
KARTLEGGING AV FRILUFTSOMRÅDER I LINDESNES KOMMUNE OG ÅSERAL KOMMUNE - 10.11.20 

 

Område Funksjon Universell utforming eller universell 
tilrettelegging 

LINDESNES KOMMUNE 

Ryvingen Øy i skjærgården  Brygge m/rampe, tilrettelagt vei 
frem til sjøbu 

 UU toalett ved brygge  

 Tilrettelagt vei opp til selve fyret  

 Muligheter for overnatting i 
tilrettelagt bolig med kjøkken og uu-
toalett 

Ystevågen Kystområde  Ikke tilrettelagt fra land, men er UU 
tilrettelagt fra sjø/båt 

 God brygge med rampe 

 UU toalett, men sjekk kjetting 
takrenna som henger ned over deler 
av rullebanen. 

 Fine bord  

 Grillplasser 

 Gapahuk 

Rossnes Kommunal hytte ved 
sjøen (Lazarus) 

 God vei frem til hytta og ut i vannet 

 UU-toalett, men låst. Ikke registrert 
denne. 

 Parkering er best ved kapellet, ingen 
merket parkering. 800 meter å rulle 
frem. 

 Grillplass 

 Bord og benker 

 Fiskebrygge og rullestolheis montert 
ved brygge. 

Ulsviga Offentlig turområde  Flott turområde med asfaltvei frem 
til opparbeidet amfi. Veien er litt 
bratt, men innenfor tillatte verdier. 

 UU toalett med god bredde og 
kontraster  

 Grillplassen er for lav for en 
rullestolbruker 

 Brygga har stoppkant 

 Informasjonsskilt om veien ned 
mangler 

 Oppmerket parkering HC mangler 
 

Storestøl Offentlig friområde ved 
sjøen 

 Fin vei til flott turområde 

 HC –toalett mangler en rampe på ca 
10 cm 

 Ingen kontrastfarge på døra. I tillegg 
er det to slåer på døra. Den ene er 



plassert så høyt at en rullestolbruker 
ikke kan få denne opp 

Selvåg    

Furulunden Offentlig bynært 
friområde ved sjøen 

 Flere opparbeidet fine gangveier 
med god underlag 

 HC-merkede parkeringsplasser 
mangler 

 Flere UU-toaletter i området 

 Baderamper ved Lillebanken og 
Storebanken 

 Fiskebrygge ved Lille Banken 

 Gå gjerne over ramper og sjekk for 
ugress etc slik at rullebanen er bred 
nok. 

Tjortedal Turvei, toalett og DNT 
hytte,sittebenker og 
grillplass 

 Turvei inn er av variabel standard, 
mye vått, dype spor og til dels bratt. 
Veien endrer seg etter været. Veien 
inn må bli i bedre stand. Merket som 
traktorvei, delvis tilgjengelig. 

 Toalett ikke registret da det ikke er 
ferdig og ingen tilgang foreløpig 

 Inngang til hytta er utilgjengelig pga 
manglende rampe inn. 

 Sittebenker er utilgjengelig da de er 
plassert på platting med 30 cm 
høyde. Mulig å komme til via 
gressbakke, men benkene er da 
plassert slik at stolen vil tippe på 
utsiden. 

 Grillplass er helt fin. 

Gluba/Harkmark Privat turområde  

Holum ?   

Dybovannet/Harkmark Turvei  

Kattnesbukta/Tjøm Offentlig friområde  Turvei  
 

 Parkering på stor grusplass, ingen 
markerte plasser. 

 Flatt område med UU toalett 
(utedo),rampe opp. Trenger å 
renskes for ugress 

 Brygge med kant 

 Baderampe 

«Bystranda» Vigeland Offentlig badeplass  Tilrettelagt med trillebaner for 
rullestol 

 UU-toalett 

 Ofte ligger det en båt fortøyd i 
håndtaket ned til vannet, dette bør 
vel gjøres noe med? 

 



Vallemoen  Sentrumsnær offentlig 
badeplass på Vigeland 

 Badeplassen har ikke toalett  

 Stranda er opparbeidet og 
tilrettelagt primært for den nye 
bebyggelsen på Vallemoen og feltet 
Vallemoen øst. Gjennom 
byggetillatelsene har tomtene også 
bidratt til finansiering av stranda. I 
og med at stranda er opparbeidet for 
nærområdet (gangavstand), er det 
heller ikke tilrettelagt med parkering 
og toalett 

                             
 

Snigsanden Offentlig friområde  Flatt område med UU toalett 

 Parkering på grusplass, ingen 
markerte plasser. 

Remesvik Kommunal rasteplass  Rasteplassen har opparbeidet, 
asfaltert parkeringsplass tilpasset det 
faktum at det er 3 tilgjengelige 
sittegrupper. Den midterste har fast 
trillebane helt fram til sittegruppen, 
mens de 2 øvrige har flate 
gressbaner som kan trilles på. 
 

Spangereidkanalen 
mellom Båly og 
Høllebukta 

Offentlige turveier  Fine gangveier på begge sider av 
kanalen 

Krågeviga Bade- og turområde med 
HC-toalett 

 UU-toalett 

 Fin turvei inn til området 

 Benker og stoler 

 Burde kanskje vært baderampe? 

 Krågevika har egen opparbeidet HC-
parkering like i kanten av stranda. 
Annen motorisert ferdsel inn i 
området er i minst mulig grad 
ønskelig 

Sandvika Underøy Offentlig friområde  God parkering på grus 

 Trenger en god rullestol for å komme 
fram  

 Ikke tilgjengelig HC-toalett 

Gåseland Offentlig friområde 
Forvaltet av Lindesnes 
Jeger og fiskeforening 

 Aktivitetsområde (leirdueskyting, 
grilling, fisking mm)  

 UU-toalett 

 Kan kjøre helt fram 

 Lavvo tilgjengelig for alle med 
dobbeltdør 

 God parkering på grus, ingen 
markerte plasser 

 



Lysløype Trones Offentlig 
friområde/rundtur 

 Hellingsgraden er for stor enkelte 
deler av løypa 
 

Lindesnes fyr   Grei parkering, men trenger skilt for 
HC-parkering 

 UU-toalett i Fjellhallen 

 Rullestolbrukere kommer opp til 
fyrmesterboligen 

 Sittegrupper med gode bord for 
rullestolbrukere. 

 Rullestolbrukere kommer ikke helt 
opp til fyret pga fredning og 
verneområde 

 

ÅSERAL KOMMUNE 

Badeplass bak 
rådhuset Kyrkjebygd 

Badeplass, friluftsområde  Mangler tilkomst til vannet, 
Gode bord og benker  

 UU toalett 
 

«Torg» Kyrkjebygda Møteplass  Godt uu toalett, 

 Gode bord og benker  

 God tilkomst, men mangler oppmålt 
parkering 

Fiskeplass Thorsland fiskeplass  Veldig bratt og kraftig stigning 

 Mangler stoppkant på brygge 

 God grill 

 Gode benker 

 Ingen oppmålte parkeringer 

Fiskeplass Austegard fiskeplass  Ingen god parkering, parkering på 
gress/jord 

 Ingen stoppkant 

Gapahuk 
Bortelid/Rundatjønn 

Gapahuk/grill  Parkering langs vei, parkeringsplass 
ett stykke unna og må rulle i 
veibanen. Ingen oppmålte 
parkeringer 

 For liten snudiameter inne 

 For høy terskel 

Strand Bortelid 
sentrum 

Samlingsplass  Grill 

 Strand uten tilkomst for uu 

 Gode bord og benker 

Minne Kultursenter Park/friluftsområde  God og oppmålt parkering 

 Kommer seg ikke rundt i hele 
området pga trapper og gressbakker. 

 Benker langs gangvei for lave for UU 

 Kafe man kan bruke 

Fiskeplass Ljosland Fiskeplass  Gressbakke å parkere på 

 Vei/sti ned til fiskeplass ikke 
fremkommelig med rullestol 

 Gode benker og bord rett før 
fiskeplass 



 Ingen brygge å komme ut på. 

 


