvilke steder synes du er skumle eller farlige? 

 Forslag til ev endringer/forbedringer. 

 Hva ønsker du mer av ev mindre av? 

De synlige resultatene av barnetråkkregistreringene framstår som temakart. Det har også i etterkant 

blitt forklart/formidlet mer informasjon i etterkant, som er et suplement til selve kartet. 

 

3. Gjennomføringen av barnetråkk 
 

I forkant av registreringen ble det tatt kontakt med klasskontaktene. Kommunalsjef for oppvekst og 

kultur kom i klassene og informerte og satte elevene inn i barnetråkk og at de nå hadde anledning til 

å si sin mening og å påvirke planarbeid framover. En skulle konsentrere seg om skoleveien og plotte 

inn de opplysningene de hadde, digitalt. Noe følger buss og ev kommentarer fra dem kommer ikke 

med i denne sammenheng. 

En gjennomføring (7. klassetrinn) 2018, ble gjort på våren (lyse morgener) og en ble gjort på høsten, 

for å se om det var noen nevneverdige endringer. 

Gjennomføringen på samlet 8. klassetrinn, 2018, ble bare gjort på våren. 

Gjennomføringen for 7. klassetrinn, 2021, ble også gjort bare på våren.  

Skolen/kontaktlærerne stod selv for den praktiske gjennomføringen gjennom FEIDE, og registrerte 

klassen på www.barnetråkk.no. Dette er en portal som ivaretar personvern i den forstand at en ikke 

vet hvem som svarer/registrerer hva. 

Kartleggingen ble gjennomført på ca 2 timer 

I etterkant kom kommunalsjefen på nytt til klassen for å oppsummere ev ta med seg 

tilleggsopplysninger. 

 

http://www.barnetråkk.no/
http://www.barnetråkk.no/


4. Resultater 
 

Barnetråkkregistreringen ble gjort på skolen ved hjelp av nettbrett. Det ble lagt vekt på å registrere 

steder der de ikke føler seg trygge i trafikken på vei til skolen. Det er da bare tatt utsnitt fra nært 

sentrum/skole. Det var lite endringer på vår – høst. Det var noen kommentarer på manglende 

belysning. 

 

Tegnforklaring på kart 

___  Skolevei 

 Aktivitetet (f.eks ballspill, lekeplass, møteplasser..  

 Fine steder, steder de liker, park,.. 

 Steder de ikke liker, som farlig trafikk, søppel, støy.. 

 

 

5. Våren/høsten 2018 
 

 

7. klasse våren 2018, 23elever 

 

 



Oppsummering, 7. klasse våren 2018 : 

 

Rekefjord vest fra tunell: Mangler fortau, mangel på gatelys og svingete vei 

Rekvei inn til Rekeland: Farlig når biler krysser sykkelsti 

Øynoveien der veien krysser sykkelsti: Farlig da bilene ikke ser syklistene 

Bøbakkane, kryss ved gul garasje: Farlig kryss  

Bøbakkane, kryss med Kleivane: Farlig kryss uten fortau. 

To kryss i bunnen av Kvassåsen: stor fart ned bakken og farlige kryss, kunne vært fortau nederst 

Strannaveien: Gang/sykkelsti hele veien 

Årstaveien ved broen: Elendig fortau 

 

 

 

 

Samlet 8. klassetrinn våren 2018, 31 elever 

 

 



 

Samlet 8. trinn høsten 2018, 29 elever 

 

Oppsummering, samlet 8. trinn vår/høst 2018 

 

Lauvås - Årstad - Soknatun: savner fortau store deler av strekningen, mangler lysstolper to plasser. 

Åmodt - Eikedal: Farlig veikryss over til sykkel og gangbru, ønsker gangfelt. 

Frøylandsheio - Bøbakken: Mangler fortau over store deler av skoleveien og byggefeltet. Farlig kryss 

(ved de gule garasjene), savner gangfelt der. 

Mangler gatelys øverste del av Kleivan 

Farlig kryss inn til Bø barnehage, veldig mange barn kommer ned snarveien og må over veien her. 

Ønsker lys på gangstien bak kirken. 

Langdal - Rugedal: Savner fortau øvre del av Rugedal og det er mørkt flere steder (mangler 

gatelys/pære) 

Kvassåsen: Manglende belysning opp gamle Kvassåsenbakken. Bratt bakke og krapp sving kombinert 

med dårlig lys, gjør det skummelt. 

Øyno - hovedveien: krysset bak Betania mellom sykkel-gangsti og vei er skummelt. 

Årstadveien ut mot Fylkesvei 44: storehull i veien og manglende lys 

 

Generelt er det noe mangel på gatelys ev døde lamper. 

Ungdommen synes ikke noe om at gatelysene slukkes om kvelden/nattestid. 



6. Våren 2021 
 

 

Samlet 7. klasse, våren 2021 

 

Oppsummering, samlet 7. klasse, våren 2021: 

 

Ønoveien: Mangler fortau ev sykkelsti 

Bøbakkane, kryss med Kleivane: Farlig kryss uten fortau. 

Bøbakkane, kryss ved gul garasje: Farlig kryss, fortau og gangfelt 

Bøbakkene ved Bø barnehage og ned mot kirken: Fortau og gangfelter 

Bøbakkene ved S Stornes: Uoversiktlig sving/kryss 

Snarvei i Bøbakkene ned mot Bømessen: skulle vært lys. 

Kryss i bunnen av Kvassåsen: stor fart ned bakken og farlig kryss, kunne vært gangfelt nederst 

Åna Siraveien fra Tanken til kirken: trenger gang/sykkelsti 

Gamleveien: trenger bedre fortauer 

Årstaveien ved broen: Elendig fortau 

Krossen: Bedre fortauer og gangfelt 

Kryss Tørneskogveien og Industriveien: Mye trafikk og farlig kryss 

Kvam: Mørkt 

Strannaveien – Øyno: Ny bro vil være enklere vei til skolen 



 


