Barnetråkk 2017
Tema: Trafikksikkerhet
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Innledning
Om Barnetråkk
Barnetråkk er en metode for innsamling av informasjon om hvordan barn og unge bruker og opplever
sine fysiske omgivelser. Mer informasjon: www.barnetråkk.no
Barnetråkk er vedtatt som ett av tiltakene som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen,
og være en del av demokratiopplæringen til barn og unge i Svelvik.
Barnetråkk vil gjennomføres hvert år og inngår i skolenes ordinære undervisning. Det vil velges ulike
temaer fra år til år, avhengig av hva det er behov for informasjon om fra barn og unge. Det er
6.klassene og i 9.klasse som deltar i registreringene, som er et samarbeid på tvers av kommunens
fagområder. Arbeidet koordineres fra rådmannsfunksjonen.
Barnetråkkregistreringene vil brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunale saksbehandlere, hvor
tjenesten som ”eier” temaet det enkelte år vil ha en særskilt rolle i analysearbeidet for å kunne få
mest mulig ut av det barna og de unge har registrert.

Barnetråkk 2017
Temaet i 2017 var ”Trafikksikkerhet”, derfor har rapporten hovedfokus på dette. Bakgrunn for valg av
tema var at Trafikksikkerhetsplanen skal rulleres i løpet av året, og Barnetråkkregistreringer vil kunne
bidra som kunnskapsgrunnlag for planen.
Det var Tekniske tjenester som ”eide” oppdraget. I tillegg til skolene deltok det i år ansatte fra
tekniske tjenester, fra fagavdelingen til oppvekst og utdanningstjenester og fra kultur og byutvikling.

Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?
Barnetråkkregistreringene vil utgjøre deler av kunnskapsgrunnlaget når Svelvik kommunens
Trafikksikkerhetsplan skal revideres.
Det er en ambisjon at demokratiopplæringen skal gi engasjerte barn og unge, derfor er det viktig å se
at det man bidrar med gjør en forskjell! Derfor vil det gjennomføres minst ett tiltak, som er foreslått i
registreringene, i løpet av 2017.

Tegnforklaring
Skolevei, snarvei
Aktivitet (f.eks. ballspill, lekeplass, svømming, sykling, aking, møteplass, skøyter, shopping)
Steder de liker (f.eks. sted, utsikt, skog, bygning, park)
Steder de ikke liker eller som de ønsker endret (f.eks. trafikk, søppel, mørkt, støy)
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Barn og unge og trafikksikkerhet
Totalt deltok 142 barn og unge på Barnetråkkregistreringen i 2017; 68 elever fra 9.kl og 74 elever fra
6.kl (25 fra Tangen og 49 fra Tømmerås).
Årets deltagere ble bedt om å fokusere på trafikksikkerhet på skolevei og i sitt nærområde. Herunder
skulle elevene vurdere:









Hvor går den enkeltes skolevei, evt. alternative veier. Hvilken vei benyttes til
fritidsaktiviteter og andre veier de bruker når der de ferdes i sitt nærmiljø.
Fartsnivå – Kjører biler og andre fremkomstmidler raskt eller ferdes de hensynsfullt
Type trafikk – Hvilke type transportmiddel påvirker trafikksikkerheten i valgt område.
Type vei - Smal, bred, mørk eller lys vei
Tilstand vei – snø, grus, støv (sesongbetonte variabler)
Sikt – Ser eleven bilene, eller opplever de ikke å bli sett.
Tilgjengelighet for fotgjengere – Tilrettelagt for gående, gangfelt, fotgjengerovergang etc.
Skilt – Bidrar eksisterende skilting til å fremme trafikksikkerhet, eller bør det skiltes bedre

Registreringene viser i grove trekk hvilke skoleveier barn og unge benytter, samt området de ferdes
på i sine nærområder. De registrerte områdene sett i sammenheng med merknadene gir en
indikasjon på hvor barn og unge ferdes og hvordan de opplever trafikksikkerheten i sitt område.
Registrerte punkter og kommentarer er oppsummert i noen hovedtrekk. I tillegg er sentrale
kommentarer som gir mer utfyllende informasjon gjengitt. Kommentarene er ordrette, slik de er
skrevet av elevene.

Oppsummering
Elevene opplever at det er stor trafikk langs Fv. 319 og at bilistene kjører over fartsgrensen og
mangler aktpågivenhet. Videre opplever de at en del veier i sitt nærmiljø mangler belysning ønsker
flere fotgjengeroverganger.
 Mindre fart
 Mer lys
 Tryggere kryssing av vei
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Nesbygda
Hovedtrekk
 Etterlyser gatelys langs Fv. 319 ved Tørkop og Nesvangveien
 Etterlyser fotgjengerovergang over Fv. 319 ved Norgips
 Opplever at bilene kjører for fort langs Fv. 319, spesielt ved Tangen Fjordpark
 Etterlyser fotgjengerovergang over Fv. 319 ved Tangen Fjordpark
 Etterlyser tiltak som trafikklys, tunnel eller fartdumper ved Tangen Fjordpark
 Etterlyser fungerende gatelys ved Slettaveien og Nøsterudveien
 Opplever at det er mørkt og glatt fra Bueveien til Fv. 319 Svelvikveien

Hvor
Fv. 319 ved Norgips

Hva
Kryssing av vei

6.klasse - kommentarer

9.klasse - kommentarer

«Mye trafikk når vi skal gå over ved
bussholdeplass»
«Det er ikke fotgjengerovergang når
jeg jeg går av bussen fra skolen.
Bilene kjører kjempefort så jeg føler
meg utrygg for å krysse veien»

Fv. 319 ved Tangen
Fv. 319 ved Tangen
Fjordpark

Hastighet
Hastighet/
kryssing av vei

«Kjører sykt raskt!!»
«Kjører kjempeeeeeee fort!!!!!»
«Bilene kjører for fort og stopper
ikke»
«Her er det også masse trafikk når vi
skal over til stranda og det er veldig
skummelt»

Fv. 319 ved
Seilerhytteveien
Nesvangveien

Kryssing av vei

Fv. 319 ved
Sagkleiva

Mørkt/
hastighet

Mørkt

«BILER STOPPER IKKE NÅR JEG SKAL
OVER DET ER SKUMMELT»
«Det er vanskelig til og gå over veien,
bilene stopper ikke»
«Her er det veldig mørkt når man
sykler hjem fra venner eller og
komme hjem fra venner»
«kjempe mørkt hele året selv om det
er lyktestolper der de funker ikke»
«Det er mørkt og gatelysene slår seg
av tidlig»
«Det er mange som kjører over
fartsgrensen»
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Registreringer i Nesbygda fra Tangen skole:

Registreringer i Nesbygda fra Tømmerås skole:
Ingen
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Registreringer i Nesbygda fra Svelvik ungdomsskole:
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Sentrum
Hovedtrekk
 Synes det er mørkt på gang- sykkelveien ved fra Sverstadveien til Søndre Brennagate
 Opplever at bilene kjører for fort ved Sverstadveien
 Opplever mye trafikk i krysset mellom Fv. 319 og Tømmeråsveien
 Opplever at bilene kjører for fort i Grensegaten, Eikveien og Ødegårdsveien
 Etterlyser fungerende gatelys i Eikveien
 Etterlyser fotgjengerovergang ved Knem
Hvor
Fv. 319 ved Nyveien

Hva
Kryssing av vei

Fv. 319 ved
Tømmeråsveien
Fv. 319 ved
Strømmhallen
Fv. 319 ved Svelvik
ungdomsskole
Fv. 319 ved
Skjønnheim
Strandgaten/
Storgaten
Sjøveien/
Strandgaten
Grensegaten

Kryssing av vei

Åsgaten/
Brenmehlsgate/
Nyveien
Gang- /sykkelvei
mellom
Sverstadveien og
Søndre Brennagate
Eikveien

Passasje

Ødegårdsveien

Hastighet

Markveien/
Neptunsvei

Mørkt

Hastighet
Kryssing av vei
Hastighet

6.klasse - kommentarer
«Veldig mye trafikk. Det er mange
som ikke stopper da vi skal gå over
veien»
«Skummelt å gå her for det er mange
biler. For det er mange som blir kjørt
til skolen»
«Det er mye trafikk her når jeg skal
over veien»
«Det kommer biler i full fart»
«Bilene stopper ikke på gangfeltet
når du skal gå over»
«Her kjører folk noen ganger over
fartsgrensa»

Sikt

«Ikke oversikt over bilene som kjører
opp til veien»
«Skarp sving, ser dårlig. Kan skape
kollisjon eller påkjørsel»

Sikt
Hastighet

«Biler kjører fort ned Grensegaten, og
tar ikke hensyn til barn som går der»
«Det er plass å gå på, biler er parkert
langs siden når biler kommer, det blir
dårlig plass»
«Her er det veldig mørkt, burde være
lys her»

Mørkt

Sikt

9.klasse - kommentarer
«Masse biler som kjører fort og ikke
venter på oss som skal over veien»

«Det kan komme biler fort rundt
svingen, og da er jeg redd for at jeg
ikke ser bilen og blir kjørt på.»
«Det pleier å være biler som kjører
fort her»
«Det er ganske mørkt når man går på
Markveien (Vinter)»
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Registreringer i sentrum fra Tangen skole:
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Registreringer i sentrum fra Tømmerås skole:
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Registreringer i sentrum fra Svelvik ungdomsskole:
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Berger (inkl Grunnane)

Hovedtrekk




Opplever at bilene kjører veldig fort langs Fv. 319 ved Høyen
Etterlyser fungerende gatelys på Bergeråsen
Opplever at bilene kjører for fort ved Bergeråsen og i Bergerveien

Hvor
Fv. 319
Grunnane/Høyen

Hva

6.klasse - kommentarer

Hastighet og
fortau

9.klasse - kommentarer
«Dette er ekstremt farlig vei. Det
burde være fortau. Bilene kjører fort»
«Kunne ønske det var fortau, da
kunne jeg ha sykla tryggere til
skolen»

Fv. 319 ved Høyen

Kryssing av
vei/hastighet

Fv. 319 ved
Kjelleråsen

Hastighet/
kryssing av vei

«Jeg tar buss hjem og da må jeg over
bilveien før jeg kommer til min trygge
vei hjem. Og over den veien kjører
mange biler veldig fort!»
«Bilene stopper ikke på fotgjengerfelt
og kjører fort»
«Bilene kjører mye fortere enn
fartsgrensen og det er mange barn
der. Jeg syntes det er litt skummelt»

Fv. 319 ved
Havnehagen
(Bergeråsen)
Fv.319 ved
Bjørnebråtan

Kryssing av vei

«Biler kjører fort, og det burde vært
gangfelt»

Kryssing av vei

«Når man skal krysse veien blir blir
man nesten påkjørt:/»
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Registreringer på Berger fra Tangen skole:
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Registreringer på Berger fra Tømmerås skole:
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Registreringer på Berger fra Svelvik ungdomsskole:
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Registreringer på Grunnane til Sand fra Tømmerås skole:
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Registreringer på Grunnane til Sand fra Tømmerås skole:
Ingen

Registreringer på Grunnane til Sand fra Svelvik ungdomsskole:
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