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1 INNLEDNING 

I forbindelse med KU detaljregulering for Nordkjosbotn Sør, har Asplan Viak arrangert en 

workshop for barn og unge fra Nordkjosbotn Skole. Hensikten med et slikt gruppearbeid, er å 

la barn og unge få sin stemme hørt i arbeidet med planarbeid som berører deres nærmiljø. 

Barn og unges medvirkning i planprosesser er nedfelt i Plan- og bygningsloven.  

De som deltok i gruppearbeidet var 14 skoleelever i alderen 8-13 år, som alle var godt kjent i 

sitt lokalmiljø. Elevene fikk utdelt kart over Nordkjosbotn, hvor omriss av reguleringsområdet 

for Nordkjosbotn Sør var tatt med. Deltakerne delte seg inn i 4 grupper med 3- 4 barn på 

hver gruppe. Etter litt informasjon om prosjektet og om hvorfor vi ønsker deres medvirkning, 

ble elevene stilt noen spørsmål de skulle svare på:  

- Hvor pleier dere å bevege dere i Nordkjosbotn? Hvilke stier, veier og snarveier 

brukes? 

- Hvor leker dere? Hvilke plasser er viktige for dere? 

- Er dere noe dere liker ekstra godt, eller ikke liker? 

Ved hjelp av kart, tusjer og fargede post-it lapper ga elevene sine besvarelser på 

spørsmålene. De fire gruppenes kart er digitalisert og vedlagt i denne rapporten. I tillegg har 

vi til slutt oppsummert de viktigste punktene som kom frem, i et felles kart.  

Figur 1 Fargekoding av besvarelser 
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2 PROSESS OG BESVARELSER 

   

 

Figur 2 Besvarelse gruppe 1                                      Figur 3 Besvarelse gruppe 2 

                                                                              

 

 

 

Figur 4 Besvarelse gruppe 3                                      Figur 5 Besvarelse gruppe 4 
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3 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Det kom tydelig frem at elevene som deltok i workshopen er svært opptatt av sitt lokalmiljø 

og bevisste i forhold til sin bruk av både tettstedet og landskapet i Nordkjosbotn. Elevene tok 

oppgaven på alvor og kom med gode besvarelser; Det kom frem interessante aspekter i 

forhold til bevegelseslinjer, om bruken av landskapet; beitemark, bærmark og fiskeplasser, 

samt fine beskrivelser av lekeplasser og ”gjemmesteder”. Dessuten er det beskrevet mange 

og klare meninger om hva en ønsker seg på stedet, og hvilke endringer man ikke ønsker 

seg.  

De ulike gruppenes besvarelser er ulike og til dels sprikende. Det er sannsynlig at gruppenes 

alderssammensetning og hvor i Nordkjosbotn man bor, spiller inn på måten spørsmålene ble 

besvart. Med unntak av gruppe 2 viser for eksempel ikke kartene at selve 

reguleringsområdet er oppfattes som veldig viktig i forhold til dagens bruk. Men stedene 

markert på både nordsiden og sørsiden av reguleringsområdet er tatt med i denne 

oppsummeringen, da de godt viser hvordan barn og unge i Nordkjosbotn beveger seg 

mellom stedene de leker og oppholder seg.  

Samlet sett, er det noen punkter som går igjen: I fjellskråninga sør for 

reguleringsplansområdet finnes flere steder som er viktige: akebakken, ei selvbygd hytte, 

huler i fjellet, bærplasser og sted hvor man feirer nyttårsaften. Området ved idrettsbanen er 

mye brukt, og man går på ski, aker og kjører scooter ved Åsgard. Flere grupper har ønsket 

seg ny og større skoler. Et annet punkt som går igjen er at Ringveien ikke må bli motorvei. 

Figur 6  Alle gruppenes markerte felter og forbindelser samlet i samme kart 
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KONKLUSJON 

De som deltok i denne workshopen i Nordkjosbotn, viste et stort engasjement for sine 

nærområder, og vil helt sikkert følge spent med på den utvikling som skjer på deres 

hjemsted. 

Som oppsummering av workshopen med barn og unge i Nordkjosbotn, og det 

sammenfattede kartmaterialet, har vi kunnet trekke ut noen punkter som er særlig viktig å ta 

med seg videre i planprosessen. Rapporten konkluderer derfor med noen anbefalinger for 

det videre arbeidet med reguleringsplanen: 

- Forbindelser på tvers av planområdet bør ivaretas og videreutvikles. Langsgående 

gjerder bør unngås så langt som mulig. 

- Det bør sikres fortsatt tilgang til fjellsida sør for planområdet. 

- Sør for planområdet ligger det steder og lekeplasser barna ser på som viktige. 

Tilgjengeligheten til disse vil bli avskåret av den fremtidig E6- traseen, og disse 

lekeområdene bør derfor bli erstattet på et egnet sted i Nordkjosbotn. I kartene var 

det av flere av gruppene som ønsker seg en større lekepark for barn og ungdom. 

- Området ved vann/høydebassenget som i dag brukes som ake- og snowboardbakke 

bør sikres tilgang, og bør ytterligere tilrettelegges for denne typen bruk.  

 

Figur 7  Konklusjon og anbefalinger for den videre planprosessen i Nordkjosbotn Sør.  

 


