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1. Innledning
Kommunestyretarbeidermed å styrke lokaldemokratietog moderniserepolitiske arbeidsformerfør
etableringav ny kommune.Somdel av dette er det etablert en ny politisk arbeidsform;
Oppgaveutvalg.Dette er midlertidige,rådgivendeog tematiskavgrensedeutvalg.De skiller segfra de
eksisterendefaste utvalgeneved at de ogsåhar med innbyggere,og at de har til for mål å samskape
løsningerog ny politikk for konkretetemaer, problemerog utfordringer. Dette er definert og
avgrenseti et mandatvedtatt av kommunestyret.
For 2017vedtok kommunestyretfølgendeoppgaveutvalg:
Omdømmeprosjekt«Svelvik2020»(sak79/16)
Fremtidensomsorgstjenester– velferdsteknologi(sak80/16)
Temaplanfor friluftsliv og rekreasjon(sak81/16)

Arbeidet i oppgaveutvalgeneer konsentrerttil vårhalvåret.Etter at oppgaveutvalgenehar overrakt
sin rapport til formannskapet,vil dennesaksbehandlesav rådmannenog deretter fremmestil politisk
behandlingi formannskapetog kommunestyret.
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2. Mandat
Bakgrunn
Dagenssamfunner organisertpå en måte som i stor gradmotvirker en fysiskaktiv livsstil.Årsakener
blant annet omfattende bruk av privatbil som dagligtransportmiddel.I tillegg er arbeidslivet
stillesittendeog en rekketeknologiskeoppfinnelserbidrar sterkt til et lavt kroppsligenergiforbruk.
Sammenhengen
mellom fysiskaktivitet og helseer godt dokumentert.Man trenger ikke å trene for å
få effekt. Gåingog aktivitet ute i hverdagen,av lav til moderat intensitet, er for mangeen viktig kilde
til god helse.Enfysiskaktiv befolkinger robust, lite sykog kan være i arbeid lenger.Dette er sentralt
for økt bærekraft.

Med dette nasjonalebakteppe,er friluftsliv og rekreasjonett prioriterte områderi kommuneplanens
samfunnsdel,og det er vedtatt at det skalutarbeidestemaplanfor friluftsliv og rekreasjon. Friluftsliv
og rekreasjonfavner et bredt lag i befolkningen,engasjerer og har stor betydningfor samfunnet,
derfor egnerdette segtrolig godt, som tema for Oppgaveutvalg.

Formål
Oppgaveutvalgetskalutarbeideen temaplanfor friluftsliv og rekreasjon,for å gjøreuteområdermer
attraktive og tilgjengelige,og for å foreslåhva som bør prioriteres de neste4 årene.
Oppgaveutvalgetsoppgaver
Oppgaveutvalgetskal:
Gjennomføreen kartleggingav uteområderfor friluftsliv og rekreasjon
Utarbeidestrategierog tiltak på bakgrunnav kartleggingen

Planenskal:
Byggepå kommuneplanenssamfunnsdelog vedtatte strategier
Værekonkret og inneholdetiltak som er gjennomførbarei planperioden
Fangeopp de fleste grupper,spesieltde som ellers er inaktive
Fremmefolkehelse
Prioritere kystsonenog nærområdenetil tettstedene
Begrensestil uteområder(uteaktivitet)
Ta for segalle årstiderog værtyper
Omhandleuorganisertetilbud/rammer
Inneholdetiltak i fht Spillemidler
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Sammensetningav oppgaveutvalget
Oppgaveutva
lget besto av:
1. RunarBerg(leder - politiker)
2. RogerThomasVolden(nestleder- politiker)
3. Inge Hovland(politiker)
4. Mari Helle (politiker)
5. TrondKjeldås(politiker)
6. Arna Blikom (innbygger)
7. Inge Wergeland(innbygger)
8. Tor Engløk(innbygger)
9. Inge StianJohansen(innbygger)
10. JohnEndsjø(innbygger)
11. CamillaKnemChristie(innbygger)
12. Gro NebellAronsen(innbygger)
13. BenteHauknes(innbygger)

Resultatetav oppgaveutvalgetsarbeid vil inngåi kommunenskommunikasjonsstrategi.

3. Om arbeidet i oppgaveutvalget
Oppgaveutvalgethaddesitt første konstituerendemøte 17.01.17.Her ble oppgaveutvalgetv/leder
enigeom arbeidsform,fordeling på grupperog møteplanfor perioden. Oppgaveutvalgethar avholdt
seksarbeidsmøterog 2 befaringer ved kystenog i nærmiljøene.I tillegg har det blitt arrangertet
åpent møte med innbyggere.
Det har blitt benyttet ulike pedagogiskeverktøy,som lappeteknikkog NABCmetode, i arbeidet med
ideer og forslagtil tiltak. Påbakgrunnav interesse- og kunnskapsområderble medlemmene
organiserti grupperfor å jobbe ut tiltak for kystsonenog nærmiljøene.Befaringerog åpendag har
blitt gjennomførti fellesskap.Det har blitt laget T- skjorter og det ble opprettet facebookside.
Svelvikpostenhar laget to reportasjerfra et arbeidsmøte,og fra åpent møte med innbyggerne.
Frakommunensside har Ivar GaaserudPettersen(Teknisketjenester)og Merethe Mørk (Oppvekstog utdanningstjenester)deltatt. De har bidratt med å riggemøterom,bevertning,sendeut
møteinnkallingerog referatskrivingog leggeinformasjonpå hjemmesidentil kommunen. De har også
hatt ansvarfor å skrivetemaplanog rapport.
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Forankring- involvering
Omfangav involvering – innspill og inspirasjonfra:
Når
28.2.17

Hva
Åpent møte med innbyggerepå Rådhuset

18.4.17

Dialogmed Ungdommenskommunestyre(UKS)

15.05.17 Svelvik2020

Barnetråkkregistering2015/2016

Hvor mange/hvem ble involvert
Dette ble annonserti Svelvikposten
og på hjemmesiden.Dette møtte
ca. innbyggeresom kom med ideer
og innspill
UKSmottok utkast over forslagtil
tiltak som var utarbeidet av
oppgaveutvalget.UKSavholdt
møte og gavtilbakemeldingerog
innspill til forslagene.Dette
innebarogsåinnspill som UKS
haddemottatt etter
spørreundersøkelse
av barn og
ungei Svelviki 2016.
Lederi Oppgaveutvalgfor friluftsliv
og rekreasjoninformerte om ideer
og forslagfra oppgaveutvalget,
samt at det ble utvekslettips og
ideer utvalgeneimellom
Temaplanener på flere områder
sammenfallendemed innspill fra
Barnetråkkregistreringen
i forhold
til uorganisertaktivitet i
nærmiljøområdene.

Involvering av berørte
I henholdtil mandatet så er dette en temaplanog har ingenjuridiskebindingerutover
egenproduserteårshjulsdokumenteri kommunen.
Samstemmingom konklusjon/anbefaling
Gjennomtiltakslistahar det blitt gjort nødvendigeprioriteringer, hvor tiltakene er fordelt i perioden
2017-2020.Påbakgrunnav dette er det ikke spesielleuenigheterom tiltakslista.
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Evalueringav arbeidsformen
Deltakelse
Det har gjennomalle samlingenevært bra deltakelseog aktive bidragsytereblant alle medlemmene.
Det har vært en god sammensetningav ulik kompetanse,interesserog lokalkunnskap.I tillegg var det
god deltakelsepå åpent innbyggermøte.
Arbeidsform
Vi startet med å få en felles forståelse av arbeidsformenog mandatet.Underveisble utvalget enig
om aktuelle temaer; kysten,nærmiljøeneog marka.Det ble delt opp i grupper som så nærmerepå
de ulike temaenemed idèdugnad.Etter idèdugnadenble det gjort grovsorteringpå prioriteringer,
med påfølgendekvalitetssikring med befaringer.Utvalgsmedlemmenehar fått oppdaterte utkast av
temaplanenunderveisi utarbeidelsenav denne.Leder,nestlederog administrasjonhar hatt
planleggingsmøtermellom hvert møte med oppgaveutvalgetca. hver 14 dag.Sluttprioriteringeneav
planenhar blitt gjort av leder, nestlederog administrasjon.
Mandatbeskrivelse
Det bør væreen klarerebestillingav mandatet.Mandatet til dette oppgaveutvalgethar vært for stort
til å løsepå så kort tid. Det bør væremer spesifikkeoppgaversom skalløses.Det bør væremålbart,
avgrensetog mer styrende.Arbeidetmed mandatet bør det brukesmer tid på.
Tidsperspektiv
Tidsperspektivetpå 6 mnd. er langt nok for et oppgaveutvalg
. Det er mulig at en varighetpå 3-4 mnd.
er det ideelle.Det var for kort tid til planleggingfør konstitueringav oppgaveutvalget;lage
framdriftsplan,innhold osv.
Forankring
Det er godt forankret blant utvalgsmedlemmenei de første møtene.
Rollefordelingpolitisk - administrativt
Det har vært avgjørendeat administrasjonenhar fasilitert møteinnkallingog all skriftlig
dokumentasjon.
Annet
Det dukket opp flere vedtaki årsevalueringen2016 fra kommunestyretsom oppgaveutvalgetskulle
ivareta som ikke framkom i mandatet.Det er ikke hensyntatt i arbeidet,men noen av vedtakene fra
kommunestyreter allikeveloppfylt. Rapportenmed vedleggmå leggesved saksfremleggetsom skal
politisk behandles.
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1. Innledning
Svelvikkommunehar en viktig rolle som pådriverog som tilrettelegger for friluftsliv og rekreasjon.
Kommunestyrethar besluttet å lageen Temaplanfor Friluftslivog Rekreasjon.Dennetemaplanengir
administrasjonenmulighet for å prioritere de viktigstetiltakene som befolkningenønskersegog som
gir mest effekt av de ressursenesom kommunestyretbevilgertil formålet. Dennetemaplanener
utarbeidet gjennomOppgaveutvalgfor friluftsliv og rekreasjon,i et samarbeid mellom innbyggereog
politikere i Svelvik.
Friluftsliv,eller mulighetenfor å opplevenatur i nærhetenav bosted, er en viktig verdi for
befolkningensfolkehelseog gir boligområdeneviktige kvaliteter. Svelvikhar fantastisknatur, både
fjord, strandsone,parker,friområder, vakkertkulturlandskap,skogog utmark. For at de store
gruppeneav befolkningensom vanligvisikke er så aktive, skalfå mulighetentil å opplevefriluftsliv og
rekreasjon,er det viktig at det leggestil rette for dette. Flereundersøkelserviserat det er det nære
friluftslivet det som visersegå ha best direkte effekt for å få folk ut og bli mer aktive. Denfrivillige
innsatsener en viktig ressursfor samfunnet,men kartleggingav situasjonenog noen føringer
gjennomkommunaletemaplaner,vil gi bedre resultater og vi kan ha en større mulighet for å lykkes
med Folkehelsearbeidet.
Kommunener eier og drifter av relativt store friluftsområderog det at vi
har godeplaner setter ossi stand til å lykkesmed nødvendigvedlikeholdog skjøtseltil gledefor alle
brukere.Denvokseneog aktive del av befolkningenhar mangemuligheteri dagenssamfunntil å
drive med aktivitet de liker og å benytte muligheterfor rekreasjon.Barnog ungeskalha mulighet til
å opplevefriluftsliv og muligheterfor aktivitet og lek i nærhetenav der de bor. Dette gjelder også
spesieltde som har mindre rekkeviddefra boligensin til uteområderog er avhengigav tilrettelagt
mulighet for bevegelse.Kommunen har mangeviktige og ulike roller, og dersomvi skallykkesmed
dette viktige folkehelsearbeidet,må vi samordne,gi godeføringerog prioritere de viktigstetiltakene.
Behovetog ønskeneer mangeog gjennomgodeplaner og avklarte prioriteringer kan vi sammen
skapeog oppdagelivets goderi Svelvik.

Bakgrunn
Dagenssamfunner organisertpå en måte som i stor gradmotvirker en fysiskaktiv livsstil.Årsakener
blant annet omfattende bruk av privatbil som dagligtransportmiddel.I tillegg er arbeidslivet
stillesittendeog en rekketeknologiskeoppfinnelserbidrar sterkt til et lavt kroppsligenergiforbruk.
Sammenhengen
mellom fysiskaktivitet og helseer godt dokumentert.Man trenger ikke å trene for å
få effekt. Gåingog aktivitet ute i hverdagen,av lav til moderat intensitet, er for mangeen viktig kilde
til god helse.Enfysiskaktiv befolkinger robust, lite sykog kan være i arbeid lenger.Dette er sentralt
for økt bærekraft. Forskningviserat følgendeer av betydningfor økt fysiskaktivitet:

For barn og unge:
God tilgangtil parker,lekeplasserog idretts-/rekreasjonsanlegg
nær der de bor og
bevegersegi det daglige.
At bevegelsesfrihetikke er hindret av langeavstander,høyehastigheterog vanskelig
trafikksituasjon
At det tilretteleggesfor fysiskaktivitet på de ulike arenaenesombarnaer del av. Når det
gjelderbarn viserstudier at særlingnaturområderstimulererog påvirkerbarnslek. Barn
trives med lek som byr på utfordringerog somer varierte.
For voksneog eldre:
Serviceog ulike viktigemålpunkterfinnes innen gangavstandfra boligen
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Omgivelseneer estetisktiltalende
Det er god tilgangpå områdermed gangstier,parkerog anlegg/områder for rekreasjon
Rundløypersomer tilrettelagt for fotturer.
Benkermed jevnemellomrom.
Trygghet,sikkerhetog tilgjengeligheter andreviktigefaktorer.

Trygghet,sikkerhetog tilgjengelighetviktigefaktorer å ta hensyntil, og at områderog tiltak har
universellutforming. (HelsedirektoratetIS-2167,02/2014)
Generelt viserstudierat godt tilrettelagte bo- og nærmiljøermed mulighetfor variert lek og
aktivitet, er sentralt for gradenav fysiskaktivitet, og for utjevningav aktivitetsvanerknyttet til
sosialehelseforskjeller.I følgeWHO gir bedre tilrettelegging for gåendeog syklendeøkt gåingog
sykling,og bedrehelse.
Visjon
Svelvikkommunesvisjon ble utarbeidet i forbindelse med Kommuneplanenssamfunnsdel20122024.Visjonener retningsgivendefor det videre arbeidet med utvikling av Svelvik.Visjonenhar gitt
oppgaveutvalgetog temaplaneninspirasjonog motivasjonfor å skapeideer og løsningersom kan
fremme at Svelviks befolkningkan leve lengei tryggenærmiljøer,dette gir stolthet over samfunnet
vårt og kan bidra til å skapeengasjementog nytenkningblant alle grupper.Svelvikhar områderlangs
kystsonenog i nærmiljøenesom gir godemuligheterfor friluftsliv og rekreasjon.Med stolthet over
hva Svelvikhar å by på, krevesdet ogsåen bedre markedsføringav dette. Skiltingog merkinglangs
veier og stier er derfor noe som er vektlagt i dennetemaplanen.At det leggestil rette for at
innbyggereog besøkendetrygt kan ferdesute i nærmiljøene,kan på noen områderi Svelvikbli
utfordret. At det leggestil rette for avklarteparkeringsmuligheter ved utgangspunkterfor tur, og at
det leggestil rette for sykkelveierog gangstierer eksemplerpå tiltak som er beskreveti planen.Å
gjøre aktiviteter og muligheter for friluftsliv kjent, har ogsåtil hensiktå øke engasjementettil
innbyggereog besøkendetil å benytte segav områdene.

SVELVIK
Sammen skaper vi
et attraktivt og levende samfunn
Stolthet - Trygghet - Engasjement - Nytenkning

Fagkoordinatorfor friluftsliv og rekreasjon
Oppgaveutvalgetanbefalerat det etableresen fagkoordinatorfor å sikresamordningog
gjennomføringav tiltakene i temaplanfor friluftsliv og rekreasjon.Sentraleoppgaverfor en
fagkoordinatorer å ha dialogpå tvers av sentraleaktører i forhold til gjennomføringav tiltakene,
søkeoffentlige tilskuddsmidlerog bidra i arbeidet med å realiseretiltakene i temaplanen.Enslik
funksjonvil sikre framdrift i arbeidet med å bedre folkehelsai Svelvikog vil på sikt ha en
samfunnsøkonomisk
gevinst.

5

Friluftsliv og rekreasjon
Friluftslivinnebærerfysiskaktivitet i naturen, aktiviteten foregår utendørs,friluftsliv skillesfra sport
fordi sport har spesielleregler for hvordandet skalutføres.Det er viktige regler og normer for sikker
ferdsel,og innebærerr ettigheter og plikter. Dette er ogsåviktig for å forvalte friluftsloven og
allemannsrettenpå en god måte. Det handlerom fri ferdsel i utmark. I St. meld nr. 39 2000-2001 er
friluftsliv definert slik; Friluftsliver opphold og fysiskaktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandringog naturopplevelse.Friluftsliver et viktig tema i regjeringensfolkehelsearbeid.Det
skalværeen lav terskel for å ta del i friluftsliv, og det er et mål å leggetil rette for at flest mulig får et
aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøeter prioritert, og at alle på den måten kan få økt livskvalitetog
bedret helsegjennomfriluftsliv, uavhengigav fysiskform og erfaring med ferdseli naturen.
Rekreasjonhandlerom de tilstandenesom gjøre at et menneskekommer segtil krefter i det daglige
ved å frigjøre segfra de dagligegjøremålene.Det kan være rekreasjonå bytte miljø, gå tur i skogog
fjell, drive med hobby og aktiviteter, eller avkoblingi andre omgivelserenn der man til vanlig
oppholderseg.
Det er et overordnet mål at folkehelseperspektivetskalivaretasinnenfor hvert satsingsområdei
kommunen,jf. kommuneplanenssamfunnsdel.Å gjøre friluftsliv og rekreasjonattraktivt og
tilgjengeligfor befolkningen,innebærerblant annet å styrke og bevare tilgangentil sjøenog marka,
og å leggetil rette for friluftsliv der folk bor. Det er et overordnet mål at innbyggernei Svelvikskalha
opplevelsenav et godt liv. Å leggetil rette for fysiskaktivitet og helsefremmendetiltak, er
virkemidlersom kan bidra til å fremme trivsel og bedre helse.Med dette vil ogsåSvelvikbli et mer
attraktivt bostedog som besøksmål.
Med dette nasjonalebakteppe,er friluftsliv og rekreasjonett prioriterte områder i kommuneplanens
samfunnsdel,og det er vedtatt at det skalutarbeidestemaplanfor friluftsliv og rekreasjon. Friluftsliv
og rekreasjonfavner et bredt lag i befolkningen,engasjererog har stor betydningfor samfunnet.

Spillemidlertil anleggfor fysiskaktivitet.
Ordningenmed tildeling av spillemidlereller tippemidler er en nasjonalordning for tilskudd til
idrettsanlegg,men ogsåtilskudd til friluftsliv og annenfysiskaktivitet. For at søknaderskalkommei
betraktning,er det en forutsetninger, for å få tildelt spillemidlerat tiltaket inngåri en plan,
kommuneplander idrett og fysiskaktivitet inngår.Dette vilkåret om at søknadenmå være
innarbeideti en kommunal plan, står sterkt og er i henholdtil St. meld. Nr. 14 (1999-2000)Idrettsliv i
endringog bestemmelsene(V-0732). Påbakgrunnav dette kravet er det sværtviktig at alle
fremtidige tiltak kommer frem over tiltak som ønskesgjennomført. De tiltakene som kommer frem i
denne temaplanfra 2017,vil det væreaktuelt å søkespillemidler til i fremtiden.
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2. Handlingsprogram
Formål
Gjøre uteområdermer attraktive og tilgjengeligefor å øke den fysiskeaktiviteten i befolkningenog
skapeattraktivitet for stedeneblant befolkningenog besøkende.

Planenskal:
Byggepå kommuneplanenssamfunnsdelog vedtatte strategier
Værekonkret og inneholdetiltak som er gjennomførbarei planperioden
Fangeopp de fleste grupper,spesieltde som ellers er inaktive
Fremmefolkehelse
Prioritere kystsonenog nærområdenetil tettstedene
Begrensestil uteområder(uteaktivitet)
Ta for segalle årstider og værtyper
Omhandleuorganisertetilbud/rammer
Inneholdetiltak i fht Spillemidler

Om planen
Planeninneholderoversiktover tiltak i forhold til hva som bør prioriteres de neste4 årene.
Med bakgrunni kartleggingsom er gjennomført,bådemed befaringerog gjennomlokalkunnskap,så
er det foreslått tiltak i temaplanenmed fokus på kystsonenog nærmiljøeneog markasom grensertil
nærmiljøene. Sentraledeler av kysten,nærmiljøeneog tilgangentil markaer beskreveti planen.
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3. Kystsonen
Svelvikhar mangefine badestederog flotte kyststiersom med fordel kan gjøresmer tilgjengeligog
attraktivt for både innbyggereog besøkende.Å opplevekystenog fjæra er noe som bør leggestil
rette for at alle, gjørestilgjengeligog mer synlig.Det er foreslått tiltak i kystsonender fire strenderer
spesifiktvalgt ut som prioriterte områder.Det er tatt hensyntil at de geografiskstrekker segfra
Bergertil Nesbygdaog at de har muligheterfor parkeringog tilkomst for alle brukergrupper.
Statusfor kystsoneni dag
Berger
Strender:
«Bergerbukta område» bestårav Leinastranda i sør,som grensermot SandeKommune.
Blindsandoddenpå spisseni sør/øst og selveBergerbukta Videregår bukta langsveien ut
forbi Stikker´nsom ender opp på BergerBrygge. Påveien ut til Stikker´ner det toaletter. De
er lite synligfra resten av bukta og det blir litt langt å gå for å dekkehele området. Båthavnai
utløpet på Bergerelvaer midlertidig ute av drift inntil man finner en løsningpå fremtidig
mudring.Utløpet er grunt og krever årlig vedlikeholdsmudring.
Ulvika nord for Bergerbryggeer kommunalteid strand og friluftsområde. som liggerrett
nedenfor selveBergeråsen
, med adkomstfra boligområdeti Havnehagen.Ulvikahar ingen
skilting eller tilrettelagt parkering. Det kan leggestil rette for dette med parkeringved
Bergerbarnehage.
Sander tilgjengeligfor gåendepå kyststien,fastboende og hyttefolk. PåSandstrandaer det
ikke skiltet offentlig parkeringeller tilrettelagt for det. Kyststiengår opp i retning vekk fra
kysteni dette område.

Kyststienpå Bergerer den mest attraktive delen av kyststien,da den er lite privatisert. Det er
parkeringsmuligheterved klubbhusetpå fotballbanen,samt en par steder til som det er tilrettelagt
for parkering.I retning SandeKommunegrense
, går stien langsBlindsandog ut til Leinastrandasom
ligger urørt og fri for bebyggelseog terrenginngrep. Stiengår over litt utfordrende partier på fjell,
som er både bratte og glatte. Men det urørte og naturligeer en viktig kvalitet i dette område.
Tilretteleggingvil væremulig, men vil redusereopplevelsenav det urørte. Geologienbådei fjellet og
vannets evne til å flytte på løsmasserer fascinerendei hele område.

Uorganisertearenaer/aktiviteter
Sommer: Klatring,turgåing,bading,fisking,fotballbane,lekestativeri parken.
Vinter: Isfiske/fiske,turer langskysten, aking(avhengigav snømengde).
Mellom Bergerog sentrum
Strender:
Sør- Krok: Er beliggendehelt sør for Kroksåsen.Det er begrensetmed parkeringsmuligheter,
slik at mer omfattende tilretteleggingvil være krevendeuten først å regulereområdet og
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ervervenødvendigareal. Et godt samarbeidmed grunneierog velforeningkan gi muligheter
for utbedring av bl.a. brygge.
Nord-Krok: Er beliggendenord for Kroksåsen,med en fantastisksolgangog er et område
som pregesav hyttefolk som benytter strandområdetog har adkomsttil sine båtplasser,fra
hyttefeltet. Sjøområdegrensermot Grunnanenaturreservati nord, med sine begrensninger
i forhold til forvaltningsplanenog landbruksarealer,samt hyttefelt i sør. Nord-Krok er
tilgjengeligmed sti fra Sør-Krok og sti langshyttefelt og kulturlandskapetfra nord. Dette er
stier som ikke er tilrettelagt eller skiltet, kyststiengår ikke gjennomområdet. Hytteiere har
adganggjennomtunet til grunneier,men det er ikke tilrettelagt for fri ferdsel.
Grunnane(langsfv 319, 80 sone),har store siv og våtmarksområder,som nå er gjerdet inn
for Beitingmed storfe. Fuglelivetog naturmangfoldeter prioritert og den eneste
tilretteleggingenpå strekningen,er et fugletårn med parkeringog rasteplass,den er relativt
mye benyttet og er viktig for at områdei det hele tatt skalværetilgjengelig.Strekningener
helt horisontal,med nydeligutsikt, man kan kommetett på vade- og sjøfugler. Strekningen
trenger en gangog sykkelveg,for at dette områdeskalbli attraktivt, trygt og tilgjengeligfor
mennesker.
Kyststieni område: FraSandgår kyststienopp seterveien,og kommer ned fra skogenved
Solbergbukta
, der følger den i kanten av fv319 (80 sone)i retning Svelviksentrum.Ved fugletårnet er
det parkeringog mulighet for å se nærmerepå fuglelivetog våtmarksområdet.Videregår kyststinen
ut over i sørendenav Grunnanenæringsområdeog nordendenav Grunnanenaturreservat,stien bort
til Bokerøyaveiener ca 700 meter og er en strekningsom liggersørvendtog fint til, for å observere
fuglelivet i verneområdet.
Påstrekningenmellom Høienog Svelviksentrum krevestransport med bil fordi det ikke er etablert
noen tiltak langsfylkesvegenfor gåendeeller syklende.Dette er etterspurt av alle som bor på
strekningen,spesieltHøienområde,som har boliger på beggesider av vegenog som er avhengigav
kryssingav vegenmed tanke på skoleskyssog fritidsaktiviteter.
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Sentrum
Knemstranda: Beliggendei sørendenav Svelviksentrum ca. 1 km sør f or ungdomsskolen,
den er østvendtmen med sol hele dagenog til 21 tiden midt på sommeren. Familiestrandi
kommunalteie, tilrettelagt helt siden70-80 tallet. Gjennomen årrekkehar områdegrodd
igjen, fått lite oppmerksomhetav kommunen.Områdehar delvis forfalt, blitt sumpaktigog
lite tiltalende. Kommunenhar i kommuneplanenshandlingsdelplaner om å oppgradere
enkelte badeplasserog Knemstrandahar et stort potensialefor tilrettelegging.Knemstranda
er kommunalteid, den er tilgjengeligfor alle brukergrupper,har god adkomstog parkering,
toaletter, gangog sykkelveifra sentrum.I tillegg er det god plass,den kan utvidesog det kan
tilretteleggesfor ulike grupperuten at det blir brukerkonflikt. Sjøområdeer langgruntog
spesieltfint for familier med småbarn. Engruppelokalesmåbåteiere,holder en bryggepå
områdei hevd.Det er lite konflikter knyttet til dette og det skapertvert imot lokalt eierskap.
Homannsbergetcamping:Mye brukt område,lett tilgjengeligfor alle grupper,god parkering
privat, men veldigregulert og åpent for dagtid besøk,gode sanitæreforhold. Strandener
velstelt, noen lekeapparaterog veldiglangrundt.
Trulstranda:Langrundstrand,i sørendenav boligområdetsom heter Grunden,sørvendt,
veldigattraktivt for fastboende, lett tilgjengeligog kjent for de fleste i Svelvik.Litt vanskelig
med parkering,men folk parkereri gata og det fungerestort sett. Det er etablert en
velforeningsom står for en del skjøtsel.Kommunensetter normalt ut søppeldunkerog
festivaltoalett. Litt bedre opparbeidingog tilretteleggingville vært aktuelt her. Spektakulær
nærhet til strømmennår det kommer store skip,områdegrenseri sør mot kommunalt,
vernet våtmarksområde mellom Trulsestrandaog Homannsberget camping,med en privat
landbruks parsellmellom. Mot nord grenserområdemot friområde og områdeHovlandsag
og Båthavna.
Båthavna/Batteriøya:Mye brukt områdeav alle grupperfra eldre befolkningmed redusert
fremkommelighet,til ungdomsom bader og leker. Båthavnaer mitt i hjerte av Svelvik
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sentrum og er preget av båtliv og aktivitet hele sommerhalvåret.Batteriøyahar tilrettelagt
fiskebryggeog er lett tilgjengeligfor en stor del av befolkningen.Kommunenog andre lag og
foreningerbenytter områdetil flere ulike arrangementerhvert år. Det er dannet forening
som arbeiderfor Batteriøyasved og vel, i tillegg er Båtforeningenveldigaktiv for å holde
områdei hevd. Øyaeiesav DrammenHavn,men Svelvikkommunehar driftsansvaret.
Båthavnaeiesav Svelvikkommune,men det er en langsiktigleieavtalemed Svelvik
motorbåtforening.Områdeer av stor verdi for Svelvikkommunegenerelt,men spesielt
Svelviksentrum.
Skjæra:Områdeer beliggendenord i Svelviksentrum.Det bestårav svabergog en liten
grunneover til ytre del av skjæra. Mye benyttet av ungdomfra hele Svelvikog mye benyttet
spesieltav lokalbefolkningen,ungeog eldre. Godt tilrettelagt med parkering og toaletter,
badestigebl.a.
Verksøyaer lett tilgjengeligfor folk i Sentrum,Verket er en halvøy,som stikker ut langs
østsidenav Svelvikstrømmen,ligger i Hurum kommune,men er eid av Svelvikkommune.
Den er tilrettelagt med parkering,toaletter og søppeldunker,bestårav sandstrender,delvis
grunneforhold og en skjermav furuskog.Områdehar naturkvaliteterog er ogsåveldigmye
brukt av Kitereog surfere,som benytter de stabilevindforholdeneog strømforholdenesom
skapesi Drammensfjordenakkurat i dette område.Øyatrenger økt fokus på skjøtselog stell
fra Kommunensside.
Kyststi: FraKnemstrandatil sentrum går kyststienlangsfv 319 og ned langsSjøveien,Strandgatenog
til Trulsestranda.Derfra går den videre langsvannet til Båthavnaog Batteriøya,derfra går den til
sentrum og over med ferja til Verket i Hurum kommune.

Mari ås/Ebbestad
Strender:De mest sentralestrendenefor områdeMariås
og Ebbestader Skjæra,Batteriøya,Trulsestrandaog
Knemstranda.
Kyststi: Tilgjengelighetentil Kyststienfor disseområdene
har nødvendigvislitt avstandfra nærmiljøet.Raskestevei
er ned Sjøveienog bort til Trulsestranda,et annet
alternativ er ferja som kalleskyststiferje,som kan bringe
ossover til Verksøyaog Hurumlandet.
Uorganisertearenaer/aktiviteter:
Vinter: Det er mulig å opplevekystenogsåpå vinteren gjennomferdselpå veier og stier som er
tilgjengelig, men begrensesav snømengde.I sentrum vil det blant annet væremulig å oppleve
isgangeni Svelvikstrømmen,som til tider er voldsomog spektakulær.
Sommer:
Kort vei til båtliv, vannsportog strender
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Området mellom Svelvikog Tangen
Leirvik, lett adkomsttil sjøen,rasteplassog fine småstrender.Ikke tilrettelagt.
Hella,fin strand og etablert lokal badeflåte,Hellavel som disponerer,samt noe privat. Ikke
tilrettelagt fra kommunensside.Hellaområdet er utgangspunktfor flotte muligheter for fine
sykkelturerog gåturer på grusetskogsbilveginn til Kringlemyr.Hellahar ogsåFotballbane
som klippesav Svelvikkommuneog brukesav Nesbygdaidrettslag.
Hellabanensognerikke til så veldigmangeungesom bor i gangavstandog det er ikke
etablert gangog sykkelveipå strekningen.De fleste benytter nok banentil organiserttrening
med adkomstmed bil.
Havnevik/Norby,gammelbryggeog fint område for lokalesmåturerog bading, ikke
tilrettelagt og heller ikke gangog sykkelveiinn til område.I landskapetovenfor manglerdet
adkomstog tilretteleggingi form av parkeringfor å gå tur i utmarka.Man må parkerepå
private områder,noe som til tider er konfliktfylt og til ulempe for landbruk.
Nesoddtangen/Jordfallbukta,
stor og fin båthavn som mangehar nytte av. Nesoddtangen,er
en sløyfeav den gamleriksvegentil Drammenog fungeresom gs veg for fv 319 fra dette
områdeog videre mot Tangen.Det er en kommunalstrand og litt parkeringher, den
benyttesav lokal befolkning,hyttefolk og folk som kommer med bil. Dette område har stort
behovfor skjøtselog litt oppgradering,men er nedprioritert til fordel for Tangenfjordpark.
I motsetningtil mangeandre strekningeri Svelvikkommuneer det gangog sykkelvegfra
Nesoddtangentil Tangenog videre helt til Norgips(mot Drammensgrense).Det gjør at
mangefine småsteder langsvannet er tilgjengeligpå en trafikksikkermåte, mangehar
båtplasserog småbryggerpå strekningenmellom Nesoddtangenog Tangenfjordpark.

Tangen/Nesbygda
Strender:Tangenfjordpark er den mest populærestrandenpå Tangen,og den er en av
storprosjektenetil Nærmiljøutvalgeti sin tid og fremstår som et veldigfint områdefor bading,soling
og rekreasjon.Det er tilrettelagt med parkeringog relativt greie toaletter. Områdehar flere fine
uterom som dannesav småbukter, vegetasjon og gressletter,parkener større en den ser ut til fra
vegen. Ved midtsommerkan man spille sandvolleyball i kveldssolatil 22:30.
Kyststi: Kyststiener ikke spesieltmerket eller fremtredendei områdenord for SvelvikSentrumog
mot Drammensgrense,fv 319 ligger stort sett langsvannet, med bare enkelte parsellermed hytter
og noen få boliger i arealet mellom veien og vannet, dette gjør at en egenkyststi er relativt
komplisertå anlegge,samt at behovetkan diskuteres,da man alleredehar offentlig ferdselsarealder
hvor det bor og ferdesflest mennesker.
Uorganisertearenaer/aktiviteter:
Vinter:
Enkeltevintre er Drammensfjordenislagt,da er det mangefiskeresom finner veien til isen,
sidenfjorden fryser lettere til på innsidenav strømmenenn på utsiden.
Tangenområdet, som har relativt mangegang og sykkelvegerlangsfv 319, har den fordelen
at man kan gå turer på brøyta og strøddeveier hele vinteren.
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Sommer:
Båtlivet og vannsportstår sterkt i dette områdeogså,og mangeungeog voksnetrekkesmot
sjøenog båtlivet.

3.1 Mål og tiltak for kystsonen
Sånnvil vi ha det

Et attraktive og
tilgjengelig
muligheterfor
friluftsliv og
rekreasjonfor
innbyggerei Svelvik
Kyststiener godt
merket og
markedsført

Det skalværeenkelt
å finne strenderi
Svelvik

Sånnvil vi gjøre det
(tiltak)

2017
2018

Etablerefagkoordinatorfor
å sikreframdrift og
gjennomføringav temaplan
for friluftsliv og rekreasjon

Prioritet

Off.
Tilskudds
midler
aktuelt

x

1

1

Lagekart slik at det er
x
tydelig hvor kyststiengår
- leggeinn kyststienpå
Ut.no
- Merke kyststien
tydeligerepå kart over
Svelvik(Parkering,start
og stopp)
- Infotavle
Tydeligskiltinghvor
x
kyststiengår (Parkering,
start og stopp)
Strendermerket med ring på kartet
x
merkesved Fv319. Oppgraderingog
fornyelseav skilt.
Det er skiltet/merket slik at det er
lett å finne (og parkereved) følgende
strender:Bergerbukta,Knemstranda,
Skjæraog Tangen

1

x

1

x
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2019
2020

1

Kan
utføres
av
frivillige

Strendeneer
attraktive og
tilgjengeligefor
innbyggereog
besøkende.

Strendersom er prioritert for tiltak
er Bergerbukta,Knemstranda),
Skjæraog Tangenfjordpark:
Badeflåte(Alle fire strender
Badestige(Skjæraog Stikker`n)
Sandvolleyball(Knemstranda,+
oppgraderepå Fjordparken
(nett))
Vurderemulighet for stupebrett
på Skjæra
tønnegrillerog to sittebenker
med bord (alle fire strender)
Redningsring/utstyrog
nødplakat(alle fire strender)
Overgangfra skjæra Enliten bru som forbinder de
til Storskjær
ytterste svabergenepå Skjæra
Det er toalett i
Det etablerestoalett ved parken
nærhet av strendene
på Berger.Toalett ved
Knemstrandaoppgraderes
Knemstrandaer
OppgradereKnemstrandamed
attraktiv for
oppfylling,vegetasjon,etablere
innbyggereog
sandstrandog lekeapparaterfor
besøkende
barna, og normal skjødselog
drift
Svelviker attraktivt
Padleledeni Svelviker merket
utgangspunktsom
og skiltet. Forslager
en del av den
Knemstrandaog Ulvikasom
planlagtePadleleden
aktuellestederfor enkle
i Vestfoldi 2018
overnattingsplasser
(Norgesførste
Det leggestil rette for, både i
padleledfra Svelvik
privat og offentlig regi, enkle
til Larvik)
overnattingsplasser,
og
muligheterfor parkering
Skapeattraktiv og
Stimuleretil å etablerefrivillig
tilgjengeligkyststi,ut
lag/foreningsom har interesse
over kommunens
for å ivareta kyststien,gjennom
grenser
dugnadog offentlig støtte
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x

1

x

2

x

2

x

2

x

x

x

x

1

x

1

x

1

X

4. Nærmiljøene og nærmarka
Nærområdenetil tettstedene
Kart på motsatt side hvor uorganisertearenaer/aktiviteter, tilgangtil markaog rekreasjonsområder
er merket?

Statusfor nærmiljøenei dag
Berger
Tilgangtil marka:Helt fra kommunegrensamot Sandei sør
er det gangadkomsterdirekte opp mot marka.Den mest
attraktive adkomstentil markaer ved Seterdammenrett
ovenfor Fossekleiva,den går inn til «sommerfjøset»hvor,
det er stengt med bom for videre kjøring,men mulighet for
parkeringfor skiturer i lysløypaog løypenettetsom
begynnerpå Berger.Videremellom boligområdenepå
østsidenav fv 319 og utmarka på vestsidenav fv 319, er det
små adkomster/veisysteminn i utmarka til fots og som kan
benyttesav «nærmiljøene»på helesstrekningeni Berger/Sandområdet. Ingenandre adkomsterer
tilrettelagt med f.eksskiltet parkering.
Rekreasjonsområder:I tillegg til den nære beliggenhetentil kysten,så er det turmuligheter i marka
og aktiviteter som klatring og ballspillblant annet.
Uorganisertearenaer/aktivitet:
Vinter:
Skigåingdersomsnø,eller til fots på bar mark
Sommer:
Gåing/løpingi marka
Klatreveggoverfor fv 319 ved Bergergård for et aktivt klatremiljø Tilrettelegginger
komplisert,da beliggenhetener tett på fv 319. Kreverfagmessigog grundigplanlegging.
Ballbingepå tidligere Bergerskole
Fotballbanepå NedreBerger

Sentrum
Tilgangtil marka: Det er 2 steder som utpeker segsom attraktive og mest aktuelle som parkeringer
og adkomstergenerelt for Sentrumsområdet.Parkeringsplassen
ved lysløypaog Parkeringsplassen
på
Skallandi enden av Eikveien.Beggeplassenefører til sentraleutgangspunktfor både skiløyperog
turer til ulike årstider.Påski går løypenettet i en runde som kalles«Båsenrundt», det er en sløyfepå
ca 10-12 km og attraktiv for mange.Det er ogsåutgangspunktetdersomman ønskerå gå lengreturer
som til Svartvannshyttapå Sandesidaeller mot Kringlemyrog Røysjø,nordover i Svelvikmarka.
Lysløypaog områderundt Skallandog Ebbestadvannetdannergrunnlagetfor kortere turer. Svelvik
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markaer kupert og ujevn og krever ganskemye snø,før man kan sette spor og danneet komplett
løypenett sammenmed bådeSande,Bergerog eventuelt Drammeni nord.
Rekreasjonsområder:Det er en rekkemindre rekreasjonsområderog friluftsområder,som liggermer
lett tilgjengeligfor relativt mangebeboerei Sentrumsområdet.Tømmeråsenmed utsiktspunktfra
«flaggstanga»peker segut som en slagsnærturområdetsom har stort potensialefor økt bruk,
spesieltmed noe økt tilrettelegging. Avstandeneer innafor rekkeviddefor de fleste og det kan
gjennomføressom rundløype.

Uorganisertearenaer/aktiviteter:
Vinter: Turgåingtil fots på området Briskesletta/Flaggstanga.
Skøytegåingpå Strømbanen,akingved
skoleområdetTømmerås/ungdomsskolen
Sommer:TurmulighetBriskesletta/Flaggstanga
. Syklingog ballspillpå skoleplassenog arealenerundt
Tømmerås, rådhuset,Strømhallenog ungdomsskolen
Mariås/Ebbestad
Tilgangtil marka: De relativt store boligområdenebådepå Sverstad,Ebbestadog Mariåshar god
tilgangtil markaog friluftsområder.Parkeringi Markveien.
Rekreasjonsområder:
Det er noen grøntdragsom kan benyttestil lek/ rekreasjonfor barn og unge,
men det er ikke opparbeidet noen parker eller områder som stimulerer spesielttil tilfeldig besøk.
Uorganisertearenaer/aktiviteter:
Vinter:
Kort adkomsttil marka,bådemerkedestier og delvisurørte områder.
Parkeringenved lysløypaog den grusaveien innover mot Ebbestadvanneter jevn og fin og
fremkommeligmed bådebarnevognog rullator
Når snøenkommer er det skiløype,men med mulighet for å gå i den ene sidenav traseen.
Grusbanenved Ebbestadhallenkan leggesmed is når været tillater det og den holder lenge
på isen sidendet er grusbane.Enkelteområderblir benyttet til aking,men det er mer
tilfeldig, da det ikke er tilrettelagte områderfor akkuratdette.
Sommer:
Kort adkomsttil marka
Gå/løpe på stier og turveier
sykkelløype på Juvesletta,Ebbestadområd
et. (Dener veldigattraktiv for ungeog har gitt
inspirasjontil økt bruk av sykkel).
Barnog ungehar Solbakken(fotball) og områdenerundt den nedlagteskolensom kan
benyttestil en del uorganisertaktivitet.
PåMariåsener det etablert og vedlikeholdten liten lekeplass,samt en grusbanesom
benyttestil ballspill.

16

Små grønnelunger/lekeområdersom gjennomen årrekkeer forsømt,når det gjelder
skjøtsel,vedlikeholdeller andre oppgraderinger.
Tangen
Tilgangtil marka: Frade mest sentraleboligområdenepå Tangenområdet,ligger marka,rett
innenfor, med alle sinekvaliteter og utfordringer. Det er gangavstandfor de fleste, men utmarka i
kommunenhar en landskapsformsom gjør at det er en del stigning,ofte i starten av turen for å
komme seg litt opp i høyden.Rett ovenfor Tangenskole,nærmerebestemt Isdammveiener det en
kommunalP-plasssom er skiltet og som fører osstil skiløypeog stier i marka.I Nøsterudveiener det
satt av areal for parkeringfor adkomstut i marka. Flereandre steder er det anledningtil å komme
segut i marka,men det er ingensom er spesielttilrettelagt eller skiltet.
Rekreasjonsområder
: Lokaleområderhvor folk går på tur i sitt nærområdefinnesi
Nesbygda/Tangen
område.Somnevnt tidligere er det gangog sykkelveilangsfv 319, den gjør at hele
det langstrakteboligområdefra Jordfallbuktai sør til Tørkopi nord, er tilgjengeligfor å gå eller sykle
på en trygg måte. Dette gir muligheterulike turer i nærmiljøet.
Uorganisertearenaer/aktiviteter:
Vinter
Skiløypersom bindessammenmed hele markade årenedet er godt med snøog mulig å
etablere.
Skøytebanepå Saltaved Tangenskole.
Akingpå Stomperudjordet
Sommer
I områderett overfor Tangenskoleliggerspeidersletta(hytta), den er lett tilgjengeligog gir
opplevelseav bådefriluftsliv og natur.
Skoleområdetbenyttesen del av barn og ungetil uorganisertaktivitet

Områdehar Salta,en grusaballplasssom blir islagtpå vinteren. I tillegg er skolenet nærmiljøanlegg
for de som bor i nærheten.PåHellaliggeren fotballbane,den kan benyttestil lek med ball og
trening, uorganisertog organisert.Det er en speiderhytteog en speiderslette,som er et
aktivitetsområde,men ut over det finnes det ikke noen områder som stimulerertil uorganisertfysisk
aktivitet.
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4.1 Mål og tiltak for nærmiljøeneog nærmarka
Mål NÆRMILJØENE:
Øke attraktivitet, tilgjengelighet og fysiskaktivitet i nærmiljøene
Sånnvil vi ha det

Et attraktive og
tilgjengelig
muligheterfor
friluftsliv og
rekreasjonfor
innbyggerei
Svelvik
Turveieri
nærmiljøet

2017
2018

Sånnvil vi gjøre det

Etablerefagkoordinator for å sikre
framdrift og gjennomføringav temaplan
for friluftsliv og rekreasjon

Tursti i Ormedalen
Ryddeormedalen,grusesog
opparbeides(kan fungeresom
turvei i tillegg til Markveien)
Aktivitets- og
Aktivitetspark og lekepark
lekeparki
med klatretårn, trampoline,sklieetc for
sentrumsområdet barn og ungdom

2019
2020

Prioritet

Kan
utføres
av
frivillige

1

1

3

x

x

x

2

x

x

x

1

x

x

x

x

Off.
tilskudds
midler
aktuelt

Attraktivt sted for
barn i Svelvik
sentrum
Skøytebane
sentralt i
sentrumsområdet

OppgradereLallaparkenmed nye
lekeapparater
Skøytebanepå strømbanen (kunstisbane
på sikt sammenmed etablering av nytt
varmeanlegg)
Aktivitet for lek og moro.
Treningsalternativfor elever i
skolen,og uteaktivitet for
barnehage- og SFObarn.

x

3

Uorganisert
aktivitet i
nærmiljøet

Utvikle Briskeslettasom
møteplass/turmål/rundløypei Tømmerås
Amfi/Scene,lekeapparater
«Bok»på Flaggstanga
Benkerog bord, møteplasser
Motorikk, hinderløype
Rundløype– lagebedre vei fra
Briskeslettaog sydover
Oppgradereballbinger på Bergerog
x
Tangen,og etablere ballbinge på
Ebbestad
Benyttespillemidlertil dette,
som dekker50%av
finansieringen
Etablerefrivillige rutiner for å vanne
x
skøytebanerpå Saltai Nesbygdaog på
Ebbestadbanen,i tillegg til Strømbanen
Benkerpå ulike stederder det er naturlig
x
å gå tur. Benkerkan gi muligheterfor

x

2

x

x

2

x

x

1

x

x

2

x

Uorganiserte
aktivitet for barn
og unge

Skøytebanepå
vinteren i
nærmiljøene
Tilretteleggingog
møteplasser
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x

møteplasserog kan gi hvile for de som har
behovfor dette når de går tur
Møteplasseri
nærmiljøene

Stimulerenærmiljøenetil å skape
møteplasseri sitt bomiljø, gjennom
disponiblemidler som det kan søkesom i
Svelvikkommune(f.eksbenker,bord,
bålplassetc.)

1

x

x

Mål NÆRMARKA:
Øke attraktivitet, tilgjengelighet og fysiskaktivitet i og til nærmarka
Sånnvil vi ha det

Et attraktive og
tilgjengelig
muligheterfor
friluftsliv og
rekreasjonfor
innbyggerei
Svelvik
Det skalværelett
og finne
informasjonom
turalternativer og
aktivitetstilbud
både langskysten
og i marka,med
utgangspunkti
nærområdene

2017
2018

Sånnvil vi gjøre det

Etablerefagkoordinatorfor å
sikreframdrift og
gjennomføringav temaplanfor
friluftsliv og rekreasjon

x

Utarbeidehelhetlig plan for skilting,
merking,plakaterog kart for ulike
tur/aktivitetsforslag.
Åpnefor bedre tilgjengelighet/parkering
nærmeresti nettet
Eks.Sommerfjøset,Bergerskole,
Skalland,lysløypa,Mariås,Flaggstanga,
Kringlemyr,Juvet,Nøsterud,
Informasjon: kart, App, Skilt,QR,
plakater,turforslag,brosjyrer,kart,
plakater i sentrum;Flaggstanga,
Ebbestad,Briskesletta,kollen, Juvet,
Storås,Vassås,Høgås.

-

2019
2020

Prioritet

Kan
utføres
av
frivillige

Offentlige
Tilskudds
midler
aktuelt

1

1

1

x

x

x

x

Turer leggesinn på
Ut.no

BevareSvelvik`s
mest besøkte
turmål i marka

Sikreog bevareTårnetgjennnomdrift
og vedlikehold

x

1

Utgangspunktfor
turstier er godt
merket

Skilt til parkering
- Setteopp skilt til
parkeringsplassen
ved
lysløypai Markveienlangs
f.319

x

1

-

Skilt f. 319 Avklare
muligheterfor skilting til
turområde i markafra
Berger

-

Skilt f. 319, og se på
muligheterfor å etablere
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fast parkeringsplassi
Nesbygda
Det skalvære
kort vei til
turområde som
er attraktivt og
tilgjengeligfor
flest mulig

Samlingsplass
i
skogensom er
attraktiv og lett
tilgjengelig
Muligheter for
skigåingpå
vinteren

Tilretteleggingog
møteplasser

Lagerundløype:
x
Definereutgangspunktfor
tursti fra Markveienmed
rundløypeinn til
Ebbestadvannet
- Vassås
Skalland-Markveien
Overgangved Ebbestadvannet
og Skalland(bro/overgangfra
demningensørover,og
bro/overgangved Skallandtil
lysløypa)
Koblelysløypamed tursti til
Vassås.Sammenkoblessyd for
demningen
Oppgradereskiløypai
Nesbygda.Gjøredet
lettere/tryggere.Utbedre
eksisterendetraktorvei ved
«Lunnane»v/Vassåsi Nesbygda
opp mot skistrasseTangen–
rundløype,mulighet via
Stokken,Blekktjern.
Samlingsplass
ved Ebbestadvann
x
(Vassås).
Etablerebålplass,fiskebrygge
Gapahuk,grillkoie,etablereplen til
leirplass,fiskebrygge– Vassås
Etablerekunstsnøanleggmed snøkanon
og i tilknytning til etablerte skiløyperpå
Bergerog i området Skalland-Ebbestad
Forsterkeeksisterendeprosjekt
på Bergeri samarbeidmed
andre lag og foreninger
(Akebakkeri barnehageretc.)
Kunstsnøi rundløypeSkallandEbbestadforutsetter koblingfra
lysløypetil Vassåsog Skalland
til lysløype.Sammerunde kan
ogsåoppgraderestil lysløype
(Akebakkeri barnehageretc.)
Benkerpå ulike steder der det er
naturlig å gå tur. Benkerkan gi
muligheterfor møteplasserog kan gi
hvile for de som har behov for dette når
de går tur
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x

2

x

x

3

x

x

1

x

x

2

x

3

x

2

x

x

5. Visjoner og forslag t il tiltak utover 4-års perioden
Hva
Gang- og sykkelveilangshele Fv319.

Kyststived kysteni størst mulig grad

Bryggepromenadei sentrum
Samarbeidemed Hurum kommuneom Verketsøya

Beskrivelse
Det er fine rekreasjonsmuligheterlangskysten.Flere
vil velgeå sykleog gå langsfjorden når det er lagt til
rette for det.
Å etablere sammenhengende
som går nærekysteni
størst mulig grad,vil gjøre stien og området attraktiv
for både innbyggereog besøkende
Tilkomst til sjøeni sentrum
Fint områdetil rekreasjonog friluftsliv. Lage
hinderløype,volleyballbane,stupetårn, kiosk,
kitebutikk

6. Kilder:
Kommuneplanenssamfunnsdel2012-2024
Miljødirektoratet, M-462,2015, Friluftslivfor alltid, statlig sikringog tilretteleggingav
friluftslivsområder

HelsedirektoratetIS-2167,02/2014Kunnskapsgrunnlag
fysiskaktivitet
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7.Vedlegg: Ideer til tiltak som benyttet/ikke benyttet
Blå tekst: Tiltak som som er ivaretatt i temaplanen
Sort tekst: Ideer og tips til tiltak som ikke er tatt med i temaplanen
Kysten
1. Rusteopp 3-4 badeplasser.F eksTangenfjordpark, Skjæra,Bokerøya,Blindsand/Stikkernpå
Berger,Verketsøya,Trulseren.Forutsetninger godeparkeringsforhold.
Alle strenderbør ha: søppelkasserog fast tømmingav disse,toaletter og tømming/renholdav disse,
griller, sittebenker.
Spesieltom Skjæra:ungdomsplas
s med stupebrett, stige,flytebrygge,badebøye, sklie,faste
fluktstoler i farger f.eksav betong. Fast bryggelangsvannet mellom Skjæraog riksveienslik at man
kan spre de besøkende.
Spesieltom Bokerøya: lekeapparater, påfyll av sandfor lek for småbarntreningsapparater,klipping
av gress
Spesieltom Verketsøya:Bobilparkering,griller, faste fluktstoler, treningsapparater– dialogmed
kiterne?
2. Gangog sykkelveifra Drammentil Berger,på utsidenav riksveien– langsfjorden der det er mulig.
3. Gjestebryggemed marinaog servering
4. Motstrømsbassengi Svelvik
5. Tryggsvømme-treningsbane.De som trener svømmingsynesdet er ok at vannet er kjølig.Kandet
settesopp et enkelt nettsystem?Vi lurte på mellom Skjæraog Bessebergs.
6. Kart over alle mulighetenesom finnesi Svelviktil enhvertid: orientering til innbyggerneog
besøkende
7. SvelvikAPP,gjernemed poengog muligheterfor premie
8. Bedremerkingav Kyststien
9. Promenadeute i vannet f.eks fra Trulserentil Bokerøyaeller fra Fugletårnettil Solberg
10. Badehuslangshele kommunenmed 360 graderplattform/brygge
11. Vi ønskerossen ordentlig sentrumsstrandpå sikt med tilgangtil vannet/badingi Svelviksentrum
12. Båt app for å kunnefølgemed på store båter/ ferjer som passererSvelvikstrømmen
13. Akvarium
14. «Lagehappenings»når det settesut badeflåter,opprustningav badeplassenemv. Annonserepå ulike
mediekanaler. Dette ivaretasav Svelvik2020.
15. Jobbeut strategierfor å vekke«badeglede»,«oppdagekyststien»mv.

16. Dialogmed Svelvikportalenfor å gjørefolk oppmerksommepå muligheterog nye tiltak.
Aktivitetskalenderpå kommunenhjemmeside
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Innspill fra åpent møte 28.2:
14. Verksøya- sitteplasser,lekeplasser,hinderløype(mesternesmester)
15. Ziplinefra flaggstanga
15. Briskesletta,sitteplassmed bål/grillmulighet
16. Organisereårlige løp: "Svelvikløpet"Ulike lengder,barn/voksen
17. GjestebryggeBerger
18. Volleyballbanepå strender,eks.Blindsand(Bokerøya)
19. Flytebryggerpå alle strender
20. Wifi på badeplassene
21. Bevarekyststien,rydde områdermellom riksveiog sjøen
22. Skliepå utvika
23. OmrådetTrulseren,rydde for kitere/kiteklubben
25. Merking av badeplasser
26. Skøytebane(Strømbanen)Kortsiktig:Støtte til rekruttering av flere frivillige til isleggingog
brøyting av banen- har kommuneninterne ressurser?Langsiktig:Kunstfrossenbane ved
oppgraderingav varmestuei hall og samfunnshus
24. Oppgraderingav Blindsand,friluftsområdemed parkeringsplass
og toalett. Bergerbåtforeningtar
på segoppgavensom en del av oppbyggingav ny båthavnGeorgeKamiencecski,
Bergerbåtforening:
mail: georgekamieniecki@gmail.com
tlf: 92868613

Innspill fra Ungdommenskommunestyre(UKS):
1. Tiltak på Batteriøyasom badeplasseller strandaved Batteriøya.Bordtennisbordpå Batteriøya.
2. Viktig å prioritere Skjæra
3. Kyststienmerkesog sette på kart. Fleresøppelkasserlangskyststien

UKSinformerte oppgaveutvalgetom forslag som UKShar mottatt fra barn og unge:
1. Stupetårnpå flere av badestedenei Svelvik,spesieltskjæra.
2. Oppgraderingav ballbingenpå Tangenog ny ballbingeved ungdomsskolenog Tømmeråsskole
3. Oppgraderingav fotballbanenepå ungdomsskolenog Tømmerås,med mål, nett, gressog
oppmerking.
4. Sitteplassermed ly for været på skolenesområder
5. Sykkelplass
med god sikkerhetog ly for været
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6. Klatre- og aktivitetspark
7. sykkelveiog gangveifra Nesbygdatil Svelviksentrum
8. vanntrampoline
9. skatepark
10. Fasteutegriller på Skjæra
11. Nye badeflåterpå Stikkernog Tangenfjordpark
12. Håndball- mål ved ungdomsskolen
13. Baseballbane
14. Innendørsfotballhall
15. bedre ventilasjoni Strømmhallen
16. Størrerom og bedre utstyr i styrkerommeti Strømmhallen
17. Bedre,oppgradertedoer med vedlikeholdpå alle badeområdenesamt Batteriøya
18. kino
19. Utendørsklatrevegg
20. Mer og bedre Sommersnacks
for ungdom
21. Vannskliepå stranda
22. Paintball- bane
23. Bedrebryggesør på Krok.
24. Gratisbussfor elevertil Mariås
25. Svømmehall
26. Friidrettsbane
27. faste solsenger/sitteplasserpå badeplassene
28. Badestigerpå badeplassene
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Nærmiljø og sentrum
Benker
Søppelkasser
Hevefremkommelighetenved utbedring av veidekke,stier, fortau og monteringav rekkverk
Skilting/Kart
Plasserti sentrumog i tilknytning til turområder.
Sendestil alle husstander
Lånesykler
Sykkelstier/Gang/Sykkelvei
FremmeSvelvik'shistorie/identitet
Sentrumsstrandmed vannsklie(Svelvik)
Aktivitetsparkmed aktiviteter for alle aldre (Hinderbane,klatre/jungelgym,buldresopp,
ballspillosv)(Svelvik)
Ballbinge(Ebbestad)
Sykkelheis
Kunstisbane
Natursti/Rebusløype
Lekeparkmed klatretårn, husker,trampo, balanseapperatosv
Reetablere/Nyeklatrevegger(Berger+?)
Konkurranserf.eksmånedenspost, geocatchMunchie el
Utsmykningi sentrumhele året (Statuer)
F.eksbruksstatuerligge/sitte stoler.
Utvikle Briskesletta
Park,Amfi, Scene,ulike aktiviteter
Bryggerlangssentrum
Parkeringsmuligheterved bryggerog strender
Utvikle Verketsøya
Lekeplasser,griller, toalett, kiteområdet
OpprusteSnekkerbekken
BMX bane
Tilgjengelighettil kystlinjeni Sentrum- Ala langsDrammenselva med bryggerfor gangog
sykkel.
Strategierfor å få folk ut til å benytte muligheteri nærmiljøet.Lage«happenings»når nye
arenaer/tiltak åpnes

Innspill fra åpent innbyggermøte28.2.17
Åpneslalombakkenpå Berger
Egenterrengsykkel,løype-bane
Innspill fra Ungdommenskommunestyre(UKS)
1. Lageskøytebanepå Saltai Nesbygdaog på Ebbestadbaneni tillegg til Strømbanen
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2. UKShar vært i kontakt med ungdompå Ebbestadsom sier at de reiser til Solbakkenfor å
drive med ballspill.UKSforeslåret mulig forslagå heller benytte midler til å opprettholde
ballbingenepå Bergerog Nesbygda.

Marka
1. Parkering,skilting,kart, merking,Eks.Sommerfjøset,Bergerskole,Skalland,lysløypa,Mariås,
Flaggstanga,
Kringlemyr,Juvet,Nøsterud,Stomperud
2. Ryddeog merke stier, utbedre stier/veier, merke/skilte ruter
3. Samlingsplasser/turmål.
Leirplass/overnatting,aktivitetsparker,informasjonom muligeaktiviteter:
bading/fisking,fiskebrygger:Ebbestadvannet
/Hellernvannet,grillkoie,benker,tak, N. Øksenvann,N.
Hellumsetervann
4. Informasjon:kart, App, Skilt,QR,plakater,turforslag,brosjyrer,kart, plakateri sentrum,glemte
områder,Flaggstanga,
Ebbestad,Briskesletta,kollen, Juvet,Storås,Vassås,Høgås
5. Gapahuker/grillplasser,
langslysløypa,Ebbestadkollen,Brendtåsen
6. Strategierfor å få folk ut til å benytte muligheteri marka.Lage«happenings»når nye
arenaer/tiltak åpnes
Innspill fra åpent møte 28.2
6. Koblelysløypamed tursti på Vassås.Sammenkoblessyd for demning
7. Definereutgangspunktfor tursti Skalland,M arkveien.Rundløype,lysløypeEbbestadvannetskalland
8. Bru fra Skallandtil lysløypa
9. Snøkanonved Ebbestadvnog Skalland
10. Kunstsnøi rundløypesom forutsetter kobling fra lysløypetil Vassåsog Skallandtil lysløype.
Sammerunde kan ogsåoppgraderestil lysløype
12. Plasseringfor parkeringfor Nesbygda (Nøsterud)parkering:Svelvikmarka,Nesbygdaog
Bergermarka
14. Utbedre eksisterendetraktorvei fra "Lunnane"v/Vassåsi Nesbygdaop mot ski trase fra Tangenrundløype,mulighet via Stokken,Blekktjern.Åpnefor bedre tilgjengelighet/parkeringnærmere
stinettet, rydde stier, vedlikehold
15. Nye turkart med merking
16. Ryddeormedalen,grusemed lys, flott gangveii stedet for Markveien
17. Oppgradereskiløypapå skauen,slik at det er lettere og tryggerei Steinrøysai Nesbygda
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