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1 Oppsummering medvirkning for barn og unge 
 
Følgende aktiviteter er gjennomført: 

Medvirkning på Eberg barneskole 09.06.2020 med elevrådet, 11 elever fra 3. -7. Trinn. Elevene ble 
delt i 2 grupper etter alder: 3.-4.trinn på en gruppe og 5.-7. trinn i en gruppe. Opplegget varte i en 
time.  

Digital medvirkning på Blussuvoll ungdomsskole, med elevrådet, 7 elever fra 8-10. Trinn, 
10.06.2020 Elevene ble delt i 2 grupper. Dette opplegget varte også en time.   

Barnehager innen en rekkevidde på 3 km fra planområde fikk også mulighet til å gi innspill. Mail og 
brev ble sendt ut 23.06.2020, med frist for innspill 03.08.2020. Vi mottok to innspill. 

Oppsummering funn 
• Mye aktivitet i Spruten. De leker mye her sammen med søsken og venner, aker (1), de har 

uteskole her, plukker blomster, spise ute, grilling, jogging, sykler til skolen og gå på tur, går hit 
med speideren. Det er hovedsakelig den østligste delen av Spruten, mot Kong Øysteins veg de 
oppholder seg. Gjennom Spruten er det også en viktig snarveg/gang- og sykkel vei som ble 
merket som veldig viktig for elevene. Denne forbindelsen gir kort veg fra skolen ned til 
Valentinlystsenteret hvor ungdommene har flere ærend.  

• Akebakken – her fikk vi mye informasjon og inntegnet hvor de aker mest, hvor de minste barna 
aker og hvor den bratteste bakken med hopp (!) ligger (se kart over viktige steder): 

Figur 2: Favorittsted/viktig akebakke 



  

• Labyrinten (2) ved Telenorbygget blir også brukt.  
• Valentinlystsenteret er et sted de går til, spiser is og pizza og går fra/til etter skole/trening. 

Lekeplassen sør for Valentinlystsenteret er registret med smilefjes = fint sted å være. 
• Flere som velger Olav Magnussons veg framfor å gå langs Kong Øysteins veg. De spiser med 

familien i Tyholttårnet. 
• Områdene rundt Eberg skole er mye brukt til ulike aktiviteter. 
• Området (3) utenfor Strinda VGS og Blussuvoll skole (grøntområde) ble også trukket frem som 

viktig for elevene. De har ofte utegym her og skrev en rekke aktiviteter som de gjør på det åpne, 
grønne området. Her er de sammen med venner, leser, soler seg, går tur og driver ballspill. Dette 
område blir også brukt som turmål, skole- og barnehageavslutninger Volleyballbanen som ligger 
her er lite brukt, dårligere standard enn den som er på skoleplassen på Strinda og nettene er 
fjernet.  

• Idrettsanlegg ved Eberg skole (4) er det mange som benytter i fritiden noe som også er tegnet inn 
i kart for bevegelse. 

• Biblioteket på Moholt: Låne bøker.

 
Figur 3 Samlet bevegelsesmønster 

• Bevegelsesmønstrene viser at alle vegene rundt Tyholttårnet, NRK, Havlaboratoriet, 
Marinteknisk senter og Telenorbyggene ble markert at de brukte. Sigurd Jorsalsens veg, Kong 
Øysteins vei og Olav Magnussons vei er mye brukt. Felles for begge gruppene var den merkbare 
diagonalen mellom Blussuvoll skole, via østsiden av Tyholttårnet, og mellom Marinteknisk senter 
og Otto Nielsens veg 12, og i retning Valentinlystsenteret. 

• Kong Øysteins veg (5) oppleves skummel og veldig trafikkert. 
 
Vi ble også fortalt av rektor ved Eberg skole at grøntarealene i nærområdet brukes mye nå i 
skoletiden pga. smittevernhensyn og begrensninger ifm. covid-19.  

 



  

 
 
Oppsummering funn/innspill kulepunkt - hvor punktene som er flest ganger nevnt kommer 
først. 

 
• Behold Spruten og mest mulig av grøntarealene, gjerne mer park/vegetasjon 
• Mer små veier/snarveier, trafikksikkerhet -sykling, overganger, gå-turer, rundturer 
• Flere benker/sitteplasser, mulighet for større grupper/ly for regn (Spruten og gressletta ved Blussuvoll 

skole) 
• Behold akebakken/akemuligheten ved Spruten 
• Behold snarveg over Spruten 
• Områder for sport (volleyball bane, Frisbeegolf, Håndballhall/baner, Basketkurv ble nevnt 
• Lekestativ (klatring – vanskelige, «snurre-ting» ble nevnt) 
• Treningsområde/apparat 
• Bygninger som er fint å se på, estetisk tiltalende 
• lek og fritid - mulig for mange å være der 
• Vil ikke at labyrinten skal bli fjernet, behold labyrinten 
• område med mulighet for å grille 
• integrert vegetasjon på bygninger 
• Søppelbøtter 
• Lekebutikk 
• Dyrepark 
• NRK skal ikke rives ned 
• Ikke ødelegg Spruten 
• Lekeplass – Nordre Eberg gate 
• Ikke riv noen ting 
• Bedre sand på sandvolleyballbanen (i parken ved Blussuvoll ungdomsskole) 
• Hundepark 
• Morsommere lekeplass på Østre Berg 
• Restaurant 
• Trampolinepark 
• sted med rennende vann/se på fisker 
• Gå på taket 
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