Sjekk-/tiltaksliste urbant friluftsliv – Tangen (26.06.13)
Natur/landskaps- og opplevelseskvaliteter, tilrettelegging og anlegg
Beskrivelse av ulike typer natur, hva finnes av ulike typer anlegg og fasiliteter og grad av
tilrettelegging for mennesker med funksjonshemning og ulike aldersgrupper.
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Hva finnes av natur/landskapskvaliteter i området? Hva
finnes av opplevelseskvaliteter i området? Er området tilgjengelig eller egnet for tilrettelegging for
mennesker med funksjonsnedsettelse (eksempelvis rullator, rullestol, blinde/svaksynte)? Hva finnes
av skilting og merking til og i området? Hva finnes av fasiliteter i området? Hva finnes av kulturarv og
kulturhistorie i området? Hva finnes av hvileplasser i området (benker)? Er området rent/ryddig/godt
vedlikeholdt?

En flott bypark ute på en tange der elva møter sjøen. Stort åpent rekreativt område. Noe
busker og trær, grønn plen og tydelige gangveier med asfalt som toppdekke. Brostein
langs asfalt gir god kontrast/ledelinje for synshemmede. Lekeapparater,
treningsapparater, bocciabane, benker, fiskeplasser og baderampe for
funksjonshemmede, flott utsikt utover sjøen. Trinnfri adkomst, flatt uten stigninger og
dobbelt toalett med adkomst for rullestoler. Bilfritt med god nærhet til parkering og
offentlig transport. Kafé i Aquarama og på Energiverket. Godt vedlikeholdt og rimelig bra
med søppelkasser. God tilknytning til Bystranda og Strandpromenaden. God informasjon
på infotavle med kart over området.

Vedlikehold/drift
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Er området rent/ryddig/godt vedlikeholdt? Hvem
vedlikeholder og skjøtter området? Er det jevnlig søppeltømming, rengjøring av evt toaletter, klipping
av gress?

Området fremstår som svært ryddig og rent. Rimelig bra med søppelkasser, pent klippet
plen og friske busker og trær. Toalettet er ikke tatt i bruk ennå, men parkvesenet skal ha
tilsyn og jevnlig renhold når det tas i bruk.

Fleksibilitet
Områdets egnethet til bruk gjennom hele året, muligheter for ulike typer midlertidig bruk.
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Hvor egnet er området i forhold til aktiviteter uavhengig av
dag, natt eller årstidenes variasjon? Er dette for eksempel et typisk sommerområde som kan gjøres til
skileik/akebakke om vinteren? Er det mulig å gjennomføre/prøve ut midlertidige tiltak/aktiviteter i
påvente av varige tiltak?

Belysning hele veien – dette åpner opp for aktiviteter også på kveldstid. Flerbruk i form
av både lekeapparater, fiskeplasser, benker for å nyte stedet/utsikten, baderampe og
gressplen for aktiviteter som drageflyvning, ballspill, soling m.m. Begrensede
aktivitetsmuligheter vinterstid pr i dag. Trygt og godt - bilfritt område.

Nærhet
Avstand og tilgang fra boliger til nærmeste område. Atkomsten til området kan være lengre
enn reell avstand pga ulike typer barrierer (fysiske og mentale). Graden av barrierer viser
hvor sammenhengende/ tilgjengelig «stedet/området/byen» er for innbyggerne.
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Hvordan er adkomsten til området? Kan du innen "10

minutter" med vanlig gange fra nærliggende boliger nå/ha tilgang til området (vær obs på ulike
målgrupper)? Hvilke barrierer finnes underveis (eksempelvis trafikkert vei, ikke fortau/gangvei,
universell tilgjengelighet)? Er det noe som gjør at området føles «usikkert/ikke attraktivt»? Er det mulig
å bruke kollektivtrafikk til og fra området og er det parkeringsmuligheter i området?

Nært til bebyggelse, boliger helt inntil. Gode forbindelseslinjer i form av
gangveier/turveier fra tilstøtende områder. Få barrierer. Kollektivtransport tre kvartaler
unna. Gode parkeringsmuligheter både for bil og sykkel.

Sosialt/aktiviteter
Muligheter for sosial bruk, ulike aktiviteter og typer kvaliteter i området ut fra hva som er
kartlagt/beskrevet i foregående punkter.
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Hva finnes av tilrettelagte sosiale møteplasser i området?
Hvilke målgrupper er disse tilrettelagt for? Hva egner området seg til (eksempelvis aktiviteter,
rekreasjon med mer)? Hvor attraktivt er området for ulike målgrupper (eksempel barn, unge, eldre
med flere)?

Området egner seg for rekreasjon, lek, bading, oppleve vær og vind, sitte rolig eller løpe
rundt, inngår som en del av Strandpromenaden og egner seg godt for jogging. Lav
terskel for bruk, både i forhold til adkomst og selvaktivisering. Dersom det blir brøytet til
området også egne seg for tur vinterstid. Steinfyllingen ble brukt til St.Hans-feiring. Stort
oppmøte i år.

Sikring av området
Statlig/offentlig sikring av området, spesielle naturkvaliteter og sikring av tilgang til og mot
fremtidig omregulering og utbygging av området:
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Er området sikret mot utbygging? Er det mulig at området vil
kunne bli omregulert til annet formål på et senere tidspunkt? Er det tilgjengelighet til strand og vann
(eventuelt andre naturkvaliteter) som ikke er sikret? Er stilleområder kartlagt og sikret?

Området er kommunalt er regulert til friområde i kommunedelplanens arealdel. Sikrer
tilgang til vann og et rolig grønt område med muligheter for aktiviteter.

Etter kartlegging
Når området er kartlagt – gjør en vurdering av behov for fysisk sikring i området og en
analyse/oppsummering av området med eventuell forslag til tiltak:
Er området tilfredsstillende, eller er det behov for tiltak i området som gir muligheter for
møteplasser, utfoldelse av fysisk aktivitet og rekreasjon?

Fysisk sikring i området
Behov for fysisk sikring for å unngå personskader og andre typer skader.
Assosieringsord og aktuelle spørsmål: Finnes det terrengformasjoner i området som kan utgjøre
en mulig fare for mennesker? Eksempel skrenter, stup, steinsprang. Er det tilgang til vann, elv, sjø
som kan utgjøre en mulig fare for mennesker? Eksempel ved fall ut i vann, elv eller sjø der det trengs
stige for å komme opp igjen eller behov for livbøye.
Er det behov for tynning av vegetasjon (busker eller trær) for å gi en god visuell oversikt i området? Er
det behov for belysning i området? Er det behov for skilting/merking i området?

Stoppkant på fiskeplassene, ingen sikring utover det. God visuell oversikt da området er
svært åpent. Nærheten til vann utgjør en fare i seg selv, men her ferdes folk på eget
ansvar da gangveien og de plenkledde jordvollene ligger godt unna vannkanten. Ingen
sikring mellom jordvollene og steinfyllingene på yttersiden.

Oppsummering / forslag til tiltak
Området er kommunalt er regulert til friområde som sikrer tilgang til sjøen og et variert
tilbud innen rekreasjon og aktiviteter. Området er pr i dag svært åpent og har få
muligheter for «rom i rommet».
Det foreslås følgende etableringer/endringer:
1) Adkomstveier inn til lekeapparater fra «hovedgangveien». Pr i dag må man
gå/rulle over gress.
2) Flere benker – gjerne 2 eller 3 sammen som innbyr til sosiale møteplasser («rom
i rommet»).
3) Flytte benkene som står på fiskeplassene – slik de står i dag stenger de for
adkomst med rullestol.
4) Noe mer stoppkant på fiskeplassene på sidene, ca 0,5 m bakover fra fremre
stoppkant – fort å komme utenfor med et hjul på barnevogn eller rullestol.
5) Informasjon om hvilke aktiviteter som kan gjøres hvor – blant annet på
bocciabanen.
6) Benkebord oppe på jordvollen – flott utsikt utover sjøen. Evt låse bordene fast på
en eller annen måte slik at de ikke flyttes for mye rundt og sperrer for andre
aktiviteter – slik f eks benkebordene ute på fiskeplassene gjør.
7) Se på muligheten for utlån/utleie av aktivitetsutstyr – boccia, ringspill, drager,
baller m.m. Kafé påfyll på Energiverket kan muligens være et alternativ, evt
sjekke med frisklivssentralen.
8) Se på muligheter for å kunne dumpe snø her om vinteren og lage akebakker,
skileik og legge til rette for andre snøaktiviteter. Da bør kanskje gresset dekkes til
med en eller form for matte, slik at grus, rusk og rask som følger med snøen blir
samlet opp.
9) Beplantning som gir litt ly for vind, skaper en «oppdeling» og dermed danner
«rom i rommet», mer intime områder som gir gode sosiale møteplasser.

