
 
 

Verbal årsrapport fra Buskerud – 2013 

Prosjektering av universelt utformede og sentrumsnære rundløyper 

Disposisjon Kommentarer 

1. Innledning Prosjektet i Buskerud inngår i Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og 
kommuner. Tiltak K1 i Handlingsplan for universell utforming 2009-2013 – tilskudd til nye fylker 
2013. Statsbudsjettets kap. 0847.71. 
 
Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud samarbeidet i 2012 tett i prosjektet "Fra 
kartlegging til universell utforming av statlig sikra friluftslivsområder". Dette prosjektet var 
vellykket, og vi satset derfor videre på friluftsliv/folkehelse og universell utforming i 2013. 
Høsten 2012 ble Buskerud tildelt kr 150.000,- fra MD. Disse midlene gikk til utarbeidelse av 
prosjekteringsplaner for sentrumsnære rundløyper i Gol og i Nes kommuner. 
I 2013 satset Buskerud videre på dette. Vi mottok kr 125.000,- fra MD, og ytterligere 4 
kommuner fikk støtte til å lage prosjekteringsplaner for sentrumsnære rundløyper (Rollag, Hol, 
Ål og Nore og Uvdal kommuner). 

 

2. Organisering og 

forankring 

Det ble ikke etablert noen prosjektorganisasjon, hverken i kommunene eller i fylket. 
Kommunene har hyret inn konsulentfirmaer som har hatt landskapsarkitekter. 
Prosjektrapportene er utarbeidet i dialog med og med innspill fra kontaktpersonene for 
arbeidet i kommunene. Fylkeskommunen og Fylkesmannen har hatt dialog med kommunene 
underveis. 
 

3. Metode Rollag, Hol, Ål og Nore og Uvdal kommuner brukte erfaringene fra Nes og Gol kommuner (som 
fikk prosjektstøtte i 2012). 
 

4. Oppnådde resultater Det er utarbeidet rapporter for universelt utformede og sentrumsnære rundløyper i alle 
kommunene som har fått støtte. Jeg vil beskrive prosjektet som meget vellykket. På seminaret / 
samlinga vi hadde den 10. februar i år, presenterte Rollag og Nore og Uvdal sine 
prosjekteringsplaner. Det er ingen tvil om at kommunene, gjennom støtten de har fått, har fått 
inspirasjon til å jobbe videre med dette, og det blir spennende å se hvordan resultat i felt blir 
over litt tid. 
 

5. Økonomi Buskerud mottok kr 125.000,-, og alt er kanalisert til de 4 kommunene (kr 31.250,- hver). 
Rollag: De har estimert kr 142.000,- i egeninnsats for miljøgata i Veggli. Veggli sentrum med 
miljøgate er en del av turløypa. I økonomirapporteringen har vi lagt til grunn at Rollag har brukt 
kr 10.000,- i egeninnsats til prosjekteringsplanen for turrunden. 
Hol: Prosjektregnskapet fra Hol kommune viser at det totalt er brukt kr 41.938,-. Hol har gått 
inn med kr 10.688,- i egeninnsats. 
Ål: Prosjektregnskapet fra Ål kommune viser at det totalt er brukt kr 38.000,-. Ål har gått inn 
med kr 670,- i egenfinansiering. 
Nore og Uvdal: Prosjektregnskapet fra Nore og Uvdall kommune viser at det totalt er brukt kr 
31.650,-. Nore og Uvdal har gått inn med kr 400.- i egeninnsats. 
 
I tillegg kommer egeninnsats / tidsforbruk hos Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Buskerud. 
 

6. Gevinstrealisering Prosjektet har hatt stor nytteverdi ved at det faktisk er utarbeidet realistiske 
prosjekteringsplaner for universelt utformede rundløyper i 4 tettsteder i Buskerud (6 stk hvis 
2012-prosjektet medregnes). Kommunene ønsker å satse på disse rundløypene, slik at de blir 
mer og mer universelt utformet. Prosjektet har også hatt stor læringsverdi i forhold til 
universellutforming, både internt i kommunen med også eksternt i fylket. Som beskrevet over, 
ble to av planene presentert på samling fylkeskommunen og Fylkesmannen arrangerte for 
kommunene og friluftslivsorganisasjonene i fylket den 10. februar i år. Alle 
prosjekteringsplanene ligger på Buskerud fylkeskommune sin hjemmeside (også de for Gol og 
Nes), og denne linken (med e-post-tekst) er sendt til alle som jobber med friluftsliv i 



 
 

kommunene i Buskerud, samt friluftslivsorganisasjonene. 
Planene er til inspirasjon for alle som jobber med friluftsliv i Buskerud. I strategi for idrett og 
friluftsliv i Buskerud (vedtatt 29.1.2014) er et av tiltakene at det skal arbeides for et universelt 
utformet friluftsområde i hver av kommunene. 
 

7. Endringer og tillegg Prosjektet ble gjennomført som planlagt. 

8. Prosjektfaglig 

evaluering 

Viser til pkt 2. 

9. Dokumentasjon Alle prosjekteringsplanene / rapportene ligger på fylkeskommunenes nettside: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Folkehelse1/Universell-utforming1/Gode-eksempler/ 
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