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Innkomne merknader, snarvei til Berg skole, detaljregulering  
 
 
 

 Sammendrag av innspill fra statlige eller 
regionale myndigheter 

Kommentar 

1.  Trøndelag fylkeskommune, 16.01.2019 

Fylkeskommunen vurderer at det er liten risiko 
for at planen vil komme i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner, og har ingen 
særskilte merknader til planforslaget, men 
minner om den generelle aktsomhets- og 
meldeplikten etter § 8 i kulturminneloven.  

 

Merknaden er tatt til orientering. 

2.  Fylkesmannen i Trøndelag, 04.02.2019 

Det bør etterstrebes mest mulig universell 
utforming, slik at stien blir tilgjengelig for flest 
mulig. Belysning vil være et godt tiltak langs 
stien både for økt tilgjengelighet og som et 
kriminalitetsforebyggende tiltak.  

 
Trafikksikkerhet og hensyn til omliggende 
boliger må ivaretas under anleggsfasen. 
 
 
Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres 
en ROS-analyse, viser til DSB sin nye veileder. I 
tillegg til tema som er listet i varsel om oppstart 
av regulering, må forhold som trafikksikkerhet, 
tilrettelegging for myke trafikanter under 
anleggsperioden og sikring av området under 
bygging tas inn. ROS-analysen skal legges ved i 
saken og synliggjøres i forslaget til 
reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes 
med tiltak som hjemles i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.  

 

 

På grunn av bratt terreng vil ikke snarveien være 
universelt utformet, men avbøtende tiltak vil gjøre 
snarveien godt tilgjengelig for de mange 
brukergrupper. Snarveien er planlagt med 
belysning, trapp med hvilerepos i midten og 
håndløper der stien er brattest. 
 
Det skal lages en plan for beskyttelse av 
omgivelsene mot ulemper i bygge- og anleggsfasen 
før bygging kan igangsettes.  
 
Det er gjennomført en ROS-analyse som er vedlagt 
planforslaget. Tiltak er hjemlet i bestemmelsene. 

3.  Statens vegvesen (region midt), 09.01.2019 

Vegvesenet ser at det er planlagt regulert 

 

Merknaden er tatt til orientering. 



 
 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

 
Vår referanse 
18/33012 

 
Vår dato 
05.07.2019 

Side 2 
 

 

  
134148/19 

siktsoner i krysset mellom Strindvegen og 
Essendrops gate, noe som er positivt. Ellers 
ingen merknader.  

4.  Direktoratet for mineralforvaltning, 
15.01.2019 

Planområdet berører ingen kjente forekomster 
med mineralske ressurser, masseuttak, 
bergrettigheter eller gamle gruver. Direktoratet 
har derfor ingen merknader. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

 Sammendrag av innspill fra private aktører Kommentar 

1.  Advokatfirmaet Nidaros DA på vegne av 
grunneiere i Essendrops gate 1, 2, 
Jonsvannsveien 32 og 34 og Bergtunveien 3, 
08.02.2019 

Samtlige vil motsette seg en fremtidig gangsti 
mellom Jonsvannsveien og Berg skole. Forhold 
som tilsier at prosjektet ikke bør gjennomføres: 

Området er en grønn oase i nærmiljøet, viktig 
kulturhave, både botanisk og zoologisk, med et 
variert fugl- og dyreliv. Stien vil rasere viktige 
biotoper i området. 

 

 

 

 

Etablering av sti vil kunne medføre rasfare på 
grunn av skjæring. Alternativt vil det være en 
støttemur, men dette vil være svært 
begrensende for annen utnytting av 
eiendommene. 

 

 

 

 

Uønsket trafikk - stien vil bli en samlingsplass 
for ungdomsskoleelever som medfører bråk og 
uro. 

 

 

 

Snarveien vil lette tilkomsten for svært få 
elever. De fleste vil enten benytte Bergtunveien 

 

 

Grøntdraget er registrert som “naturtype D - lokalt 
viktig”, men det er ikke registrert fredete, 
prioriterte, truede eller fremmede arter innen 
planområdet i Artsdatabanken. Sannsynligheten for 
at det finnes truede eller sårbare arter i området  
vurderes som lav.  

En nærmere kartlegging av vegetasjonen og 
terrenget i forkant av byggingen vil bidra til at stien 
kan tilpasses og legges på en måte som medfører 
minst mulig inngrep. Rådmannen mener stien i seg 
selv ikke medfører at området mister det grønne 
preget.  

 

Planområdet ligger ikke innenfor eller i utkanten av 
registrerte fareområder for ras eller skred. 
Snarveien vil i størst mulig grad legges på fylling. 
Det er ikke avklart om det er behov for støttemur. 
Det er gjennomført grunnundersøkelse ved 
Jonsvannsveien 36 som viser grunne dybder til fjell.  
Det vil gjennomføres en ingeniørgeologisk 
kartlegging og geoteknisk prosjektering ved 
utarbeidelse av byggeplan.  

 

Det settes ikke av areal til opphold langs snarveien, 
med unntak av der snarveien treffer gangveien i 
Jonsvannsveien. Snarveien er planlagt med 
belysning som gir økt trygghet og sosial kontroll.  

 

Berg barneskolekrets strekker seg ned til Dybdahls 
veg, og det er en rekke husstander som vil få 
kortere og tryggere skolevei med snarveien. Det 
henvises til planbeskrivelsen, kapittel 4.10, med 
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eller de kan benytte Strindvegen fra krysset 
med Jonsvannsveien. Snarveien vil dermed ikke 
ha stor effekt for skoleelever til og fra skolen. 

 
De frykter at mange vil bruke Essendrops gate 
til å sette av barn på vei til skolen. Dette er en 
smal privat vei. Beboere må ofte ta fart for å 
komme opp gata på vinterstid. Det kan oppstå 
farlige situasjoner mellom bil og barn i gata. 

 

Reguleringsplan for området fra 1922 viser 
atkomst fra Jonsvannsveien mot Berg skole, 
atkomsten ble aldri etablert. Eier av arealet 
ønsket i 2012 å dele og overføre arealet til 
tilgrensende eiendommer. Trondheim 
kommune konkluderte da med at fradeling var 
uproblematisk og at arealet ikke kom til å bli 
brukt til en gangforbindelse mellom Berg skole 
og Jonsvannsveien.  

oversikt over antall barn under skolealder, i 
barneskolealder, og i ungdomsskole- og 
videregåendeskolealder. 
Det er avsatt “drop-sone” i krysset Strindvegen x 
Bergsbakken 100 m lenger frem. Denne skal brukes 
ved levering.  
 
Frisikt i krysset Essendrops gate x Strindvegen er 
sikret med frisiktsoner på plankartet. 

 

Fradelingssaken fra 2012 ble gjort på et tidspunkt 
hvor det ikke var etablert finansiering, politisk 
grunnlag eller ressurser i administrasjonen til å 
gjennomføre snarveiprosjekter. I ettertid har 
gågruppa i Miljøpakken blitt etablert, gåstrategi for 
Trondheim er vedtatt politisk og finansiering er 
ordnet gjennom Miljøpakken. Dette sees på som et 
viktig bidrag for å nå både statens nullvekstmål og 
lokale, nasjonale og globale mål for klimaet.  

2.  FAU ved Berg skole v/leder Erlend Eldholm, 
08.02.2019 

FAU ser en stor nytteverdi i snarveien. 

Ideen om snarvei fra skolegården til 
Jonsvannsveien har vært en idé som FAU har 
diskutert lenge, og de ser positivt på at det nå 
arbeides konkret med planlegging av snarveien. 

Trafikksituasjonen i skolekretsen er krevende 
for mange elever. Området er preget av trange 
gater med manglende eller smale fortau. 
Krysset Jonnsvannsveien x Strindvegen er et 
krevende område, og snarveien vil medføre at 
elevene i denne delen av skolekretsen kan 
unngå krysset og få en tryggere skoleveg.  

Skolegården er mindre enn dagens arealkrav til 
nybygde skoler. For å kompensere på dette 
bruker skolen nærområdet, spesielt friområdet 
på Prestegårdsjordet. Det brukes til alternative 
undervisningsformer, uteskole og fysisk 
aktivitet. Prestegårdsjordet er også viktig for 
ulike aktiviteter i regi av SFO. 

Snarveien er et av flere trafikksikkerhetstiltak i 
skolekretsen, og de oppfordrer sterkt til en 
snarlig gjennomføring.  

Til arbeidet ønsker FAU å gi to konkrete innspill: 

De ber om at kryssingen av Jonsvannsveien blir 
utformet med fokus på trygghet for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne reguleringsplanen vil omfatte regulering av 
snarveien mellom Jonsvannsveien, Essendrops gate 
og Berg skole. I Jonsvannsveien etableres en rabatt 
for å tydeliggjøre skillet mellom gårdsplassen til 
Jonsvannsveien 36 og gangveien. I tillegg vil 
avkjøringen til terrassehuset smales inn fra 12 til 6 
meter, og dermed øke sikkerheten for myke 
trafikanter. Sikt sikres i alle krysningspunkt, og økt 
belysning vil vurderes i byggeprosjektering. Tiltak ut 
over dette er ikke en del av planarbeidet, men tas 
med som anbefalinger/innspill for videre arbeid for 
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skoleelevene, med et oversiktlig trafikkbilde og 
fartsdempende tiltak. 

Finn en god atkomst fra Jonsvannsveien til 
friområdet på Prestegårdsjordet. Betydelig 
høydeforskjell og en trappeløsning bør 
vurderes. 

 

å øke trafikksikkerheten i området.  

3.  Michael Johnsen, rektor ved Berg skole, 
08.02.2019 

Berg skole har hatt flere samarbeidsprosjekt 
med Miljøpakken ift. holdningsskapende arbeid 
og bevisstgjøring omkring trafikksikkerhet i 
skolens nærmiljø. De mener at de regelmessige 
markeringene over tid har en effekt. Disse 
påvirker både holdninger og valg elever og 
foreldre ved Berg skole tar. 

Den foreslåtte snarveien mellom 
Jonsvannsveien, Berg skole og Essendrops gate 
vil ha flere positive effekter på drift av skole/sfo 
på Berg. 

På grunn av flere utvidelser av skolebygget ved 
Berg skole, tilfredsstiller ikke uteområdet 
arealnormen ift. antall elever. Det betyr at de 
må ha delte friminutt for elevene. Med en trygg 
og lett tilgjengelig snarvei til Prestegårdsjordet, 
vil de i større grad også kunne nyttiggjøre seg 
dette friarealet til aktivitet i friminutt. 

SFO vil også kunne benytte arealet i større 
omfang enn i dag, både når de har fast utedag 
og ellers i uka. Det vil også være lettere for 
lærerne å benytte området på 
Prestegårdsjordet i undervisningen, både i 
kroppsøving, naturfag og andre fag. Spesielt vil 
dette være attraktivt for de yngste elevene som 
har faste uteskoledager, hele året. 

En slik snarvei vil også kunne være et trygt 
utgangspunkt for alle typer ekskursjoner sør for 
Jonsvannsveien. For elevene i den sørlige delen 
av skolekretsen vil det gi en langt tryggere 
skolevei, og gjøre at flere av elevene i området 
kan gå til og fra skole/sfo. 

Skolens flotte, nyrehabiliterte skolegård vil også 
i større grad være tilgjengelig for nærmiljøet på 
helg og fritid. De ønsker at skolen skal være et 
naturlig samlingspunkt utenfor åpningstiden. 

 

 
Reisevaneundersøkelsen for Trondheim viser at 
potensialet for å redusere bilturer er stort på turer 
under 1 km, både for skole-/jobbreiser og for 
fritidsreiser. Snarveier til skoler vil kunne påvirke 
reisevanene til folk på begge disse typene reiser. 

4.  Grete Daling, 14.02.2019  

Merknaden er tatt til orientering. 
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Vil uttrykke sin støtte til bygging av snarvei til 
Berg skole. 

5.  Ingrid Wibe, 14.02.2019 

Synes det høres fint ut, og støtter snarvei fra 
Berg skole til Jonsvannsveien. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

6.  Kristina Norne Widell, 14.02.2019 

Synes at snarvei til Berg skole er en veldig god 
idé. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

7.  Nina Økstad, 12.02.2019 

Håper dette gode forslaget går gjennom. De har 
til nå valgt å sende sine barn gående langs 
Jonsvannsveien og videre opp via Kong Inges 
gate til Berg skole. Dette delvis fordi beboerne 
langs Kong Inges gate tar veldig godt vare på 
barna deres og står grytidlig opp for å fjerne 
snø fra fortauet slik at veien er litt tryggere i 
snøkaoset. Trafikktettheten er gjennomsnittlig 
høyere i Strindvegen. Dette nye alternativet ser 
mye bedre og tryggere ut. Applauderes. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

8.  Oskar W. Angenete, 11.02.2019 

Dette er et flott tiltak som vil bety mye tryggere 
skolevei for hans barn i mange år fremover. De 
bor i Prost Castbergs vei 1 og i dag må barna gå 
langs Strindvegen eller en lang omvei via 
Jonsvannsveien og Kong Inges gate. En snarvei 
som skissert vil være meget velkommen. De 
håper virkelig at den kan gjennomføres. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

9.  Petter Dragsten Wake, 10.02.2019 

Bygging av snarveien vil bli et veldig positivt 
tiltak, det har vært et ønske fra mange foreldre 
rundt Prestegårdsjordet i mange år.De har to 
barn som har en trang og uoversiktlig skolevei, 
og som er spesielt utrygg på vinteren. Det 
smale fortauet brukes til lagring av snø på 
vinteren, dette gjelder både Kong Inges gate og 
Strindvegen. Dette har vært oppe som sak flere 
ganger i hans tid i FAU (2013-2017). Krysser 
fingrene for gjennomslag denne gangen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

10.  Siril Tingstad, 13.02.2019 og 12.03.2019 

Hun har veldig lyst på flere snarveier til skolen. 

Hun vil gjerne ha den snarveien fordi 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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1. Den er tryggere 

2. Det blir kortere 

3. Da slipper foreldrene å følge barna helt til 
skolen fordi det er en kjørevei ved siden av. 

Håper det blir en snarvei der snart. 

11.  Siril Betten, 13.02.2019 

Datteren hennes ønsker seg veldig en snarvei 
slik at de kan bruke Prestegårdsjordet mer. 
Håper virkelig det blir noe av. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

12.  Siw Anita Dragsten Wake, 10.02.2019 

Dette har vært et ønske fra alle foreldre på 
Prestegårdsjordet i mange år. De har to barn 
som har en trang og uoversiktlig skolevei, og 
som er spesielt utrygg på vinteren. Det smale 
fortauet brukes til lagring av snø på vinteren, 
dette gjelder både Kong Inges gate og 
Strindvegen. Dette har vært oppe som sak flere 
ganger i hennes tid i FAU (2013-2017). Krysser 
fingrene for gjennomslag denne gangen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

13.  Eirin Westby, 11.03.2019 

Hun er elev på Berg skole og synes at snarveien 
er en god idé fordi de som bor på sørsiden av 
skolen får tryggere skolevei. Hvis et trinn skal til 
Prestegårdsjordet blir det tryggere skoletur. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

14.  Ella Glazer, 11.03.2019 

Hun vil ha snarveien fordi det er mye trafikk om 
man skal gå fra skolen ned til Prestegårdsjordet. 
Hvis de får snarveien går det mye fortere og 
tryggere, og det blir bedre å gå på klasseturer til 
Prestegården. Det blir også bedre for de som 
bor i nærheten av Prestegårdsjordet å gå eller 
sykle denne snarveien. 

Det er også noen ulemper med dette prosjektet 
fordi det er naboer som bor ved siden av den 
skogen som snarveien skal gå gjennom, og det 
er ikke sikkert at de vil ha en snarvei der.  

 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

15.  Hermine Lervåg Sando, 11.03.2019 

Hun er elev på Berg skole og ønsker at det skal 
bli en snarvei. Det vil gjøre at elever som 
vanligvis må gå en trafikkert skolevei får en mye 
tryggere skolevei. Hun tror også at om det blir 
en snarvei der vil flere voksne som kjører til 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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jobben begynne å gå, da de vil få en raskere vei 
og ikke tenke at de kommer for sent og må 
kjøre. Denne snarveien gjør også at lærerne 
enkelt kan ha med elevene på tur eller ha 
utegym på Prestegårdsjordet. 

Hun er veldig positiv til et slikt tiltak og synes 
det er viktig at flere skal gå til jobb og skole, 
noe som både er bra for helsa og miljøet. Hun 
tror også at man blir i bedre humør av å starte 
dagen med frisk luft. Da følger man bedre med i 
timene og jobber bedre på jobb. 

 

16.  Ida Album Sagmo, 11.03.2019 

Hun synes en snarvei er bra fordi det blir 
enklere og tryggere skolevei for elevene på 
Berg skole. Hun håper det blir en snarvei. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

17.  Ida Emilie Ødegård, 11.03.2019 

Hun har veldig lyst til at snarveien skal bygges. 
Om den bygges kommer de seg raskere til 
Prestegårdsjordet på skoletur. Noen av elevene 
får også en tryggere og raskere skolevei. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

18.  Ina Johanne Klausen, 11.03.2019 

Hun er elev på Berg skole og ønsker en snarvei. 
Da er det lettere å komme seg til for eksempel 
Prestegårdsjordet, og det er bra når de skal ha 
gym. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

19.  Irja Dahl, 11.03.2019 

Hun har veldig lyst på snarveien. Grunnen til at 
de bør få den er at det blir mye tryggere for de 
som bor der å komme seg til skolen så de 
slipper å gå der det er mye trafikk. Det er også 
bra med en snarvei fordi det er enklere for en 
lærer å ta med seg klassen til Prestegårdsjordet 
hvis de skal ha utegym eller utedag. Det mener 
hun er ekstra viktig fordi de har en liten 
skolegård. Det er også mye enklere å hente 
ballen hvis de mister den over gjerdet hvis de 
hadde hatt en snarvei. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

20.  Kristian Jakhelln Laugen, 11.03.2019 

Han vil ikke ha denne snarveien. Den ødelegger 
skog og man får ekstra trening hvis man går 
rundt istedenfor snarveien.  Han stemmer for at 
den ikke skal bli bygget. 

 

Snarveien er planlagt slik at den skal ta minst mulig 
av eksisterende vegetasjon, og gjøre minst mulig 
inngrep i terrenget.  
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21.  Leah Solberg, 11.03.2019 

Hun vil gjerne at kommunen skal bygge denne 
snarveien fordi det vil bli en tryggere skolevei 
for de som bor nedenfor skolen. Det vil også bli 
tryggere å gå på tur til Prestegårdsjordet med 
klassen. Hun håper snarveien blir bygget! 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

22.  Maria Beyer Myhre, 11.03.2019 

Hun vil gjerne ha snarveien fordi det blir 
enklere for folk å gå og det er mer miljøvennlig. 
Kanskje folk heller vil gå enn å kjøre bil når det 
kommer en sånn snarvei. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

23.  Marie Unsgaard Tøndel, 11.03.2019 

Hun synes det hørtes lurt ut å lage en snarvei, 
både fordi det blir tryggere å komme seg til 
skolen for de som bor der, og fordi det blir 
hyggeligere å komme seg ned til 
Prestegårdsjordet. Men hun synes og det burde 
være helt greit for de som bor i husene rundt at 
det må bygges en vegg mellom hagene og 
eventuelt snarveien. Så hun takker ja til 
snarveien. 

 

 

 

Snarveien planlegges med gjerde mot 
naboeiendommene. 

24.  Vilma Elshaug-Tøndel, 11.03.2019 

Hun syns snarveien er en god idé fordi det blir 
mindre trafikk, kortere skolevei og ikke så 
mange som kjører da.  

 

Merknaden er tatt til orientering. 

25.  Ylva Marie Brath Volent, 11.03.2019 

Hun synes snarvei er en god idé fordi: 

1. Barn får en mye tryggere vei til skolen 

2. Det er enklere for lærere å ta med elevene på 
tur til Prestegårdsjordet 

3. Når de har mista ballen over gjerdet så er det 
enklere å hente ballen til naboen 

Hun håper de får en ny snarvei. 

 

 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

26.  Åsne Jordet-Løvik, 11.03.2019 

Hun synes denne snarveien som kanskje skal 
bygges høres ut som en god løsning for en 
tryggere vei til skolen, eller andre aktiviteter 
som også kan foregå på for eksempel 
Prestegårdsjordet. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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27.  Aksel Dahl Thorvaldsen, 13.03.2019 

Han er elev ved Berg skole og synes det er en 
god idé å bygge en snarvei for de som bor i 
området. Hvis den bygges tror han de blir veldig 
glade. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

28.  Aidan Lauritzen, 13.03.2019 

Han synes snarvei er en god idé fordi da blir det 
ingen trafikk der. Da blir det en tryggere 
skolevei. Det blir kortere skolevei for de som 
bor i Jonsvannsveien, så han håper det blir en 
snarvei. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

29.  Alvida Fløttum Sand, 13.03.2019 

Hun er elev ved Berg skole og mener at 
snarveien kan være bra for miljøet fordi det er 
folk som bor i Prestegårdsjordet-området som 
kjører til skolen. Hvis snarveien kommer får de 
kortere vei, og da tror hun at flere har lyst til å 
gå til skolen. De kommer seg også fortere til 
Prestegårdsjordet sånn at de drar dit oftere, og 
da får de mer bevegelse og konsentrerer seg 
bedre på skolen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

30.  Anna Mathea Sandberg Nyheim, 13.03.2019 

Hun er elev ved Berg skole. Hun mener det er 
viktig med snarveien for fremtidige elever ved 
Berg skole. De som bor på andre siden av 
Jonsvannsveien får en mye tryggere skolevei. 
Hun mener også at elever som skal ha utegym, 
mye lettere kan gå til Prestegårdsjordet. Andre 
ting som er bra er at foreldrene slipper å følge 
barna helt opp til skolen på grunn av trafikk, og 
at det kan være en fin plass for turister å 
komme å se på utsikten. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

31.  Bjørn Fredrik Berg Kvale, 12.03.2019 

Han tenker at en snarvei er veldig greit siden 
han og mange andre bor ved Jonsvannsveien. 
Da blir det lettere for dem å gå til skolen. Det 
kommer til å bli kortere enn den forrige 
skoleveien hans. Det blir en tryggere skolevei 
for mange, fordi man slipper å gå ved en vei. 
Når du er veldig liten så ser ikke biler deg så 
godt, så da er det jo bra å ha en snarvei som 
gjør at du må passere færre gater. Derfor synes 
han at snarveien er en god idé. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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32.  Christina Marie Gripp Jensen, 13.03.2019 

Hun er elev ved Berg skole og vil at snarveien 
skal bygges fordi det blir mye mindre trafikk og 
sikrere for skolebarna som skal gå den veien. 
Den vil også bli brukt når de skal ha utegym. 
Det blir mindre trafikk hvis de bruker snarveien 
ned til Prestegårdsjordet. Derfor vil hun veldig 
gjerne at snarveien skal bygges. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

33.  Cristinano Gurendal, 13.03.2019 

Vil ha snarveien fordi det går fortere å gå til 
skolen - noen ganger rekker noen ikke skolen på 
grunn av at de må gå rundt. Hvis de får 
snarveien går det raskere å gå til skolen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

34.  Einar Steinsland Eidsvik, 13.03.2019 

Han protesterer mot å ha sti til Berg skole for 
han bor i øvre del; og da trenger han ikke å ta 
den veien til skolen. 

 

Beboere nord for skolen vil ha nytte av snarveien i 
skoletida, og ev. på fritiden. 

35.  Emil Fidel Daling Waagø, 13.03.2019 

Han er elev på Berg skole. Han stemmer ja til 
snarveien. Han vil ha det fordi da er det mye 
raskere å ha gym på Prestegårdsjordet. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

36.  Emil Kvendbø Holden, 13.03.2019 

Han kommer fra Berg skole og er interessert i 
snarveien. Han synes den burde bli bygd på 
grunn av en tryggere skolevei for elever og 
vanlige folk som ikke er så fan av å gå ved siden 
av en vei.  

 

Merknaden er tatt til orientering. 

37.  Emil Szabo Hegle, 12.03.2019 

Han er elev på Berg skole. Han synes snarveien 
er en bra idé fordi da kan barna få en bedre og 
tryggere skolevei. Plasseringen av stien synes 
han var veldig smart. Området brukes ikke til så 
mye i dag, så det er genialt å bruke det til noe 
fornuftig. Det er lurt å få en snarvei til 
Prestegårdsjordet, fordi da kan de ha gym der. 
Om kommunen får laget stien tror jeg at 
elevene kommer til å holde den ryddig og fin. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

38.  Hans Ystgaard Fyhn, 13.03.2019 

Han synes at snarveien er en god idé, men han 
foreslår at det bygges en sklie ned og en trapp 
opp. Hvorfor han synes at det burde bygges en 

 

Det settes av areal ved siden av trappa til 
sykkelrenne. En “ordentlig” sklie vil ikke bli bygd. 
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sklie er for det første at det blir gøy å gå hjem 
fra skolen. For det andre vil sklia stå der lenge, 
og flere folk vil ha nytte av den. 

39.  Helma Sjølie Moe, 12.03.2019 

Hun er elev på Berg skole. Hun håper veldig at 
snarveien blir bygd fordi da blir det enklere for 
skolen å dra på tur. Hun skjønner hvis naboene 
ikke vil gi fra seg eiendommen sin, men hvis det 
blir snarvei så er det flere som får glede av den. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

40.  Ingeborg Haagensen, 12.03.2019 

Hun tenker det ville vært fint å få en snarvei 
fordi da kan det blir en tryggere og hyggeligere 
skolevei for de som bor nede ved 
Jonsvannsveien. Det kan også bli flere turer ned 
til Prestegårdsjordet med skoleklassene, og det 
blir enklere å hente baller som blir kastet over 
gjerdet. Jeg håper snarveien kan bli bygget i 
løpet av kort tid. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

41.  Johannes Ratchje, 13.03.2019 

Han vil gjerne ha snarveien fordi det blir lettere 
å komme til venner på den andre siden og det 
blir bedre å ha utegym. Det hadde vært fint å få 
den snarveien så fort som mulig. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

42.  Lotta Vik, 12.03.2019 

Hun er elev på Berg skole. Hun vil at det skal bli 
en snarvei fordi da kan det være at det er mye 
enklere å gå, og det blir en mye tryggere 
skolevei. Hvis det blir en snarvei så tror hun at 
det kanskje blir flere turer med klassen, og da 
kan det være at elevene blir bedre på å være 
ute i naturen. Det gjør det også lettere å ha 
utegym på Prestegårdsjordet med klassen. Det 
kan også være at det blir mindre folk som kjører 
bil og i stedet går, og da er det bedre for 
klimaet. Hun synes det er veldig viktig at det er 
en trygg vei til skolen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

43.  Louise Helgason Masdal, 12.03.2019 

Hun er elev på Berg skole. Berg skole har en 
ganske liten skolegård, og de trenger å kunne 
bruke andre områder for lek og aktivitet. De er 
ca 350 elever, og da trenger de større plass enn 
det de har i dag. 

Berg prestegård er et veldig fint sted med mye 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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grøntområde. Elevene liker seg godt der, og har 
hatt mange fine turer dit. Når de skal gå til 
prestegården i dag må de gå langs Strindvegen, 
og der er det mye trafikk. De må også krysse 
flere veier. Med snarveien blir det en tryggere 
og kortere vei å gå, og hun er sikker på at den 
blir mye brukt. 

44.  Lucia Lindell, 13.03.2019 

Hun vil ha snarveien fordi det er tryggere 
skolevei for noen. Istedenfor å gå en stor omvei 
kan man jo bare gå snarveien. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

45.  Magnus Frank Juul Jenssen, 12.03.2019 

Det hadde vært veldig fint med en sti bak 
skolen vår. Det er ikke så veldig fint for elevene 
å gå langs mange trafikkerte veier og kryss. Det 
hadde vært fint for naboer og andre personer i 
området med denne stien. Det hadde vært fint 
for elevene med kortere skolevei til og fra 
skolen. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

46.  Magnus Snekvik Juul Jensen, 13.03.2019 

Han bor på andre siden av Berg skole, så han 
kommer ikke til å ha bruk for den snarveien, 
men mange synes nok det blir bedre å gå 
gjennom skogen. Det er mer trafikksikkert. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

47.  Marte Høyer Moholt, 12.03.2019 

Hun vil ha snarveien fordi da blir det lettere for 
mange f.eks. å gå og hente ballen hvis den har 
blitt sparket ut av banen. Da slipper også 
voksne på skolen å hente den. Det blir lettere 
for alle å gå til venner som bor ved 
Prestegårdsjordet. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

48.  Mathias Fjeldvær, 12.03.2019 

Hans mening er at vi bør bygge snarveien fordi 
det er en tryggere vei for mange barn, og det 
kan motivere flere til og gå, og det blir en 
kortere skolevei for mange. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

49.  Max Christian Vinamata Brandi, 13.03.2019 

Han synes det skal bygges en snarvei fordi at 
den ville være nyttig for folk som går nede fra 
Prestegårdsjordet. Både gamle og små trenger 
mindre biler, og det blir også lettere og gå til 
skole. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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50.  Melissa Lindbak Møller, 13.03.2019 

Hun synes at det skal bygges en snarvei fordi da 
blir det tryggere å gå der i stedet for å gå på 
veien, og de som spiller fotball kan hente ballen 
sin. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

51.  Peder Klæboe, 13.03.2019 

Han elsker forslaget om å bygge en snarvei fra 
Berg skole til Jonsvannsveien. De har mer 
mulighet til å ha gym på Prestegårdsjordet. 
Ellers så har det ikke så mye virkning på han på 
grunn av at han bor i den andre retningen, men 
det er fint for andre. Ønsker at det kan bygges 
flere snarveier. 

Håper at vi  fortsetter med det bra som gjøres. 
STÅ PÅ! 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

52.  Peder Waatland, 12.03.2019 

Han synes at ideen om en snarvei er en god idé 
fordi mange barn som skal begynne i 1. klasse 
kan gå selv isteden for at foreldrene må bli 
med. Det kan være at foreldrene har dårlig tid 
så barna må gå til skolen alene. 

Jonsvannsveien er en veldig trafikkert vei, så 
det kan være farlig. 

Berg skole sin gymsal er liten og skolegården er 
også liten, så det er bedre å ta med barna til 
Prestegårdsjordet. Det kan være lettere for 
lærerne på Berg å ta med barna til 
Prestegårdsjordet når det er en snarvei der. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

53.  Simon Johan Bønaa, 14.03.2019 

På sommeren pleier de å ha gym på 
Prestegårdsjordet, men for å komme dit må de 
gå en lang omvei. Men hvis de hadde en snarvei 
som gikk rett gjennom skogen, så hadde det 
bare tatt et par minutter å gå dit. 

Her er noen andre grunner til at det kan være 
lurt å bygge en snarvei: 

- Alle kan bruke den 

- Lager en mer trivelig skolevei 

- Lager en tryggere skolevei 

- Mer effektive gymtimer 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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54.  Stian Lerstad Naustan, 13.03.2019 

Han går på Berg skole. Han synes at det burde 
bli en snarvei fordi det blir en tryggere vei for 
barna, det blir enklere å ha utegym på 
Prestegårdsjordet og kortere å gå for de i det 
området. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

55.  Thomas Kvendbø Holden, 13.03.2019 

Han synes det er et bra forslag å bygge en 
snarvei fordi da trenger ikke folk å gå rundt alle 
husene i Strindvegen. Da går det mye fortere å 
komme seg til Prestegården fra skolen for 
eksempel i gymtimene, så han synes det er 
veldig bra. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

56.  Tormod Westby Bugten, 13.03.2019 

Han synes det er en god idé med snarveien. Det 
gjør det tryggere å gå til skolen. I gymtimene 
kan de dra ned til Prestegårdsjordet hvis 
gymsalen er tatt. Men det kan være litt dumt 
hvis man sklir og detter, da er det ikke sikkert 
noen finner den personen som har skadet seg. 

 

Snarveien vil gå tett på eksisterende bebyggelse. 
Strekningen mellom Berg skole og Jonsvannsveien 
er ca. 120 meter lang og det vil ikke være langt til 
bolighus.  

57.  Ulrik Tangenes-Berg, 12.03.2019 

Han går på Berg skole. Han synes det er en 
veldig god idé fordi noen av vennene min bor 
nedenfor skolen, og da får de en tryggere og 
raskere skolevei. 

Det eneste han synes er dumt er at trappen kan 
bli veldig glatt om vinteren. Hva har dere tenkt 
til å gjøre med det? 

 

 

 

Det er ikke bestemt hvilken type trapp som skal 
benyttes. Det vurderes å benytte en trapp som har 
trappetrinn med hull, som gjør at vann renner 
gjennom, og snø legger seg ikke så lett på trinnene.  

 


