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K2 Universell utforming mot nye høyder 
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015 
 
 

 

“Turvegprosjektet” Drangedal kommune. 

Fra medio 2011 og foreløpig ut 2016. 

 

 

 
1 Universelt utformet turvei gjennom bygdetunet benyttes av mange 
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1. Innledning Hovedansvarlig søker:  

Drangedal kommune 

Bakgrunn for prosjektet- problembeskrivelse: 
Utgangspunktet er likestillings- og diskrimineringsloven, som pålegger det offentlige å 

jobbe aktivt med universell utforming. «Norge skal være universelt utformet innen 

2025», i følge regjeringens handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet 

2009-13.  

I kommunens nylig vedtatte samfunnsdel av kommuneplanen (2015) står det spesifikt at 

kommunen skal jobbe for etablering av universelt utformede turveger i alle grender.  

Bakteppet er at trenden med mindre fysisk aktivitet i dagliglivet øker risikoen for 
dårligere folkehelse. Utstrakt bruk av bil er dyrt, forurenser miljøet og øker risikoen for 
ulykker. Mindre ferdsel i nærmiljøet reduserer også antall sosiale treffpunkter med 
naboer og viktige nærpersoner. Dvs. at isolasjon og ensomhet kan øke. 
Drangedal er en kommune med gode muligheter for friluftsliv. De ulike kommunesentra 
har også fin beliggenhet mot natur, og det er flere steder lite som skal til av 
tilrettelegging for turveger og stier til allmenn bruk. Minst to nye turvegprosjekter med 
universell utforming er igangsatt de siste årene. 
Videre har de fleste lokalmiljøer en eller flere bygninger som er åpne for sosiale treff. 
Dette kan være grendehus, bedehus og foreningslokaler, der mange av dem trenger 
enklere tiltak for å øke graden av universell utforming. Byggene kan være knyttet mot 
turvegene, men tilrettelegging på og ved husene kan anses som selvstendige tiltak.  
Effektmål: 

Satsingen har mange målgrupper. Et viktig mål var å styrke kompetansen på, interessen 
for og arbeidet med universell utforming generelt i Drangedal. 
 
Viktige effektmål var å få universell utforming på dagsorden i kommunale virksomheter, 
frivillige lag og foreninger, næringsaktører og hos folk flest. Turvegsatsingen skal være 
en kjent lokal referanse som innbyggerne kan følge over tid.  
 
Medvirkning av relevante interessegrupper var dessuten et viktig prinsipp. Bl.a. har 
representanter for personer med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet deltatt. Det 
kommunale rådet i Drangedal var aktivt med i satsingen og har tatt selvstendige initiativ 
for å fremme universell utforming. 
Hovedmålet for kommunen var å stimulere til gode lokale prosesser og støtte opp under 
lokalt utviklingsarbeid, for eksempel med å gi tilskudd, være interessert, formidle 
kompetanse og legge til rette for dugnadsarbeid. 
 
Noen viktige måleindikatorer har vært:  a) antall grender som har turvegprosjekter b) 
antall samarbeidspartnere i hver grend og hvilke lag/interesser osv. de representerte, c) 
antall kommunalt ansatte og politikere som har deltatt i satsingen  d) antall andre saker 
om universell utforming som kan knyttes til turvegprosjektet e) nye rutiner i kommunen, 
bl.a. på samarbeidsformer mellom virksomheter, f) endringer i lokalbefolkningens vaner 
når det gjelder turgåing/ fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet. 
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2. Oppnådde 

resultater 

(Resultatmål

) 

I handlingsdelen til den nye samfunnsdelen av kommuneplanen er det et mål om 
universelt utformede turveger i hver grend. Dette er langsiktig, men arbeidet er allerede 
påbegynt.  
 
a.Turvegtiltak i kommunesentra og grender  

To sentrumsnære turveger ble etablert 2012 og 2014. Disse følger krav omUU, er 
brukervennlige og blir mye brukt. Dette arbeidet har fortsatt i 2015. Universelt utformet 
toalett i tilknytning til turvegen og plan for rasteplasser langs turvegen.  

b.Tema 
Møte med grendene, temakveld om universell utforming.25 deltakere. 
 
c.Turvegsøknader 
3 søknader fra grendene om turvegtiltak vil få KMD-midler under forutsetning om 
utbetaling. 
 
d.Nettverksgruppe 
Grendene fortsetter med nettverks/arbeidsgruppemøter i 2016 etter eget ønske, for å 
utveksle råd og erfaringer og få faglig påfyll ved bistand av prosjektleder. 
 
e.Turvenngrupper 
Det ble opprettet 2 turvenngrupper med 3-15 deltakere, turer hver uke. 
 
f.Universell utforming av offentlige bygninger og forsamlingshus 
 
Utvendig handicaptoalett på kommunehuset og tilrettelagt adgang til huset, samt 
tilrettelagt med parkering og gangforbindelser ut i sentrum. 
 
Nye boliger for personer med store funksjonshemninger, inkl. godt utformede 
fellesarealer inne, samt lett tilgang til gode utemiljø og turveger. 
 
Det er igangsatt befaringer av forsamlingshus i grendene med tanke på universell 
utforming. 
 
g.Faglige nettverk 
På nasjonalt nivå har prosjektleder i Drangedal deltatt i Miljøvern-departementets(MD) 

og Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) nettverk (K1 og K2). 

 
h.Fagsamlinger 
Prosjektleder har deltatt på 4 temadager om universell utforming i regi av prosjektet 

“Sentrumsnære turveger med universell utforming”, Telemark, 2012-2015. Møtene har 

bidratt til å heve kompetansen på universell utforming, friluftsliv, turveger, 

stedsutvikling, prosjektarbeid m.m. Temadag om universell utforming ble gjennomført i 

Drangedal 19.08. 2014 med ca 80 deltakere fra alle sektorer i kommunen, politikere,   

eldreråd, råd for funksjonshemmede og frivillige organisasjoner. 
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3. Gevinst-

realisering 

(Effektmål) 

Prosjektets visjon er videreført i samfunnsdel av kommuneplanen (vedtatt 2015) der det 

står spesifikt at kommunen skal jobbe for etablering av universelt utformede turveger i 

alle grender. Alle skal ha mulighet til å delta i lavterskel fysisk aktivitet, dvs kunne gå, 

sykle eller trille hjemmefra. 

Prosjektperioden har gitt flere konstruktive resultater i form av 2 ferdige universelt 
utforma turvegnett og flere påbegynte eller planlagte. Effektmålene har i stor grad blitt 
oppnådd, bl.a : 
 
a. Gode lokale prosesser er igangsatt, for eksempel med å gi tilskudd, formidle 
kompetanse, legge til rette for dugnadsarbeid, temakvelder og stimulering til samarbeid 
mellom kommunale og frivillige instanser. Kompetansen om universell utforming har økt 
både kommunalt og hos frivillige. Prosessen fortsetter videre gjennom nettverksmøter 
mellom representanter for grendene og kommunale representanter. Det er generelt 
blitt større fokus på og interesse for universell utforming blant befolkningen i 
kommunen, noe som er fruktbart for videre planlagte turvegprosjekter. Universelt 
utformete turveger har blitt et lokalt satsingsområde som følges opp videre fremover. 
  
b. Det universelt utformete turvegnettet har gitt økt bruk av områdene. Barnehager, 
skoler og sykehjem og turgåere bruker de sentrumsnære turvegene ukentlig med den 
helsegevinsten dette gir. 
 

 
4. Organisering, 

forankring 

og deltakelse 

Prosjekteier: Kommunen v/ leder av Sektor for plan, kultur og teknikk. 

Prosjektleder: Folkehelsekoordinator 

Prosjektmedarbeidere: Ingeniør i teknisk sektor, leder av rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, representant for eldrerådet.  

Styringsgruppe: Rådmann og etatslederne   

Bidragsytere og samarbeidspartnere: Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, 

Eldrerådet, Styret for Motjenns Venner (Drangedal bygdetun), Neslandsvatn vel og 

andre grendelag. 

Referansepersoner: Kontakt etablert med flere medlemmer i prosjektgruppa på 

fylkesnivå i “Sentrumsnære turveger med universell utforming”, Telemark.  
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5. Økonomi Budsjettrammer: Det totale budsjettet var helt avhengig av hvilke ressurser som 
kommer fra kilder utenfor kommunen, samt hvilken respons grendelagene ga på initiativ 
kommunen tar. Satsingen er på kommuneplanens handlingsplan, men det er ikke avgjort 
budsjett ennå (budsjett 2016). Derfor var mye av kommunens bidrag arbeidsinnsats o g 
evt. ledige midler. 
 
Finansiering    
Tilskudd fra KMD høsten 2014:      50.000kr 
Tilskudd fra KMD 2015:  100.000kr 
Tilskudd fra Fylkesmannen m.fl.:   30.000kr  
Egen tidsbruk:           100.000kr 
Egne midler:         40.000kr 
Dugnadsinnsats i grendelag o.l.: 100.000kr 
Kapitalinnsats fra grendelag*  
 

*Ikke avsluttet. 

Tilskudd fra KMD kr. 100.000 ,- juli 2015 blir fordelt slik: 

UU turveg Neslandsvatn Vel (gjennomføres 2016) 30.000 kr 

UU turveg Bostrak grendelag (gjennomføres 2016) 30.000 kr 

UU turveg Motjennstien (gjennomføres 2016) 20.000 kr 

Konsulenthjelp* høst 2015   20.000 kr 

*Rapportering, søkerprosess, formidling m.m. (prosjektleder sykmeldt). 

Utgifter og tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere:  
Lønn kommunalt ansatte, inkl. folkehelsekoordinator:              100.000kr 
Dugnadsinnsats i turvegprosjektene, inkl. satsing forsamlingshus:         200.000kr 
 
Tilskudd til turveger og forsamlingshus*: 160.000kr  
*årlige grendelagsmidler  
Administrasjon, samlinger Telemark m.m.:   20.000k 
 
 

  



6 
 

6. Prosess Som hjelpemidler i kartleggingen av turvegene er det brukt  bl.a. Norsk standard for 

universell utforming av uteområder og Regjeringens handlingsplan for universell 

utforming og tilgjengelighet 2009-13. 

Evaluering av prosessen 

Prosessen har vært gitt godt utbytte for alle involverte aktører, med tanke på økt 

kompetanse på universell utforming. Utfordringer knytta til ikke avgjort budsjett (pr 

1.11.15) til satsingsområdet i kommunens handlingsplan; universelt utformete turveger i 

hver grend. Frivillige aktører har gjort en stor dugnadsinnsats i planlegging og 

opparbeiding av turveger, dette har gitt utbytte i form av økt kompetanse og erfaring på 

feltet. De involverte i prosjektperioden vil fortsette arbeidet med universelt utformete 

turveger utover prosjektperioden,  også fortsette det godt etablerte samarbeidet med 

relevante samarbeidspartnere på fylkesnivå. 

 
7. Eventuelle 

endringer 
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8. Publisering   

 
Sammendrag 
Turvegprosjektet i Drangedal kommune ble igangsatt i 2011 og vil foreløpig vare ut 
2016. Prosjektet skapt stor interesse og gitt god kompetanse blant mange frivillige 
aktører i kommunen, blant annet ønsker frivillige i kommunen å fortsette med 
nettverksmøter for å utveksle råd og erfaringer og for faglig påfyll. Målet om en 
universelt utformet turveg i hver grend kan derfor se ut til å være innen rekkevidde 
innen et litt lengre tidsrom enn denne prosjektperioden har vart. Dugnadsviljen er stor 
og kommunen ønsker å være behjelpelig med å finne tilskuddsordninger og hjelp til 
søknadsskriving også i årene framover. 
 
Publisering 
Det har vært flere artikler i Drangedalsposten hvert år om turveiprosjektene. 
Bl a ved dugnader og åpning av nye trasèer med snorklipping av ordfører. 
Møter og søknadsfrister publiseres i annonser og omtaler i lokalavisa. 
 
Artikler i Drangedalsposten om dårlig tilgjenglighet ved offentlige bygg i 2012 og 2113. 
I 2014 gladsak om uu utformet  inngangsparti i kommunehuset og i Drangedalsbanken. 
 
Rapport  K1 og K2 tiltak: Ber om omtale i Drangedalsposten. 
 

 
Figur 2 Turveien benyttes av mange 

 

 
Figur 3 Turveimøte med grendelagene 
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9. Nøkkelord Stikkord, søkeord, nøkkelord. 
Kryss av på vedlagte liste (neste side) for de ordene/begrepene som er temamessig 
mest betegnende for prosjektet. Dette er stikkord/søkeord/nøkkelord til bruk i web-
versjonen. 
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Sett kryss i de rutene nedenfor som er relevante for ditt prosjekt. 

Fagområder 
 Planprosesser 

  Planstrategi  x 

  Kommuneplanlegging  x 

  Samfunnsdelen  x 

  Arealdelen   

  Reguleringsplan   

 Transportsystemet 

  Kollektivtransport   

  Knutepunkt   

  Holdeplasser   

  Gang-/sykkelveger  x 

  Transportmidler   

  Billettsystemer   

  Ferge - buss   

 Friluftsområder 

  Badeplass   

  Brygge   

  Fiskeplass   

  Rasteplass   

  Turstier/turveger   

  Adkomst   

  Informasjon   

  Naturverdier   

  Naturhensyn   

 Kulturminner 

  Kulturminneverdier   

  Kulturminnehensyn   

  Formidling   

  Informasjon   

  Adkomst   

 Publikumsbygg 

  Byggesak   

  Nybygg   

  Rehabilitering/opprusting   

  Boliger   

  Skolebygg   

  Kirkebygg   

  Barnehage   

  Service-bygg   

 Uteområder 

  Park   

  Lekeplass   

  Torg   

  Gågate   

 Eiendomsforvaltning 

  Opprusting   

  Drift   

  Vedlikehold   
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 IKT 

  IKT-standard   

  IKT-verktøy   

  Formidling til målgruppene   

 Innkjøp 

  Innkjøpsrutiner   

  Innkjøpssamarbeid   

 Sektorovergripende 

  Folkehelse  x 

  Sentrumsutvikling   

  Reiseliv   

Arbeidsmetoder 
 Forankring 

  Politisk forankring  x 

  Administrativ forankring  x 

  Planforankring  x 

  Økonomiplan/budsjett  x 

 Kompetansebygging 

  Informasjon  x 

  Veiledning  x 

  Kurs  x 

 Kartlegging 

  Verktøy   

 Medvirkning 

 Av råd, brukerorg., frivillige org.   

 Samarbeid internt og eksternt 

  Tverretatlig   

  Regionale og statlige myndigheter/faginstanser   

  Næringslivet   

 Organisering 

  Prosjektorganisering   

  Linjeorganisering   

  Kommunikasjon   

 Evaluering/læring 

  Tilsyn/kontroll   

  Tilbakemelding fra målgruppene   

 Erfaringer og læring i organisasjonen  x 

Roller 
 Samfunnsutvikling 

  Universell utforming  x 

  Næringsutvikling   

  Boligutvikling   

  Nærmiljø  x 

  Lokalsamfunnsutvikling   

  Inkludering  x 

  Trygghet   

  Service   
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 Myndighetsutøvelse 

  Lovverk   

  Tilskudd   

 Tjenesteyting 

  Barnehage/skole   

  Helse/omsorg   

  Kultur/idrett   

  Informasjon   

  Kollektivtrafikk   

  Tilgjengelighet   

Universell utforming 
  Avvisningskant   

  Bygg for alle   

  Design for alle   

  Hvileplan  x 

  Håndlist  x 

  Kontraster  x 

  Kontrastmerking  x 

  Ledegjerde  x 

  Ledelinje  x 

  Livsløpsbolig  x 

  Livsløpsstandard  x 

  Lydfyr   

  Lyssetting  x 

  Løfteplattform   

  Nivåmerking  x 

  Nivåsprang   

  Omsorgsstandard  x 

  Overflate  x 

  Publikumsbygg  x 

  Relieffskrift   

  Rullator  x 

  Rullestol  x 

  Smarthus  x 

  Smarthusteknologi  x 

  Snusirkel  x 

  Taktil merking  x 

  Trappeheis   

 (Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


