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 Norge universelt utformet 2025 
K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i 
fylker og kommuner 
 

Prosjekt K1 2013  

Sluttrapport for prosjektet «Bølareinen for alle» 

Prosjektet «Bølareinen for alle» fikk kroner 100 000,- i prosjektmidler innenfor rammen av midler som Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet stilte til Miljøverndepartementets disposisjon for gjennomføring av 
tiltaket K1 i Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013.  

Start- og sluttdato for fase 1, Forprosjekt: 1. mars 2013 – 1. oktober 2014 
Hovedansvarlig søker: Nord-Trøndelag fylkeskommune, Kulturavdelinga 
 
Bakgrunn for prosjektet: Gjennom god formidling og fysisk tilrettelegging skal Norges mest kjente 
helleristning bli tilgjengelig for alle. Bølareinen er av de mest besøkte helleristningene vi har i Norge, 
og ligger i et felt med andre ristninger fra steinalderen. Anlegget er delvis tilgjengelig, men ikke 
universelt utforma i dag. Helleristningsfeltet på Bøla ligger i Steinkjer kommune. 
 
 

Effektmål pr. målgruppe: Prosjektet har flere målgrupper. 
Publikum (lokalt, regionalt, internasjonalt). Alle, inklusive småbarnsfamilier, funksjonshemmede – 
fokus på nedsatt bevegelsesevne og syn, orientering 

o Informasjon og kunnskap om bergkunst og de enkelte feltene 
o Kultur- og naturopplevelse 
o Opplevelse av historisk dimensjon 
o Trygt, oversiktlig, lett å orientere seg 

Fagmiljøet (kulturminnevern) 
o Vern og bruk: Beskytte bergkunsten mot slitasje fra publikum 
o Formidle kunnskap 
o Overføringsverdi til andre lokaliteter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
o Bærekraft. I form av varige løsninger som sikrer kulturminnene og øker 

tilgjengeligheten, uten at det skjemmer utilbørlig 
Barnehager og skoler ( i regionen) 

o Barn og unge er et satsingsområde i fylket 
o Informasjon, kunnskap og positive holdninger til bergkunst og kulturminner 
o Naturlig del av undervisningen i regionen 
o Opplevelse av at nærmiljøet er viktig og verdifullt  
o Kulturell skolesekk 

Det lokale næringslivet  
o Økt besøk kan gi grunnlag for økt omsetning lokalt 
o Potensial for synliggjøring og markedsføring av de lokale tilbudene 

 
 
Resultatmål:  

- Et universelt utforma og holdbart anlegg som både verner og gjør bergkunsten tilgjengelig.  
- Øke kompetansen om universell tilrettelegging av bergkunstfelt. 

- Utvikle en universell formidlingsmetodikk om kulturminner med faglig og pedagogisk 
innhold.  

 

 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/B%C3%B8lareinen_riss.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%B8lareinen_riss.png&h=392&w=451&sz=17&tbnid=OMbrtngier7Q7M:&tbnh=90&tbnw=104&prev=/search?q=b%C3%B8lareinen&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=b%C3%B8lareinen&usg=__18jLdneNvL5ynq4WdLMQCDkDE60=&docid=m4qoAlYfW6c_MM&hl=no&sa=X&ei=SHs0UfXiOILJ4AT8iYCACA&ved=0CDsQ9QEwAw&dur=1019
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Oppnådde resultater: 
Det er inspirerende og lærerikt å samarbeide på tvers 
Arbeidet med Bølareinen er et interessant samarbeidsprosjekt hvor ulike aktører og flere avdelinger i 
fylkeskommunen er engasjert. Samarbeidet i seg selv er et positivt resultat, og deltakerne lærer mye 
av hverandre, om det er bergkunst, universell utforming eller anbudsskriving. 
 
Bjørbekk og Lindheim AS er valgt som landskapsarkitekt for detaljprosjektering 
Etter anbudsrunde skal detaljprosjektering utføres av landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim AS. 
De har god kjennskap til lokaliteten etter å ha utarbeida et forprosjekt for Bølareinen i 2008.  
 
Detaljprosjektet vil gi et godt grunnlag for arbeidet med finansiering og bygging 
Detaljprosjektet, med kostnadsoverslag, blir utarbeidet første halvår i 2014.  

 

Suksessfaktorer og hindringer i prosjektet: 
Viktige suksessfaktorer er det tverrfaglige samarbeidet og et felles ønske om å få til et godt resultat. 
En hindring i et slikt tverrfaglig «internt» prosjekt er å rydde tid, både til å kunne avholde møter og til 
å følge opp oppgaver undervegs. En annen, og trolig større hindring kan bli finansiering av senere 
faser. Her kreves det et godt stykke arbeid for å skaffe midler.  
 

Gevinstrealisering: 
I «Bølareinen for alle» er vi for tidlig i prosessen til å kunne si noe spesifikt om nytteverdi for de ulike 
målgruppene, læring/kompetansebygging og samfunnsøkonomisk nytte ennå.  

Mye av bergkunsten vi har i Norge finnes i Trøndelag. En tilgjengeliggjøring av området rundt 
Bølareinen vil gi verdifull erfaring og overføringsverdi til andre bergkunstlokaliteter i regionen, men 
også nasjonalt og internasjonalt, gjennom evaluering og erfaringsutveksling.  

 

Organisering, forankring og deltakelse 
Kulturavdelinga i fylkeskommunen eier prosjektet og har forvaltningsansvaret for bergkunsten. 
Eiendomsavdelingen har ansvaret for praktisk prosjektledelse. Regional utviklingsavdeling er 
engasjert gjennom fokuset på universell utforming og avdeling for folkehelse bidrar med midler. 
Bergkunstmuseet er en sentral samarbeidspart og premissgiver, med kompetanse på bergkunst og 
formidling. I tillegg har Steinkjer kommune og Riksantikvaren vært med i deler av prosessen.  Det er 
naturlig at flere aktører vil være med etter hvert som prosjektet skrider fram, eksempelvis rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Riksantikvaren har en sentral rolle i det videre arbeidet, 
både med tanke på godkjenning av planene og finansiering av byggingen av anlegget.  
 

Økonomi 
Detaljprosjekteringen er budsjettert til 350 000,- Dette finansieres slik:  

 Prosjektmidler fra MD: kr 100 000,- 

 Midler fra Riksantikvaren, overført fra tidligere år: kr 100 000,- 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune: kr 150 000,- 
I tillegg bruker vi egne ressurser til prosjektledelse og arbeidsgruppe.  
Vi arbeider nå med å skaffe finansiering til fase 2. Når finansiering på plass kan byggeprosjektet 
starte, fortrinnsvis 2015. Detaljprosjektets kostnadsoverslag vil være sentral for budsjettering. 
 

Prosess 

Kravspesifikasjonen for detaljprosjektering slår fast at anlegget skal tilpasses prinsippene for 
universell utforming, både for fysisk tilgjengelighet og informasjonsformidling. Det vil være naturlig å 
se til både TEK 10 og NS 11005:2011, samtidig som noen kompromisser vil bli nødvendig, både med 
tanke på topografi og ikke minst hensynet til bergkunsten. 

En endelig evaluering av fase 1 blir tatt i oktober, i overgangen til fase 2. 
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Bildeforslag: 

Vi har ikke bilder av anlegget etter at det har blitt for alle, ganske enkelt fordi det ikke er bygd ennå. 

Her er noen bilder fra stedet slik det ser ut i dag. Hvis det er aktuelt å bruke disse kan vi sende de 
som egne filer. Ta i tilfelle kontakt med anne-caroline.haugan@ntfk.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegen fra p-plass til Bølareinen går gjennom skogen og er en flott mulighet for å kunne formidle 
bergkunsten og for å kunne «sette stemningen». På denne etappen er det også færre hensyn å ta 
med tanke på vernehensyn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenget og fossen/ elva er med på å skape en naturlig avstand til Bølareinen. Det beskytter 
helleristningen. (Bølareinen innfelt i bildet over, pilen viser hvor den er på berget). 
Foto viser også at «utkikkspunktet» og infoskiltet ikke er tilgjengelig for alle i dag.

 

 

 

mailto:anne-caroline.haugan@ntfk.no
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Formidling. Eksempel på gjenskaping av Bølareinen i målestokk 1:1, på veggen av Bøla-bua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere av de andre helleristningene i nærheten av Bølareinen er utsatt for tråkk og unødvendig slitasje 
i dag, fordi de står uskjermet rett på det horisontale berget.  

Det er derfor viktig for prosjektet å ikke bare tilgjengeliggjøre Bølareinen, men også å sikre mange av 
de andre ristningene. 
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Sett kryss i de rutene nedenfor som er relevante for ditt prosjekt. 

Fagområder 
 Planprosesser 

  Planstrategi   

  Kommuneplanlegging   

  Samfunnsdelen   

  Arealdelen   

  Reguleringsplan   

 Transportsystemet 

  Kollektivtransport   

  Knutepunkt   

  Holdeplasser   

  Gang-/sykkelveger   

  Transportmidler   

  Billettsystemer   

  Ferge - buss   

 Friluftsområder 

  Badeplass   

  Brygge   

  Fiskeplass   

  Rasteplass   

  Turstier/turveger  x 

  Adkomst  x 

  Informasjon  x 

  Naturverdier   

  Naturhensyn  x 

 Kulturminner 

  Kulturminneverdier  x 

  Kulturminnehensyn  x 

  Formidling  x 

  Informasjon  x 

  Adkomst  x 

 Publikumsbygg 

  Byggesak   

  Nybygg   

  Rehabilitering/opprusting   

  Boliger   

  Skolebygg   

  Kirkebygg   

  Barnehage   

  Service-bygg   

 Uteområder 

  Park   

  Lekeplass   

  Torg   

  Gågate   

 Eiendomsforvaltning 

  Opprusting   

  Drift  x 

  Vedlikehold  x 
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 IKT 

  IKT-standard   

  IKT-verktøy   

  Formidling til målgruppene   

 Innkjøp 

  Innkjøpsrutiner   

  Innkjøpssamarbeid   

 Sektorovergripende 

  Folkehelse   

  Sentrumsutvikling   

  Reiseliv  x 

Arbeidsmetoder 
 Forankring 

  Politisk forankring   

  Administrativ forankring   

  Planforankring   

  Økonomiplan/budsjett   

 Kompetansebygging 

  Informasjon  x 

  Veiledning   

  Kurs   

 Kartlegging 

  Verktøy   

 Medvirkning 

 Av råd, brukerorg., frivillige org.   

 Samarbeid internt og eksternt 

  Tverretatlig  x 

  Regionale og statlige myndigheter/faginstanser  x 

  Næringslivet   

 Organisering 

  Prosjektorganisering  x 

  Linjeorganisering   

  Kommunikasjon   

 Evaluering/læring 

  Tilsyn/kontroll   

  Tilbakemelding fra målgruppene   

 Erfaringer og læring i organisasjonen   

Roller 
 Samfunnsutvikling 

  Universell utforming  x 

  Næringsutvikling   

  Boligutvikling   

  Nærmiljø   

  Lokalsamfunnsutvikling   

  Inkludering   

  Trygghet   

  Service   
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 Myndighetsutøvelse 

  Lovverk   

  Tilskudd   

 Tjenesteyting 

  Barnehage/skole   

  Helse/omsorg   

  Kultur/idrett  x 

  Informasjon   

  Kollektivtrafikk   

  Tilgjengelighet  x 

Universell utforming 
  Avvisningskant   

  Bygg for alle   

  Design for alle   

  Hvileplan   

  Håndlist   

  Kontraster   

  Kontrastmerking   

  Ledegjerde   

  Ledelinje   

  Livsløpsbolig   

  Livsløpsstandard   

  Lydfyr   

  Lyssetting   

  Løfteplattform   

  Nivåmerking   

  Nivåsprang   

  Omsorgsstandard   

  Overflate   

  Publikumsbygg   

  Relieffskrift   

  Rullator   

  Rullestol   

  Smarthus   

  Smarthusteknologi   

  Snusirkel   

  Taktil merking   

  Trappeheis   

 (Sett gjerne inn flere/egne nøkkelord nedenfor) 
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