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Oppfølging av bærekraftige Telemark



Se universell utforming i sammenheng

• Arealbruk 

• Transport (hele reisekjeden)

• Folkehelse 

• Det gode liv – fra ung til gammel

• Samfunnsøkonomi

• Miljø

• Attraktivitet (ref: Barcelona)



Universell utforming – en politisk strategi?

besøk

bosted

bedrifter

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon – bærekraft og attraktivitet for alle

– hva virker for å øke antall bosatte, besøkende og bedrifter? 



UU som premiss i alle ledd i planlegging og 

prosjektering

• Lovverk og retningslinjer – vel og bra, men ofte rettet mot 

detaljløsninger – og ikke i seg selv tilstrekkelig….



……vel så viktig er: 

- hovedløsninger knyttet til planmessige grep (nærhet mellom 

bolig, servicefunksjoner, arbeidsplasser, barnehage/skole og 

kollektiv- og fritidstilbud)

- organisering av omgivelsene våre (forutsigbart, enkelt og 

forståelig)



Areal- og transportplan 

for Grenland
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Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland

prioritering av gående og syklende og et mer universelt utformet 

transportsystem



Sentrumsnære turveger i Telemark 

Oppstart 2012 (FM og Tfk)

Hovedmål for prosjektet:

• Økning av befolkningens samlede fysiske 

aktivitet i hverdagen

• Universell utforming på flere områder i 

samfunnet

• Flere og bedre turmuligheter i bo- og 

nærmiljøene.



Sentrumsnære turveger i Telemark

Mange skjæringspunkt….. :

• friluftsliv, folkehelse, 

stedsutvikling, helse- og omsorg, 

reiseliv, areal og transport, 

trafikksikkerhet, kulturminner, 

idrett og fysisk aktivitet

• brukerrepresentanter fra rådet 

for funksjonshemmede og 

eldrerådet 



Kriterier for valg av turveg 

• definert trasé med kort avstand 

(under 300m) til mange boliger i et 

tettbygd strøk 

• i gangavstand til barnehager, skoler, 

sykehjem, idrettsanlegg, butikker, 

grendehus eller lignende 

• turveiens lengde bør være på 

minimum 2 km og helst som en 

rundløype



Hvordan gikk vi fram? 

• invitasjon til kommunene om å 

komme med innspill på egnet 

turveg

• kommunekontakt opprettes

• befaring gjennomføres med bred 

representasjon fra kommunene

• kvalitetssikring av rapport i 

samarbeid med kommunene



Fylkesmannens, fylkeskommunens og 

Statens vegvesens rolle

veiledning



Forventinger til kommunene

• følge regelverk
• ambisjoner
• forankring
• kompetanse
• oversikt/koblinger
• medvirkning
• ressurser til tiltak
• formidling





Hva gir resultater?

- konkret og håndfast – gir resultater

- prosjektets mange skjæringspunkt med andre         

satsingsområder styrker arbeidet

- å delta i felles prosjekt betyr noe!

- mulighet for tilskudd og drahjelp


