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 Norge universelt utformet 2025 

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i 

fylker og kommuner 

 

Sluttrapport K1 tiltak   

 

Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle  

 

A 

Prosjektopplysninger: 

. Organisering 
Prosjekteier: Tysvær kommune, Postboks 93, 5570 Aksdal, tlf. 52757000 

 

Samarbeidspartnere: Kulturavdeling, planavdeling, teknisk, folkehelse, Friluftsrådet 

Vest, Rogaland Fylkeskommune 

 

Prosjektgruppe: Kultursjef, idrettskonsulent, medlemmer i arbeidsgruppe for universell 

utforming, folkehelsekoordinator, Friluftsrådet Vest, Rogaland fylkeskommune 

 

Startdato: juni 2013  

Planlagt sluttdato: 31.12. 2013 

Sluttdato: 01.03.2014 

 

Tilskudd til K1 tiltak fra Miljøverndepartementet gitt med Kr. 150.000,- 8.5.2013 

Kombineres med midler avsatt i budsjett for Tysvær kommune til lyssetting av turløype 

rundt Bongatjørn i 2013. 

 

1. INNLEDNING 
 

Friområdene ved Bongsatjørn ligger sentralt til i kommunesenteret Aksdal i Tysvær 

kommune. Friområdet har blitt opparbeidet gradvis gjennom mange år og er det friområde 

Tysvær har prioritert å satse på å videreutvikle i forbindelse med gjennomføring av 

pilotkommune-prosjektet for universell utforming.   

I søknaden om K1 midler fra mars 2013 er de overordnede visjonene for utvikling av Aksdal 

og småbyen rundt Aksdalsvatnet beskrevet. Framtidsvisjonen for friområdesatsingen er å få 
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bygget en lang sammenhengende turvei rundt det store Aksdalsvatnet på sikt og en mindre 

mer opparbeidet og sentrumsnær turvei rundt det mindre vannet Bongsatjørn.  

Turveien rundt Bongstjørn er mye brukt av både lokalbefolkning, tilreisende og de som jobber 

i Aksdal. Friområdet brukes både sommer, vinter og ellers i året til den daglige trimturen på 

30 min. som alle burde ta seg tid til for å styrke egen helse. Om vinteren ligger skøyteis på 

tjernet og vannet og om sommeren er det fine badeviker og muligheter for lys og sol fra 

morgen til midnatt.  

Utgangspunktet for prosjektet var at Bongstjørn var lite tilgjengelig for mange med 

funksjonshemning. Flere parti på turstien er noe bratt for rullestolbrukere og eldre. For mange 

eldre som bor i kommunesenteret ble også turen rundt tjørnet noe lang uten flere muligheter 

for benker til å hvile på langs turruta. Uten belysning var friområdet også mindre i bruk på 

kvelds- og ettermiddagstid i vinterhalvåret.  

Det ble søkt om midler til kartlegging, planlegging og iverksetting av tiltak for å gjøre 

området mer tilgjengelig større deler av året og for flere brukergrupper . Det var også en 

målsetting å utarbeide estetisk veileder men denne delen av tiltaket er ikke iverksatt grunnet 

begrensede midler i forhold til det en budsjetterte med og søkte om.  

 

Kartlegging av friluftsområdet. 

Det ble gjennomført befaring av friområde i felleskap med Friluftsrådet Vest i juni 2013 med 

tanke på hva som er mulig å gjøre for tildelte midler og tid til rådighet for gjennomføring av 

prosjektet innen utgangen av 2013.  

Utjevning av terreng var  ønskelig flere steder men også kostnadskrevende. Da deler av 

traseen er  brattlent ble det sett på alternativ trase langs vannet i vestre kant av Bongsatjørn og 

muligheter for å knytte området til lokalveg og undergang mot E134 og Aksdalsvegen i 

nordvestre del av området. Se kartskisse/ foreløpig prosjektplan.  
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Det var også en målsetting  å lyssette dagens trase for å øke tilgjengelighet og bruk av 

området hele året. Tilbud på lyssetting ble innhentet fra Haugaland Kraft.  

Det var også behov for å rydde  rundt eks. rasteplasser for å få bedre plass og utsikt mot 

vannet. I forbindelse med kartleggingen ble det også foreslått egnede plasser for utsetting av 

nye benker og tilrettelegging med flere hvilesteder. Dette for at flere eldre og 

bevegelseshemmede skulle kunne bruke turstien.   

Det er 5 badeplasser i området. 2 i nordre kant av Bongstjørn og 3 mot Aksdalsvatnet. Disse 

må tilrettelegges bedre. De 2 lengst mot øst vil inngå i det som på sikt vil bli sentrumsstranda 

i Aksdal og bør opparbeides som et parkområde. Den lengst mot vest og de 2 ved Bongsatjørn 

vil få mer naturpreg.  

Badeplassen lengst i øst med kort avstand til parkeringsplassen ved Bongsatjørn ble  prioritert 

for tilrettelegging for bading for bevegelseshemmede. Brygge ut i vannet bør her byggespå 

sikt. Det er også mulig å kjøre nesten helt ned til denne badestranda.  

Med begrensede ressurser i forhold til opprinnelig søknad ble det  prioritert å lage en plan for 

prosjektet i regi av egne ansatte. Det var en målsetting å bruke både tilskudd og penger avsatt 

i budsjett i størst mulig grad til investeringer. Prioriterte  investeringer ble lyssetting, liten 

omlegging av trase og innkjøp av bord og benker. 
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Nye parkbenker: 

I forbindelse med prosjektet ble kommunen forespurt om Humanetisk forbund kunne sette ut 

en tenkebenk i området. Se bildet under. 

 

Foto: Linda C. Olsen, Tysvær kommune 

Kommunen utfordret også andre lag og organisasjoner til å være med å sponse benker rundt i 

friområdet og inngikk et samarbeid med arbeidsmarkedsbedriften Vepro om produksjon av 

mer tilpassede parkbenker. Vepros modeller ble redesignet og tilpasset funksjonshemmede og 

eldre ved at de ble høyere og fikk armlener. 

 

  

2. OPPNÅDDE RESULTATER 
 

I forhold til økonomien i prosjektet samt tid til rådighet valgte en å fokusere på å gjøre 

området bedre med tanke på framkommelighet året rundt, bl. a ved å:  
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1. legge om traseen i noen partier av turløypa, slik at en kunne gjøre området mer 

attraktivt for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne (se bilde under) 

2. Lyssette hele traseen på ca 1600 meter. 

3. Sette ut hvilebenker og bord tilpasset alle, også rullestolbrukere, etter at en hadde 

designet disse i fellesskap med Tysvær vepro og i henhold til Norsk Standard 

4. Gruse hele traseen med annen type grus, som er bedre med tanke på rullestolbrukere. 

 

Alle disse tiltakene er gjennomført. Først ble omlegging av deler av traseen gjennomført. 

Resultatet er nå at de fine badevikene nå er lettere tilgjengelig for alle, og at en har unngått to 

bratte partier fra opprinnelig trase.  

Lyssetting av trase, som var det mest kostbare og tidkrevende av tiltakene er også 

gjennomført. Etter drøftelser innad i prosjektgruppa samt dialog med den lokale leverandøren, 

valgte en å gå for LED-lys i traseen, dette grunnet lavere driftsutgifter og mindre energi 

forbruk.  

Når det gjelder utsetting av hvilebenker og bord, ble det først diskutert mulige løsninger. En 

så først for seg å kjøpe inn disse fra etablerte leverandører, men en så fort at dette ble en for 

kostbar løsning. Vi kom derfor i dialog med den kommunale bedriften Tysvær vepro. Vepro 

har eget snekkerverksted og har derfor muligheten til å produsere spesialtilpassede bord og 

benker. Vår arealplanlegger som også er utdannet arkitekt utformet i samarbeid med Tysvær 

Vepro en «Tysvær-benk» som vi nå framover kommer til å bruke på våre friluftsområder.  

Resultatet er vi godt fornøyd med, og de er utformet slik at de tilfredsstiller kravene i Norsk 

Standard, (se bilde under) 

Da det ble kjent at vi skulle sette ut benker rundt Bongsatjørn stilte det lokale LHL opp og 

ville at bedrifter og organisasjoner skulle kunne kjøpe/sponse noen benker. Dette resulterte i 

at de «solgte» 7 benker som nå er plassert rundt hele turløypa. 

For å gjøre traseen enda bedre ble det lagt på et nytt og bedre egnet gruslag, slik at traseen nå 

er fastere, noe som gjør traseen, spesielt i bakken bedre egnet for rullestolbrukere og for 

personer med andre funksjonsnedsettelser. 

  

 

3. GEVINSTREALISERING 
 

Prosjektet har ført til at en har gått fra kun å lyssette området til å tenke mer helthetlig rundt 

dette med universell utforming. Prosjektet er gjennomført med deltagelse fra ulike fagområder 

i kommunen, samt fra andre brukergrupper.  
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Noe er utført med konkrete investeringer i denne fasen. Planene for å videreutvikle og 

oppgradere området etter hvert som nye boligområde og sentrumsområder i nærheten 

realiseres er satt i fokus.  

Vi har også fått økt oppmerksomhet rundt det å tenke sammenhengende traseer for 

funksjonshemmede i hele kommunesenteret. Om en ikke kan tilrettelegge for alle alle steder, 

skal noen steder og traseer prioriteres og gjøres tilgjengelige for alle 

 

 

 

 

4. ORGANISERING, FORANKRING OG DELTAGELSE 
  

Prosjektleder – idrettskonsulent Geir Stakkestad  

Arbeidsgruppe: Plansjef Linda Olsen, Folkehelsekoordinator Ann Kristin Berge, 

arealplanlegger Inger Theodora Kværnø, rådgiver John Leiv Dahlseng, kultursjef Ingvar 

Frøyland, Heidi Kallevik Feed 

Andre deltagere: Friluftsrådet vest, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne?? LHL, 

Tysvær vepro, teknisk 

 

 

5. ØKONOMI 
 

Kostnadsoverslag: 

Lyssetting av trase:   kr    900 000,- 

Omlegging av trase:   kr    100 000,- 

Grusing av trase:   kr      50 000,- 

Bord og benker:   kr      40 000,- 

Totalt:    kr 1 090 000,- 

 

Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere:  
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Estimert totalt ca 100 timer fordelt på prosjektleder og arbeidsgruppe. I tillegg til dette 

kommer diverse innkjøp av fagmateriell og dugnadstimer for LHL. 

 

Finansiering: 

Kommunale midler:   kr    600 000,- 

Spillemidler, lys:   kr    300 000,- 

Prosjekt K1 midler MD:  kr    150 000,- 

LHL/sponsorer:   kr      40 000,- 

Totalt:    kr 1 090 000,- 

 

6. PROSESS 
 

På initiativ fra arbeidsgruppa for universell utforming ble et planlagt prosjekt for å oppgradere 

friområdet med belysning kombinert med målsetting om å gjøre område med universelt 

utformet også på andre områder.  

Kunnskapen fra arbeidsgruppa ble videreformidlet til prosjektleder i kulturetaten og andre 

aktører i prosessen.  

Praktisk erfaring og kompetanse om universell utforming ble utviklet i kommunen som også 

kan brukes når det utføres andre prosjekter.  

 

Stikkord: 

Bruk av verktøy og hjelpemidler i forhold til uu-dimensjonen i prosjektet  

Gjennomføring av prosjektet 

Praktisk bruk av NS for friområder 

 

Prosjektet er sluttført og området kan tas i bruk av innbyggere og andre. Flere enn tidligere vil 

nå kunne bruke området.  

Kommunen planlegger ny- åpning av friområdet i løpet av Midtsommerfest, som er et årlig 

arrangement i regi av Tysvær kommune og lag og foreninger i midten av juni. 
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To gutter peker ut mot det aktuelle området: 

 

Foto: Tysvær kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veilederen er utarbeidet av Prosjektforum AS   ~     www.prosjektforum.no Side 9 

Et parti hvor en har lagt om traseen. Dette gir bedre muligheter for folk til å komme seg 

lenger inn i området. 

 

Foto: Geir Stakkestad, Tysvær kommune 
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Noen dumper er jevnet ut, slik at en lettere skal kunne ta seg fram med rullestol. 

 

Foto: Geir Stakkestad, Tysvær kommune 
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Fra badeplass ved turløypa. Her vil Tysvær kommune på sikt bedre framkommeligheten ned 

mot vannet. 

 

Foto: Geir Stakkestad, Tysvær kommune 
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Tysvær kommune har tilrettelagt flere rasteplasser i traseen. Noen med benk og bord i stein. 

Andre med bord/benker tilrettelagt for rullestolbrukere. 

 

Foto: Geir Stakkestad, Tysvær kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veilederen er utarbeidet av Prosjektforum AS   ~     www.prosjektforum.no Side 13 

 

Foto: Geir Stakkestad, Tysvær kommune 


