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1. Problembeskrivelse
Marker kommune har sett det nødvendig å se på nye tiltak for å øke populariteten og
standarden på området Tangen. Gjennom dette prosjektet vil vi se nærmere på bærekraftige
og miljøbaserte forslag som vil øke attraktiviteten for området. Fokuset skal være å se på nye
og innovative tiltak som har som formål å øke trivsel og trygghet i området.

2. Problemstilling
•
•

Hvilke bærekraftige tiltak kan gjøres for at Tangen-området skal bli mer attraktivt for
turister og nærbefolkningen?
Hvordan kan vi øke turisternæringen med enkle tiltak som ikke privatiserer området?

•

Hvilke muligheter ligger til rette for at Tangen-området skal bli mer attraktivt?

•

Hvordan kan vi sammen med befolkningen skape en møteplass som samler kulturelle
og kunstneriske begivenheter?

•

Hvilke begivenheter kan skapes for å øke turisternæringen og besøkende til Tangenområdet?

•

Hvordan kan vi øke populariteten på området gjennom bærekraftige og miljøbaserte
tiltak?

3. Hva ønsker Marker kommune
Marker kommune ønsker at vi skal se nærmere på Tangen området og skape en attraktiv plass
som samler nærbefolkningen og personer utenfra. Det er ønskelig at vi kommer opp med
flere mulige tiltak som vil føre til en utvikling av plassen.
Under vår befaring av tangen området, med kommunen, ble vi fortalt at det var ønskelig å
legge mer fokus på universell utforming. Samtidig hadde de flere forslag/ønsker som vi skal
se nærmere på.
Vi har allerede begynt å se på mulige tiltak for området og dette er noe vi vil dele med
kommunen under vårt neste møte.
En annen ting som kommunen mente var nødvendig, var at vi burde ta stilling til ressursbruk
for eventuell videreføring av tiltakene. Her bør vi se på både økonomiske midler og
personer/interessenter som behøves for gjennomføringen.
Punkter som var ønskelig at vi tok i betraktning under idémyldringen var: Attraktivitet,
bærekraftighet, universelt utformet, hyggelig og åpent.

4. Faglig perspektiv
Vi har valgt å vinkle oppgaven vår mot stedsutvikling av området Tangen. Denne vinklingen
av oppgaven innebærer at visse krav blir fulgt opp og at vi har retningslinjer vi må forholde
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oss til. Vi må blant annet passe på å følge kommuneplanen for området, slik at vi ikke
kommer med forslag som ikke er gjennomførbare. Vi må også forholde oss til hva
regjeringen sier om stedsutvikling.
På regjeringen.no står dette: “All stedsutvikling skal være bærekraftig. Byer og tettsteder må utvikles
slik at vi forebygger og reduserer miljøbelastningene og gjør det enklere for folk å ta de riktige
valgene i hverdagen. Det innebærer at vi må gjenvinne ressurser, bruke miljøvennlige materialer og
utvikle miljøvennlige energiløsninger.” (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018).

Når vi ser på stedsutvikling så er det viktig å tenke på allmennheten. Av dette grunnlaget så
må vi å ha fokus på universell utforming, slik at samtlige kan bruke området. Dette fokuset er
en viktig del at utviklingen i samfunnet, og et kriterium for utbygging ettersom alle
mennesker skal kunne dra nytte av offentlige områder.
“Departementet arbeider for at økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre
tilgjengeligheten for alle og legger vekt på at dette kan oppnås gjennom planleggingen. Det er
grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn,
hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning.” (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2019).

5. Metoder
Vi har sett på forskjellige metoder som vi kan få bruk for i løpet av prosjektet. Hvilke
metoder vi tar i bruk avhenger av hvilken retning prosjektet tar. Problemstillinger er
tilgjengelige og vi har flere mulige løsninger, men så langt har vi ikke snakket med
interessegruppene. Siden vi ikke har vært i kontakt med lokalbefolkningen eller turister som
tar i bruk området, så er ikke disse metodene satt i stein, det er derimot en pekepinn på hva vi
har tenkt så langt. Metoder som er diskutert og som vi ser på som mest aktuelle for vårt
prosjekt er disse:

5.1. Intervju
Intervjuer er en god måte for oss å møte lokalbefolkningen og få deres ideer og
tanker. Med tanke på kunnskap om området og bruken av området, så er det fint med
ekspertkunnskap fra noen som har mer kjennskap til det enn oss.
5.2. Risikoanalyse
I forhold til å utføre endringer ved f.eks. bygging, graving, logistikk eller andre
faktorer er vi innstilt på å gjøre en risikoanalyse for å avdekke de kritiske punktene
under en eventuell gjennomføring. Det er ikke sikkert en risikoanalyse vil være
nødvendig, men vi har tatt den med som en potensiell metode da vi regner med at
dette blir aktuelt. Det fins flere forskjellige risikoanalysemetoder, derfor kan vi ikke
bestemt avgjøre hvilken som vi vil ta i bruk, dette blir bestemt når en risikoanalyse ses
på som nødvendig.
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5.3. Søkekonferanse
For å skaffe tanker og ideer fra lokale og andre utnyttere av området så er det aktuelt å
gjennomføre en søkekonferanse. Dette gjennomføres for å skape forståelse, men også
se på videre utvikling. Dette er en søkekonferanse som kan bli gjort i samarbeid med
den andre bachelorgruppen, men vi er nødt til å ha våre interessenter der.
5.4. Observasjon
Denne metoden er ganske åpenbar hva den går ut på. I tiden vi er ved Tangen og i
området rundt må vi som prosjektgruppe bruke sansene våre for å oppdage hvordan
ting foregår der. Ut ifra egne observasjoner må vi ta stilling til om alt foregår på en
god og riktig måte, eller om det er rom for forbedringer. Observasjon knytter vi gjerne
mot intervju metoden for å koble dette opp mot UNIC metodikken vi har tidligere
brukt og erfart.
5.5. Gameplan
Denne metoden bruker vi for å ha en viss oversikt over prosjektet og prosjektforløpet.
Denne er brukt for at vi i prosjektgruppen skal forholde oss til fastsatte mål og datoer
der ting skal være gjort. Vi tar i bruk flere prosjektverktøy som alle hjelper oss med
framdrift i prosjektet.

6. Sentral litteratur
En del av forarbeidet som er gjort inkluderer å finne fram til litteratur som kan komme oss til
nytte. Derfor setter vi opp en liste med forskjellige linker/artikler/bøker:
•

Aktivitetsråd: «Fysisk aktivitet og helse» av Torstveit, Lohne-Seiler, Berntsen og
Andreassen – en oppsummerende bok om hvorfor fysisk aktivitet og helse er viktig.

•

Tangen: https://bobilportal.no/10644/rasteplasser-i-norge-og-oppstillingsplasser-inorge/

•

https://www.nasjonaleturistveger.no

•

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/turistveger

•

https://campingbil.net/1233/rasteplasser-i-norge/

•

Skyttermoen, T & Vaagaasar, A.L (2017) Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen
Damm AS
Westhagen, H., Faafeng, O., Hoff, K.G., Kjeldsen, T. & Røine, E. (2016)
Prosjektarbeid, Utvikling -og endringsledelse. Gyldendal Akademisk
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--ogstedsutvikling/stedsutvikling-2/id476451/
Rausand, M. & Utne, I.B. (2009) Risikoanalyse - teori og metoder. Tapir akademisk
https://www.marker.kommune.no/kommuneplan.376818.no.html

•
•
•

•
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7. Gameplan

8. Blogg
Vi er i full gang med å designe bloggen og legge inn forskjellige sider. Denne jobben er ikke
så veldig tidkrevende, men allikevel verdifull for både oss og andre involverte parter i
prosjektet.
Vi har fått en logo designet for oss som vil bli brukt i prosjektet og hovedsakelig for bloggen.
Senere i bachelorprosjektet vil logoen også bli brukt til EXPO og til rapporten. Legger til
bilde av logoen under:

Bloggen er fortsatt under konstruksjon og oppbygging, men bloggen kan ses på:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/

9. Veien videre
Etter å ha fått gjennomgang om prosjektet og fått våre spørsmål besvart, har vi en mye
klarere vei fremover. Vi har arbeidet mye med prosjektering frem til nå, men fokuset vil nå
fortsette mot å innhente data/informasjon. Planen er at vi skal være aktive i Ørje i månedene
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fremover med tanke på intervjuer og søkekonferanser. Det virker som om samarbeidet med
kommunen vil være veldig nyttig for oss og de ønsker å være involvert i stor grad.
En av de viktigste oppgavene vi må gjøre fremover er å planlegge og bli enige om hvilke
metoder som egner seg best til dette prosjektet. Frem til nå har vi avklart hvilke metoder som
er tilgjengelige, men det videre arbeidet med å tilrettelegge for bruken av metodene gjenstår.
Under har vi tatt et utsnitt av vår milepælsplan der vi har lagt inn milepæler som er synlige
per dags dato. Denne tidslinjen er åpen for endring og nye milepæler kan enkelt legges til.

10. Vedlegg
Vi har valgt å legge alle vedleggene som er relevant til prosjektet på bloggen vår, derfor
henviser vi til lenkene nedenfor for å åpne vedleggene.
10.1. Prosjektdirektiv:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/Prosjektdirektiv.pdf
10.2. Gantt-diagram (ikke ferdig):
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/gantt-diagram.xlsx
10.3. Gameplan:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/gameplan.pdf
10.4. Teamkontrakt:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/teamkontrakt-scan.pdf
10.5. Standardavtale:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/Standardavtale.pdf
10.6. Kvalitetsprosjekt:
https://blogg.hiof.no/b20ipl09/files/2020/01/Kvalitetsprosjekt.pdf
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