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BARNETRÅKKREGISTRERINGEN BLE FORETATT 26. 11.2012 

 



FORORD 
I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal kartlegges 
hvilke områder som er viktige bruks- og lekeområder for barn. I den forbindelse har 
administrasjonen i Larvik kommune gjennomført barnetråkkregistrering på Frostvedt skole.   

 

Følgende personer har vært med på barnetråkkregistreringene på Frostvedt skole:  

 5. klassene 2012/2013  

 Anne Riiser (lærer i 5. klasse)  

 Silje Johansen (lærer i 5 klasse)  

 Anita Skarvang Engstrøm (lærer i 5. klasse)  

 Marianne Brekka (barnerepresentant i Larvik kommune)  

 Hanne Holmen (Arealplanlegger i Larvik kommune)   
 
 
Vi takker for godt samarbeid med rektor Per Otto Ugelstad, og 5. klasse lærerne, samt alle 
elevene for en glimrende innsats.   
 
 
 
Følgende personer har vært med på etterarbeidene:  

 Hanne Holmen har skrevet rapporten fra barnetråkkregistreringen på Frostvedt skole   

 Kolbjørn Hem har digitalisert barnetråkkregistreringen 
 
 

 

 

 

 

 

Larvik 6. desember 2012  

 

 

 

  

 

 

  



INNLEDNING  

Grunnen til at kommunen har gjennomført barnetråkkregistrering er å få bedre kunnskap om 
hvilke arealer barn og unge bruker rundt skolene sine, samt hvilke arealer de bruker i fritiden 
sin. Dette vil gjøre oss planleggere og politikere bedre i stand til å ivareta deres interesser, 
både i forbindelse med utarbeidelse av planer og i byggesøknader.     

Økt fokus på fortetting medfører at det er viktigere enn noen gang å få registrert de 
områdene som ikke ønskes utbygd. Eksempler på slike områder er barn og unges 
lekeområder, parker, turområder m.m.  

Barn og unges arealinteresser har ofte blitt en salderingspost ved planlegging og utbygging. 
En av grunnene til det er at barn og unges arealbruk ikke er registrert og dokumentert. Derfor 
ønsker kommunen å få registrert arealene som barn og unge bruker. Slike registreringer 
kalles for «Barnetråkkregistreringer». De vil synliggjøre barn og unges arealbruk og vil bli en 
del av kunnskapsgrunnlaget ved utarbeidelse av kommunens planer, detaljerte regulerings-
planer (private planer) og ved byggesøknader. Registreringene vil bli digitalisert på et eget 
temakart for barnetråkk. I tillegg vil registreringene bli en del av grønnstruktur-kartleggingen 
som skal utarbeides ved neste rullering av kommuneplanens arealdel som en oppfølging og 
implementering av «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk».  

Barnetråkk gir kommunen oppdatert kunnskap om barn og unges arealbruk. Dette kan 
kvalitetssikre beslutninger som berører barn og unge, legge grunnlag for bedre planlegging 
og dekke dokumentasjonskrav som ligger i plan- og bygningsloven.       

Medvirkning fra barn og unge er nedfelt i mange lover og rundskriv. Eksempler på slike er 
plan- og bygningsloven, Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og FN`s barne-
konvensjon. I følge plan og bygningsloven har kommunene et særskilt ansvar for å ivareta 
barn og unges interesser. I følge loven skal hver kommune ha en ordning som ivaretar dette. 
Larvik kommune har valgt «barnerepresentantordningen» som ivaretar barn og unges 
interesser. Et eksempel i plansaker et at tas arealer som brukes av barn og unge til 
utbyggingsformål skal det skaffes erstatningsarealer.  

Ved å tegne i kart, forteller barn og unge hvordan de bruker lokalmiljøet sitt, hvilke steder de 
bruker, hvilke veier de bruker og hvilke steder de opplever som problematiske. Å sikre deres 
nærområder til lek og opphold, vil gi barna helsegevinster, god motorisk utvikling, natur-
opplevelser og sosialt fellesskap med andre barn, i henhold til intensjonene og satsingen på 
«helse i plan».  

Barn og unge får med deltakelse i Barnetråkkregistreringer en tydeligere stemme i 
planprosessene, en reell mulighet for medvirkning (demokratiopplæring) og mulighet for 
forbedring av egne omgivelser. Opplegget vil også kunne gi barna utvikling av stedsidentitet 
og styrking av ansvarsfølelse og deltakelse.  

Hensikten med barnetråkkregistreringene er:  
 Å bidra til at kommunen får et faglig godt beslutningsgrunnlag   

 Å verne og/eller sikre arealer som er i bruk og/eller er egnet til lek  

 Å synliggjøre barnas faktiske arealbruk   

 Å gi barna selv anledning til å delta aktivt i den kommunale planleggingen  

 Å gi barna mulighet for innflytelse på arealbruken i deres næromgivelser  

 Å gi barna trening i og praktisk erfaring med bruk av kart  

 Å gi barna anledning til å vise solidaritet med fremtidens barn – dvs. å bidra til en bærekraftig 
utvikling (tenke globalt – handle lokalt).  

 Oppfølging av L97 ved blant annet å praktisere demokratiet i skolen.    



METODE  

Forberedende møte den 30. oktober 2012:   

Det ble avholdt et forberedende møte med rektor og lærerne til 5. klassene. Her ble 

oppdraget presentert og det ble diskutert hvordan det skulle utføres, hvem som skulle være 

med og når det var best å gjennomføre barnetråkkregistreringene.  

 

Det ble enighet om å utføre barnetråkkregistreringene den 26. november 2012 med 5. klasse 

elevene (30 elever). Elevene skulle inndeles i grupper på 4 elever som læreren skulle velge 

ut på forhånd.  

 

De skulle få utdelt hvert sitt kart og fargeblyanter (grønn, blå, gul og rød). Kart og beskrivelse 

av oppgaven skulle oversendes til skolen i god tid før registreringene, slik at elevene fikk en 

innføring i arbeidet på forhånd. Kartet skulle sendes på pdt slik at de kan ta det opp på 

smartboarden sin. Fargeblyanter skulle skolen sørge for. Det ble bestemt at det skulle 

sendes ut et informasjonsbrev til foreldrene i forkant av barnetråkkregistreringene.  

 

Barnetråkkregistrering den 26. november 2012: 

Marianne Brekka og Hanne Holmen møtte på Frostvedt skole kl. 08.30. Vi presenterte oss, 

forklarte hva barnetråkk er, hvilken nytteverdi det har og hvordan det skulle gjennomføres. 

Barnetråkk er også en form for medvirkning i demokratiet vårt. Barna ble inndelt i grupper 4-5 

elever som ble fordelt i deres 2 klasserom. De fikk utdelt kart og fargeblyanter.  

 

Barna var ivrige og jobbet iherdig i ca. 45 minutter før de fikk en pause ute. Deretter arbeidet 

de med det lille kartet. Vi voksne gikk rundt å hjalp dem. Da de var ferdige med 

registreringene samlet alle seg i det ene klasserommet, og alle som hadde lyst fikk lov til å 

presentere resultatet sitt for resten av klassen.  

 

Deretter ble kartene samlet inn og tatt med tilbake til kommunen. Det ble avtalt at skolen 

skulle få oversendt barnetråkk-kart og rapporten når de ble ferdige. 

 

BARNETRÅKKREGISTRERINGEN:   

Barna fikk utdelt kart hvor de tegnet områdene de bruker vår, sommer og høst med grønt. 

Områdene de bruker om vinteren med blått. Så tegnet de alle veiene og snarveiene de 

bruker til og fra skolen og fritidsaktivitetene sine med gult. Avslutningsvis tegnet de inn de 

områdene som de synes er skumle og eller farlige med rødt. 

Nr. OMRÅDE GRØNN BLÅ GUL RØD MERKNADER    
1  Skolegården på Frostvedt   8 8  1 Mørkt  

2 Parkeringsplassen ved skolen     2 Skummelt med alle bilene  

3 Utearealene til Frøy skole  4 4    

4 Svømmehallen til Frøy skole  1 1    

5 Skoleskogen  8 8 1 8 Mørkt + episode m/Lokkemann   

6  Skogsområde ved Almeveien  1 3   Aking  

7 Almeveien og gangvei fra Almeveien til skolen    1   

8 Kryss gangveien og Hovlandveien     1 Farlig kryss 

9  Frostvedtveien    1 2 Mye trafikk  

10 Hovlandveien    1 1 Mye trafikk  

11  Hovlandveien x Almeveien     2 Farlig kryss  

12 Hovlandveien x Tagtvedtveien + neste kryss    3 Farlig kryss 

13 Hovlandveien x Yttersøveien     1 Farlig kryss 



14  Yttersøveien     1 Mye trafikk  

15  Overgang over Yttersøveien ved Coop     2 Farlig kryssing 

16 Frankensdalsveien x Yttersøveien     5 Farlig kryss  

17 Frankensdalsveien – Sagaveien     1 Opplevd å bli trukket inn i biler 

18 Parkeringsplass på Coop   1   Lek – Kongen på Haugen  

19 Coop  1 1  1 Mye trafikk  

20 Foran bygg ved siden av Coop  1 1    

21 Rimi og parkeringsplassen til Rimi  1 1  2 Opplevd ran  

22 Kryssing av Frankendalsveien     2 Farlig kryssing  

23  Kryssing av Frankendalsveien inn i Hovlandallé    2 Farlig kryssing  

24 Frankendalsveien    2 Mye trafikk 

25 Kryssing av Frankendalsveien inn gangvei     2 Farlig kryssing  

26  Bøkeskogen  8 2 1 1 Leker og går tur og Mørkt 

27 Kryss Øvre Bøkeligt., Kongegata og Sverresgate      1 Farlig kryss  

28 Sti gjennom Mellom skogen     1  

29 Louisenlund  4 2    

30 Fotballbanene bak Louisenlund  2 2    

31 Skateparken  1     

32 Fotballbanene nedenfor Månejordet  3 3    

33 Månejordet 8 8   Akebakke og lek om sommeren 

34 Nanset Idrettsanlegg  8 8    

35 Aking rundt Vannbassengene   1  1 Bratt ned mot E18  

36 Vestmarkveien – Hagaveien    1 1 Kjører fort  

37 Nanset skole  1 1    

38  Gresslette på Borgejordet  1 1    

39 Borgejordet Barnehage  1 1    

40 Nedre del av Doktorfjellet  1 1    

41 Doktorfjellet 4     

42 Gresslette ved Doktorveien  4 4    

43 Doktorveien x Vinjesvei     1 Farlig kryss  

44 Eikeveien x Eikeveien     1 Farlig kryss  

45 Foran butikkene ved Hovlandbanen   1  1 Narkomane  

46 Nordbyen  5 5    

47 Extraleker og Europris 1 1    

48 Gresslette innerst i Hovlandveien   3     

49 Område ved Lågen  1     

50 Nanset Kirke og arealene rundt  6 6  1 Biler har prøvd å plukke opp barn 

51 Tidligere Hovland barnehage  2     

52 Sagaveien x Norrønaveien     1 Farlig kryss  

53 Skogsområdet ved Kubakken og Gapahuken  8 8 1 1  

54 Fjellet ned mot Elveveien     1 Bratt – kan ramle ned  

55 Lågen  1   1 Kjørte med båt i Lågen (drukne) 

56 Kubakken  6 8   Lek, aking og skigåing  

57 Lekeområdene inne i Tagtvedtområdet  2 2    

58 Thor Heyerdahls gate    1   

59 Tagtvedtveien     1   

60 Hestehavna    1   

61 Tagtvedtveien    1   

62 Sti fra Tagtvedtveien til Svaleveien     1   

63 Sti fra Svaleveien til Frostvedtveien    1   

64 Frostvedtveien    1   

65 Tiurveien    1   

66 Haukeveien    1   

67 Olsokveien    1   

68 Kolleveien   1   

69 Hovlandveien    1   

70 Sti fra Hovlandveien opp til Frostvedt skole    1   

71 Askeveien    1   

72 Sti fra Askeveien inn til skolen    1   

73 Tagtvedtveien    1   



74 Hasselveien    1   

75 Sti gjennom skoleskogen    1   

76 Sti fra Almeveien til Frankendalsveien    1   

77 Lilleberg    1   

78 Yttersøveien    1 1 Farlig på visse strekninger, kryss  

79 Gunnar Reiss Andersens gate    1   

80 Vei inne på Tagtvedtområdet     1   

81 Sti fra Yttersøveien og inn til Kubakken    1   

82 Hovlandveien    1   

83 Sagaveien    1   

84 Sti fra Sagaveien og inn til Gapahuken    1   

85 Norrønaveien    1   

86 Sleipneveien   1   

87 Sti fra Sleipneveien og inn til Gapahuken    1   

88 Viljaveien    1   

89 Balderveien    1 1 Farlig sving  

90 Sti fra Hovlandveien og ned til Lågen    1   

91 Frankendalsveien    1   

92 Urdaveien    1   

93 Hovlandtoppen    1   

94 Vikingveien   1   

95 Mydiveien   1   

96 Hovland Allè   1 1 Skummelt inn til Hovlandbanen 

97 Frankendalsveien    1   

98 Frostvedtveien    1 1 Mangler fortau  

99 Oberst Peters vei    1   

100 Frøyhovveien    1   

101 Heibergs vei    1   

102 Vinjes vei    1   

103 Byskogveien    1   

104 Jonas Lies vei    1   

105 Sti Fra Nanset barnehage til Borgejordet    1   

106 Borgejordet    1   

107 Vei inn til Borgejordet barnehage    1   

108 Jerpeveien    1   

109 Sophus Bugges vei    1   

110 Skogveien    1   

111 Heibergs gate    1   

112 Fresjeveien    1   

113 Sti fra Kråkefellvn. og ut til Frostvedtveien    1   

114 Sti fra Kråkefjellvn. og ut til Frankendalsveien    1   

115 Kråkefellveien    1   

116 Sti fra Kråkefjellveien til Frostvedtskole    1   

117 Eikeveien    1   

118 Doktorveien    1   

119 Rugdeveien    1   

120 Dr. Holms vei    1   

121 Nanset gata    1   

122 Wergelandsveien    1   

123 Dr. Knudtzons vei    1   

124 Skogveien    1   

125 Gunnar Thoresens vei    1   

126 Gamle Kongevei    1   

127 Greveveien    1   

128 Jonas Lies vei    1   

129 Meldalsvei    1   

130 Leiv Eiriksons vei    1   

131 Vei inn til parkering for fotballbanene    1   

132 Vei inn til Nanset idrettsplass    1   

133 Fagerliveien     1   



134 R. Amundsens vei    1   

135 Sti fra Gamle Kongevei til Fagerliveien    1   

136 Veier opp til Vestmarka (Vestmarkaveien)    1   

137 Sti fra Nordbyen og gjennom Hovlandbanen   1   

138 Sophus Bugges vei   1   

I etterkant av selve barnetråkkregistreringen er kartene gjennomgått og det er blitt laget et 

kart med alle innspillene på. Registreringene vil bli digitalisert og lagt inn på kommunens 

kartbase, samt at det vil bli laget et temakart med barnetråkk til kommuneplanens arealdel.  

 

VIDERE BRUK AV BARNETRÅKKREGISTRERINGEN:   

Barnetråkkregistreringen skal være tilgjengelig for alle kommunens saksbehandlere i 

kommunens kartsystemer. Disse skal sjekkes ved alle arealbruks- og byggesaker, slik at 

man har tilgjengelig og tilstrekkelig kunnskap og unngår at verdifulle leke- og oppholds-

arealer går tapt av f.eks. uvitenhet. Disse opplysningene vil ha betydning på lik linje med 

kulturminner, biologisk mangfold, friluftsliv osv., og må veies opp mot hverandre og andre 

verdifulle samfunnsinteresser i alle arealbrukssaker.  

 

Det vil med andre ord måtte gjøres en vekting for å bestemme hvilke verdier som skal 

tillegges størst vekt og hvilke verdier som må vike. Dersom det kommer utbyggingsprosjekter 

hvor det er registrert barnetråkk, så må tiltakshaver ikke bare vurdere barnetråkk kartene, 

men også rapporten som ligger til grunn for barnetråkkregistreringen. Grunnen til det er at 

enkelte lekeområder er avsatt selv om få benytter dem, andre områder kan det være mange 

som bruker, mens atter andre er det hele kommunen som bruker. Det som er viktig er å finne 

ut hvor stor bruken er og dersom den er stor bør lekeplassen beholdes, men dersom bruken 

er liten kan man vurdere om den kan erstattes jf. kravet om å skaffe erstatningsarealer i § 2-

8 i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2010-2022.   

 

Det finnes områder som ikke kommer så godt fram at de er mye brukt av mange, dvs. i 

mange tilfeller av store deler av kommunen: Eksempler på slike områder er: Bøkeskogen, 

Månejordet, Louisenlund, skianleggene på Sky og Nanset, Kaken, Fram, Indre havn, Farris, 

Gon-området, Kubakken i Drengsåsen, idrettsanlegget i Kvelde med flere.    

 

FORSLAG PÅ OPPFØLGENDE TILTAK I FORHOLD TIL BARNETRÅKKREGISTRERINGEN:  

 

 Punkt 1,5:   Vurdere å sette opp mer lys i skolegården og i skoleskogen.  

 Punkt 26:   Vurdere å sette opp mer lys i løypene i Bøkeskogen  

 Punkt 50:  Vurdere å sette opp mer lys rundt Nanset Kirke   

 Punkt 11-13:  Vurdere å forbedre fotgjengerovergangene på Hovlandveien   
 Punkt 27:   Vurdere å forbedre krysset Øvre Bøkeligate, Kongegata og Sverresgate  

 Punkt 42:   Vurdere å forbedre fotgjengerovergangene på Frankendalsveien  

 Punkt:78   Vurdere å forbedre fotgjengerovergangene på Yttersøveien  

 Punkt 78: Lage fortau eller gang- og sykkelvei langs Yttersøveien 

 Punkt 98:       Lage fortau eller gang- og sykkelvei langs Frostvedtveien (delen fra                                 
Frankendalsveien og opp til Nanset gata)  

 

Ovenfor er det foreslått tiltak som kan vurderes for å redusere farene som er kommet frem i 

barnetråkkregistreringen. Foreslåtte tiltak vil bli diskutert med trafikkansvarlig i Larvik 

kommune.  


