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Innledning 
Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i 

Ås. I en digital kartdatabase registrerte elevene sine skoleveier og beskrev steder de liker, steder de 

ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør på de ulike stedene.  

Resultatene fra barnetråkk er en viktig del av kommunens arbeid med utviklingen av Ås sentrum. 

Høsten 2016 utarbeides mye av kunnskapsgrunnlaget for en områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, som skal ferdigstilles i 2017. Ved å gjennomføre barnetråkk tidlig i denne prosessen, 

sikrer vi at barn og unges interesser er med når premissene for planen legges.  

Resultatene i denne rapporten gir et øyeblikksbilde av hvordan barna i 8. klasse på Ås ungdomsskole 

bruker og oppfatter sine nærområder. På bakgrunn av disse øyeblikksbildene kan vi definere noen 

steder som er spesielt viktige for barn og steder hvor det er behov for oppgraderinger. 

Registreringene gir oss informasjon om hvilke kvaliteter i sentrum det er viktig å ta vare på, og hvilke 

steder barn og unge ikke er fornøyde med.   

Gjennomføring 
To representanter fra kommunens planavdeling, sammen med IKT-ansvarlig i kommunen, besøkte 8. 

klasse på Ås ungdomsskole i september. To av klassene var på forhånd valgt ut til å delta, og 

opplegget ble gjennomført i løpet av to skoletimer per klasse. Den første timen ble brukt til en 

presentasjon av kommunens planarbeid for Ås sentrum, og elevene fikk mulighet til å diskutere og 

stille spørsmål. I andre time registrerte elevene sine skoleveier og steder de bruker i barnetråkk. De 

som ble ferdige med registreringene før timen var over fikk i oppgave å tegne hvordan de ønsker at 

Ås sentrum skal se ut i 2040. 

Barnetråkk-registreringen ble gjennomført med skolens egne PC-er. Vi opplevde noen problemer 

med programmet, blant annet vansker med å slette feilregistrerte skoleveier eller steder. Dette kan 

ha ført til at det ferdige datasettet inneholder enkelte feilregistreringer.  

Oppsummering av barnetråkk 
Nedenfor oppsummeres de viktigste funnene fra barnetråkk på 8. trinn på Ås ungdomsskole. De 

viktigste funnene regnes som registreringer som er gjort 3 ganger eller mer. Det må påpekes at det 

ikke er mulig å si om registreringene kommer fra tre ulike personer, eller fra samme person. En 

fullstendig oversikt over registrerte skoleveier, oppholds- og lekeområder finnes i kommunens 

karttjeneste, og vil brukes i kommunens planarbeid.  

Registreringene ble gjennomført i to grupper, og det finnes derfor to kart for alle områdene. I denne 

oversikten vises bare ett av kartene, mens sitatene og antall registreringer er hentet fra begge 

gruppene. Det er derfor ikke alltid samsvar mellom antallet kommentarer og de registreringene 

kartene viser.  

 

 

 



Tegnforklaring 
I Barnetråkk kunne elevene velge mellom ikoner som var negative, positive eller viste aktiviteter, og 

plassere disse i kartet. Illustrasjonene under viser hvordan ikonene ser ut i programmet: 

 

   

Kilde: Barnetråkk.no 

 

I kartene i denne rapporten vises de tre hovedkategoriene som grønne, røde og blå prikker. En 

nøyaktig beskrivelse av hva hvert enkelt punkt referer til ligger i kommunens karttjeneste, og er kun 

tilgjengelig for planleggere i kommunen. 

 

liker 

misliker 

aktiviteter 

 Skolevei 

 

 



Oversiktskart skoleveier 
 

1. gruppe 

 

Antall registrerte veier: 27 (17 elever) 

Antall registrerte steder: 222 (18 elever) 



2. gruppe

 

Antall registrerte veier: 20 (16 elever) 

Antall registrerte steder: 275 (21 elever) 

 



Skolen og skoletomta 

 

Svømming (8): 

- du kan svømme i ås svømmehal 

- her kan man bade 

- for varmt vann. 

- jeg svømte her før 

Skateboard (4) 

Sykling (3) 

Liker (3) 

- aaaaaaaaa skolen er litt kult 

Vil endre/misliker (3) 

- Kjedelig 



- Fontene! 

- en drikkefontene 

 

Ås stadion 

 

Liker/fint sted (17) 

- elsker stadioen 

- det er fint på stadionen:) 

- fotballbanen er gøy 

- liker å vere på stadion 



- fint sted å spille fotball men trenger nytt kunstgress. 

Ballspill (25) 

- det er en fin stadio, men den er litt slitt og kunstgresse henger fast i 

klærne. 

- Her spiller vi fotball. 

- Kul 

- det er morsomt å være her når det er fint vær og man kan være med 

venner å leke. 

- jeg vil bruke banen i pausen 

- det er gøy å spile fotball på stadionen 

- det er jo Ås stadion. Her spiller mange barn, unge og voksene fotball. 

- det er fint å spille fotball her. 

- fotball 4 life 

- Det er super koselig på Ås-stadion, men den trenger ny kunstgress. Den 

har vert der i 11 år 

Møteplass (6) 

- det er et fint sted og møte folk og spille fotball og sånt:) 

- Møter venner her. 

Skøyter (4) 

- Kan stå på skøyter her om vinteren. 

 



Lekeplass på Rustad 

  

Lekeplass/fin park/liker (5) 

- det er en fin lekeplass, men det burde være litt flere ting der 

- dette er en vedig fin park/lekeplass. Men det kunne ha vært noen lys 

 



Rustadjordet 

 

Fin skog/liker (7) 

- her er det veldig fint å gå tur 

- liker veldig godt denne skogen 

 



Lekeplass i Dysterlia 

 

Lekeplass/aking (5): 

- her pleier jeg å ake 

- her er det hyggelig å være 

- her er det gøy å ake 



Danskerud 

 

Liker/fint sted (5) 

- kul sykel bane 

Fin skog (4) 

 



Dysterjordet 

 

Liker/fin utsikt/fint sted (7) 

- vi må ta vare på jordene 

- her liker jeg å gå på ski, det er fint her og det gjør at ås er litt mer landelig. 

dette er favoritt stedet mitt! 

- her må vi ta vare på jordene. det gjør Ås litt mer landlig. spesielt når vi 

skal gjøre sentrum mer til lik en by 

- landelig 



Åshallen 

 

Ballspill (5) 

Liker/fint sted (4) 

- Sports-apparatene er veldig fine å bruke til styrketrening 

- det er gøy å turne i ås hallen, men ikke så mye turnutstyr 

Misliker/vil endre (3) 

- det skulle vært mye større hall, det er nesten ikke tid til å ha alle 

aktiviteter inne, og kanskje en bra turnhall. 

- Badehall. Fint å få folk i aktivitet 

- Badehall. 

 



Hogstvetveien 

 

Misliker (13) 

- bilene kjører fort 

- mye grus etter vinteren 

Mørkt (7) 

- mørkt om vinteren og morgenen 



Vardåsen 

 

Fin skog (8) 

- det er veldig fint å turer i skogen 

- fint sted å jogge 

- Det er en fin skog der 

- fint å sykle der 

 



Gågata 

 

Skumle folk (7) 

- gamle som røyker 

- skumle folk utenfor kiwi 

- Skumle folk utenfor nt kiosken 

- det sitter noen folk utenfor og røyker og ler skummelt 

- De som sitter ved kiosken og røyker 

Liker (5) 

- Liker nille, kiwi og nt kiosken 



- god pizza på babylon 

- her ligger babylon. bra pizza og kebab sted. 

- kebab shop,det er digg 

- fint sted, og kult med gågate, er ikke her så mye da... 

Shopping (3) 

- Fint med nille, kiosk og matbutikk. 

- shopping på nille er jo bra og billig 

 

Undergang, jernbanen 

 

Misliker/vil endre/mørkt (11) 

- det har blitt veldig fint her med fliser, men det er vanskelig å se om det 

kommer noen fra togstasjonen. 

- det er litt skummelt med sideveien i undergrunden 

- i undergangen kan det være skummelt. sykler og gående kan kollidere, får 

man ser ikke værandre 

- synes det er skumelt at det kan komme folk fra siden, er alltid redd for at 

noen skal sykle rett inn i meg 



- vil endre under gangen fordi det er skummelt når man møter folk som man 

ikke kan se fra stasjonen. man må alltid kjøre så sakte fordi noen kan 

komme veldig fort:/ 

- tunnelen er veldig skummel fordi hvis su sykler\går i den tunnelen så ser 

du ikke om det kommer noen fra jernbanen 

- det burde være litt lys der 

- her der det ganske uoversiktlig og mørkt 

 

Rådhusplassen og Ås kvartal 

 

Møteplass (8) 

- wayns er en super bra kafe som er koselig. 

- pleier og møte venner her. 

- Mange som henger på Rema taket. 

- på taket på Rema1000 

- jeg peier ofte å møte folk og sitte på waynes 

 



Shopping (3) 

- kunne ønske det var litt flere butikker her, feks h&m, bikkbokk og carlings 

Fin bygning/liker (7) 

- Veldig fint til å være parkeringshus... stilig design 

- kunne hengt opp lys-slyngler over gangveien langs butikkene (høst/vinter) 

- Jeg liker den nye Rema 1000 

Misliker/vil endre (6) 

- Vi trenger ikke fire matbutikker i ÅS!! isteden for det så kan vi ha et 

sentrum som ligner på ski storsenter! 

- Gjøre det til et stort senter. 

- Klesbutikk for barn og ungdom. (kan være hvor som helst) 

- Sportsbutikk? 

 



Rådhusparken og Borggården 

 

Liker (12) 

- veldig fint, men det hadde vært kult om det kom noen frukttrær med gode 

frukter på (plomme-eple-pære). Ikke for langt vekk fra gangveien. (Viktig 

at det er en god sort) 

- pokemon go er morsomt 

- der er det mye pokemon 

- du kan låne bøker på biblioteket 

- Liker å sitte ved fontenen. 

Fint sted/fin park (19) 

- bibliotek og kino er jo kjempe bra! 

- Det er en stor gressplen og lekestativ. 



- Kjempefint sted å sitte og snakke med venner 

- fin liten park, men litt liten. 

- morsomt å være her med venner og ha pikknikk her er også veldig fint. 

- koselig park med en ny fontene! 

- fin park 

- her liker jeg og sitte på gresset med venner 

- Veldig pent å grønt. åpent for alle 

- det er fint der fordi det er stor gress så mange kan være på å kose seg, og 

det er nært butikker 

Møteplass/lekeplass (12) 

- Jeg pleier å ta med søstera mi hit for å leke. 

- det er et park anlegg 

- møter venner der 

- lekte der da jeg var liten 



Åsgård skole 

 

Liker/fint sted/fin bygning (8) 

- Jeg liker veldig godt Ballbingen i Åsgård. 

- jeg liker dette stedet 

- hvis dette er midtgard, så er dette et bra sted 

- urbyggningene er fine 

 



Storebrand stadion og Skogsdammen 

 

Stadion: 

Skøyter (5) 

- på vinteren går jeg på skøyter her 

Ballspill (3) 

- bra 

Skogsdammen: 

Skøyter (3) 

- når det er is på dammen står jeg på skøyter 

- Også fint sted å stå på skøyter når det er is der 

 



NMBU Campus 

 

Fin park/fint sted/liker (12) 

- Koselig 

- Kjempefint med mange fine busker og trær. God iskrem og morsomt å 

mate endene 

- bra sted å spille pokemon og 

- Nmbu er en fin park 

- nmbu har en fin park 

- bra å spille pokemon go i dette området 



Nesset 

 

Liker/fin utsikt/fint sted 

- fin utsikt over vannet 

- ELSKER SOFTISEN!!! 

- kjempebra og stor soft-is 

- god softis 

 



Vinterbro kjøpesenter 

 

Liker/fint sted (3) 

- bra shoppingsenter 

- fordi jeg liker å shoppe 

Shopping (3) 

- her drar vi å handler 

- vinterbro er et utrolig bra shopping senter 

 



Tusenfryd 

 

Liker/fint sted (11) 

- Bra karuseller! 

- ELSKER TUSENFRYD!!! 

- det er gøy å være på tusenfryd 

- fordi det er morsomt å være der 

 


