Smibekkhavna

Grenland friluftsråd, 2020

Skisse over grillbu (Illustrasjon: Grete Haustveit Arkitekthuset Kragerø AS)
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Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder
som også er innfallsporter til større natur- og
friluftsområder. En Friluftsport skal være
tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek
og opphold. Samtidig skal den stimulere til
videre utforsking av omkringliggende områder.
De skal være lett tilgjengelige, og gi god
informasjon om friluftsmuligheter på stedet og
videre utover i naturen.
Smibekkhavna i Drangedal er et sentrumsnært
friluftsområde i nær tilknytning til kommunens
10-årige skole og med gode forbindelser til
videre
naturopplevelser
og
populære
turområder. Denne prosjektplanen beskriver
dagens situasjon og planlagte tiltak ved
Smibekkhavna, etter mal fra Friluftsrådenes
Landsforbund. Planen skal gi grunnlag for en
helhetlig tilnærming til tilrettelegging og drift
av området.

BELIGGENHET OG UTVELGELSE
Smibekkhavna er et sentrumsnært område i
Drangedal i nær tilknytning til boligfelt, skole og
barnehage.

Smibekkhavna ligger plassert kun 100 meter fra
Drangedal 10-årige skole og i gangavstand til
Heirekshaug barnehage. Stedet skal derfor
tilrettelegges spesielt med tanke på både skoler,
barnehage og fritidsaktiviteter.

Smibekkhavna ligger plassert mellom tre
boligfelt, hvorav Melkåsane er det største.
Dette boligfeltet ligger, i likhet med
Smibekkhavna, i tilknytning til selve Melkåsen,
som er et fint friluftsområde med et stort
stinett. Friluftsporten vil knytte disse stinettene
sammen og skape helhetlige ferdselsårer i
lokalområdet.

Av videre turområder i nærheten ligger
Braknesheia vest for Smibekkhavna, mens
turområdene tilknyttet Bygdetunet ligger i
gangavstand sør.
Området blir først og fremst planlagt som et
tilrettelagt friområde, men med muligheter for
flotte naturopplevelser i umiddelbar nærhet.

Kart over Drangedal sentrum (Illustrasjon: Grete Haustveit Arkitekthuset Kragerø AS)
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PLANSTATUS OG GRUNNEIERFORHOLD
Selve Smibekkhavna ble statlig sikret i 2019, gjennom servituttavtale med Opplysningsvesenets fond.
Avtalen har 50 års varighet. Sikret område angitt med blå skravur i kartet nedenfor:

Statlig sikret friluftslivsområde (Naturbase)

Området er angitt som LNF-område i kommuneplanens arealdel, og det ble vedtatt
detaljreguleringsplan for området i 2018. Formålet for planen er at det skal tilrettelegges for
naturområde, med anlegg til lek og nærfriluftsliv. Det ligger planmessig godt til rette for en Friluftsport
i Smibekkhavna.
Turområdene som springer ut fra Smibekkhavna eies i stor grad av Opplysningsvesenets fond, i tillegg
til et fåtall private grunneiere.

Smibekkhavna (oransje) med turmuligheter og turmål (grønt) videre utover (Norgeskart).
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OPPLEVELSESKVALITETER
Opplevelsen av natur, kultur og landskap står
sentralt i en friluftsport, og det bør derfor være
en bevissthet rundt disse kvalitetene og
hvordan man best skal informere om dem og
tilrettelegge dem for bruk og opplevelse.

Ved å kartlegge opplevelseskvalitetene i et
område kan man lettere lage en
sammenhengende plan for hvilke kvaliteter
som kan løftes frem og synliggjøres til glede for
brukerne av området.

Dagens situasjon
Elementer

Beskrivelse

Opplevelsesverdi, bruk

Skogsområde med utsikt,
øst for sletta.

Skogsområde øst

Et spennende skogsområde med flere
utsiktspunkter, både vestover til Braknesheia og
østover til sentrum. Utsikten mot sentrum kan være
en minitopptur. Egner seg for lek og opphold, kan
tilpasses en bålplass eller to.
Terrenget heller nordover. Har vært preget av hogst
og gjengroing.
Rennende bekk langs sletta. Spennende for lek og
læring.
Flere gått opptråkkede stier, men lite merking.

Tiltak

Beskrivelse

Akebakke

Det må ryddes, planeres og etableres en stoppvoll
for akebakken av sikkerhetshensyn.

Fallsikring

Enkelte av utsiktspunktene (særlig mot sentrum) må
sikres med rekkverk/gjerder.

Bekk

Grave opp og steinsette kulper underveis, for
vannlek, bading og opplevelse.

Utbedring av stinett,
koblinger.

Stinettet på og utover selve området må utbedres
og merkes. Deler av stien kan muligens universelt
utformes (UU). Det mangler koblinger til Melkåsen
og Braknesheia, som må etableres og merkes. Deler
av koblingen må muligens etableres langs gang- og
sykkelvei.

Topografi

Vann
Stinett

Delvis gjengrodd, delvis
åpen bakke
Bekk

Forslag til nye tiltak
Elementer

Topografi

Vann

Stinett
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BASISTILRETTELEGGING
Besøkende til en friluftsport skal kunne
forvente god tilrettelegging. Det skal være
enkel adkomst, tilstrekkelig parkering og
renovasjon og sanitæranlegg der det er
naturlig. Universell utforming skal etterstrebes
så langt det er mulig.

Det er viktig at basistilrettelegginga er
gjennomtenkt før man begynner med
tilrettelegging for aktivitet og opphold. Når et
område har betegnelsen Friluftsport skal det gi
besøkende en trygghet på området er godt
tilrettelagt, uavhengig av om de er lokalkjent
eller ikke.

Dagens situasjon
Element

Tiltak

Beskrivelse

Skilting fra offentlig vei

Helårsbruk
Gruset parkeringsplass
Buss

Området er skiltet fra Smibekkveien/Melkåsveien. Det er
en liten parkeringsplass i umiddelbar nærhet til
Smibekkhavna.
Gruset vei fra parkeringsplass til området. Gruset vei til
området sørfra, og umiddelbar nærhet til boligfeltene.
God tilkomst fra parkeringsplass til området. Krevende
nordover pga. helling på veien, men kan tilpasses og
utbedres østover.
Godt egnet for helårsbruk.
Plass til ca. 15 biler.
Bussholdeplass på Tørdalsveien, 150 m. unna.

Toalett
Renovasjon

Ingen per i dag
Ingen per i dag.

Adkomstveier og -stier
Adkomst
Fremkommelighet,
universell utforming

Parkering
Offentlig
transport
Sanitær og
renovasjon

Forslag til nye tiltak
Element
Parkering
Universell
utforming
(UU)
Sanitær og
renovasjon

Tiltak

Beskrivelse

Utvide parkering

Parkeringsplassen bør vurderes utvidet slik at den kan
tjene større pågang.
Sykkelparkering for skoleklasser og andre.
Enkelte deler av grusveiene kan tilrettelegges og
godkjennes for UU. Det kan vurderes videre tilrettelegging
mot østre skogsområde.
Universelt utformet toalett i tilknytning til grillbua.
Renovasjon i forbindelse med grillbua.

Sykkelstativ
Grusveier

Toalett
Renovasjon
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AKTIVITETSANLEGG OG MØTEPLASSER
En friluftsport er et sted for opphold og
aktivitet, der rasteplasser og møteplasser er en
viktig del av området. Et naturområde er i seg
selv
et
aktivitetsanlegg.
Ytterligere
tilrettelegging for aktiviteter kan fremheve de
iboende kvalitetene i et område, samtidig som
de blir mer attraktive og mer robuste.

I en friluftsport kan man tillate en større grad
av tilrettelegging enn man normalt ville gjort
lenger inn i urørt natur, men det er likevel viktig
at anleggene beholder et naturlig uttrykk og
glir godt inn i terrenget.

Dagens situasjon
Element

Anleggstype

Beskrivelse

Bygg
Åpne plasser

Enkle gapahuker
Åpen slette
Naturlige rasteplasser

Enkelte falleferdige gapahuker
Én stor gresslette som dominerer området.
Flere av rasteplassene i østre skogsområde er
provisoriske.

Annleggstype

Beskrivelse

Grillbu

Dimensjonert for store grupper og tilpasset
helårsbruk.
For opphold og utsikt over området.
Det bør settes opp rasteplasser på steder i østre
skogsområde, det kan også vurderes enkelte
steder på sletta.
Tilrettelagt for aktivitet for mindre barn.

Rasteplasser

Forslag til nye tiltak
Element

Bygg

Aktivitetsanlegg

Utkikksplatform
Rastebenker

Små hytter og
aktivitetsanlegg

Skisse over grillbu med frittstående toalettbygg (Illustrasjon: Grete Haustveit Arkitekthuset Kragerø AS)
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INFORMASJON
Besøkende til en Friluftsport skal enkelt kunne
finne informasjon om naturen i området, og
om turmuligheter og aktiviteter både i selve
Friluftsporten og nærliggende områder.
Det kan også være nyttig å informere generelt
om friluftsliv, som allemannsrett, båndtvang,
bålregler etc.

Informasjonen bør være kortfattet og enkel.
Tavlene kan suppleres med utdypende
informasjon i trykksaker.
Friluftsporten må også synliggjøres utad,
gjennom trykt informasjon, nettsider, og
sosiale medier.

Dagens situasjon
Element

Beskrivelse

Tilleggsinformasjon

Informasjon

Ingen informasjonstiltak

Forslag til nye tiltak
Element

Beskrivelse

Tilleggsinformasjon

Stor tavle ved inngang.

En stor tavle for kart og oppslag på
veggen til grillbua.
Kart over friluftsområdet og
nærområder der stiene begynner.
Vurdere trykte kartbrosjyrer.
Informere på kommunens og
friluftsrådets nettsider og sosiale
medier.
Legge ut info på relevante turportaler.
Sørge for omtale av nye tiltak i lokale
media.

Mindre tavler.

Informasjon i friluftsporten

Kart og brosjyrer
Nett og sosiale medier

Turportaler
Lokalmedia
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DRIFTSBEHOV OG ANSVAR

Anlegg
Renovasjon
Vedlikehold, friluftsporten
Vedlikehold, turstiene

Beskrivelse

Ansvar

Tømme søppel, tilsyn med grillbu og
området rundt (ukentlig)
Vedlikehold av bygg og tilrettelegging,
(årlig)
Vedlikeholde turstier og merking.

Drangedal kommune

Store steiner er ypperlige lekeapparater (foto: Bjørnar Løkstad)
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Drangedal kommune
Gautefall turlag.

BILDER OG SKISSER

Landskapsplan for området, med grillbu og turvei ned bakken (Illustrasjon: Grete Haustveit Arkitekthuset Kragerø AS)

Plantegning grillbu (Illustrasjon: Grete Haustveit Arkitekthuset Kragerø AS)
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