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Sluttrapport

AKTIVT LIV I
SENTRUM
Universell utformet turveg, Vinje kommune
Rauland sentrum

Synfaring av universell utforma turveg
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Innledning

Fakta og avgrensingar
Prosjekt «Aktivt liv i sentrum – Universelt utforma turveg, Rauland sentrum» blei starta
hausten 2014 knytt til tildeling av stimuleringsmidla frå KMD som blei lyst ut. Vinje kommune
v. næringskontoret er hovedansvarlig for prosjektet i nær samarbeid med helse og omsorg.
Prosjektets sluttdato er hausten 2017.
Sluttrapporten er utarbeida på grunnlag av nåverande status. Omtala oppnådde resultatmål og
gevinstrealisering (effektmål) i rapporten vil bere preg av at prosjektet ikkje er ferdig og vil
difor ikkje kunne sjås på i samanheng til dei måla som ligg til grunn i prosjektet
Bakgrunn og problemstilling
Rådet for eldre og funksjonshemma i Vinje kommune tok hausten 2014 initiativ til å utvikle ein
universelt utforma turveg i Rauland sentrum. Rauland har eit sentrum med stort
utviklingspotensiale. Busetnaden er tett og dei som bur her er jamt fordelt i alder. Rauland er
også ein turistdestinasjon, som gjer at det i store delar av året er mange menneskje i sentrum.
Nært knytt til sentrumsområdet er det flotte friområde som er lite nytta. På bakgrunn av dette
organiserte kommunen prosjektet «Aktivt liv i sentrum».
Folkehelseprofilen for Vinje kommune 2015 (Folkehelseinstituttet 2015) og Ungdata 2014
syner at dei fleste ser ut til å ha det bra i Vinje og på Rauland. Sjølv om andelen med psykiske
lidingar i alderen 15-29 år er lågare enn landsgjennomsnittet, oppgjev likevel unge i Vinje å ha
få samlingsstader. Forventa levealder for kvinner er dessutan lågare, og kvinner er meir
overvektige, enn elles i landet. Andelen som leggast inn på sjukehus med hjerte- og
karsjukdom er også høgare for Vinje enn i landet elles.
For å førebygge sjukdom og fremje folkehelse ynskjer kommunen i samarbeid med frivillige
organisasjoner å legge til rette for ein aktiv livsstil, noko som er i samsvar med
kommuneplanen sin samfunnsdel, der satsing på langsiktig, tverrfaglig og systematisk
folkehelsearbeid blir vektlagd. Kommunedelplan for trafikksikring fokusera på tryggleik og
høve til å koma seg ute i det fri. Vinje kommune ynskjer dessutan å samarbeide med friviljuge
lag og organisasjonar om å styrke lokalsamfunnet og utvikle eit nærmiljø som gjer det lett å ta
vare på eiga helse.
Me ynskjer difor å opparbeide ein universelt utforma turveg med ulike aktivitetar som kan
stimulere til fysisk aktivitet, og vere ein sosial møteplass på tvers av aldersgrupper.
Området der prosjektet er plassert er i dag i ei ljosløype med dårlig grunn som ligg nær
omsorgsbustad, skule, bustadområde, barnehage og næring. I det tiltenkte området vil ein
også fokusere på ivaretaking av kulturminna som er knytt til kolgroper som finst.
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Skisse universell utforma turveg

I det utvida samarbeidet som vert knytt til prosjektet som vil ein også kunne trekke inn
aktivitetar knytt til handicap idrett både vinter og sommar.
Effektmål pr. gruppe
Målgruppa for dette prosjektet er alle innbyggjarar og tilreisande i Vinje kommune. Vi er
særleg opptekne av at turvegen blir til glede og nytte for:
1. Funksjonshemmede/eldre: Sosial møteplass for gammel og ung gir økt livskvalitet.
Tilgang til friluftsområde, helsegevinst fysisk ved større bevegelsesfrihet
2. Barn/unge/voksne: Glede av ferdsel på sykkel/til fots uten å ta hensyn til biler.
Bygging av sosialt miljø i et naturområde
Resultatmål
•

Ein universelt utforma ljos-sett og skilta turveg på 1,4 km med møteplassar for barn,
unge, eldre, funksjonshemma og turistar. Løypa skal ha treningsapparat, frisbee-golf
og historieformidling knytt til eldre kolgroper. Delar av løypa skal vere asfaltert til bruk
for rulleski knytt til idrettslaget sitt skiskyttaranlegg.
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Oppnådde
resultater

I prosjekt «Aktivt liv i sentrum» er delar av det fysiske arbeidet med turvegen i gang.
Dette er eit resultat av at KMD gav støtte til kommunens særskilte prosjekt.
Ca 300 m av turvegen med møteplass er delvis ferdig . Arbeidet er satt i gang i samarbeid med
teknisk etat i kommunen som følgje av deira arbeid i aktuelle område.
IL Dyre Vaa har i tillegg starta arbeidet med grunnarbeid i andre delar av traseen etter dialog
med prosjektleiar. Grunnarbeid vil også kunne nyttast til resterande arbeid med uu-turveg. I
tillegg er treningsapparat-området delvis ferdig og frisbeegolf - løypa på plass.
Vinje kommune har på bakgrunn av medlemskap i nettverket til KMD fått kompetanseheving og
økonomisk støtte. I tillegg til dette så har det gode samarbeidet med IL Dyre Vaa vore
suksessfaktorane til at arbeidet med «aktivt liv i sentrum» no er satt i gang.
Arbeidet til entreprenørane og deira framdrift knytt til den 300m lange traseen, særskilt
prosjekt, har til tider stoppa opp, dette har hindra at denne delen ikkje endå er ferdig.

Del av uu turveg under arbeid

Gevinstrealisering

Prosjektet i sin heilhet har sluttdato hausten 2017 og ein kan difor ikkje enda måle gevinsten
av heile prosjektet knytt til effekmåla pr. gruppe.
Vinje kommune har utarbeida prosjektplan for prosjektet og vil ha god nytteverdi av dette
arbeidet i den vidare satsinga på uu- turveg andre stader i kommunen. Generelt så heve
deltakinga gjeve auka fokus på universell utforming spesielt knytt til turvegar i kommunen og
også på andre områdar.
På det nåverande tidspunkt så ser ein allereie tendensar til at turvegen med tilhøyrande
aktivitet blir ein stad kor ung og gamal kan møtast. Som fylgje av at frisbeegolf løypa og
treningsapparata er på plass, så nyttar både gamal og ung allereie desse aktivitetane i turvegs
området .

Frisbeegolf, aktivitet langs uu – turveg

Treningsapparat, aktivitet langs uu- turveg
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Organisering,
forankring og
deltakelse

Vinje kommune v. næringskontoret og næringssjef er prosjektets eigar. Prosjektet blir leia av
næringsrådgjevar. Helse og omsorg støttar sterkt opp om arbeidet til prosjektleiar og teknisk
drift er også delaktig i prosjektet.
Prosjektet har ikkje til no hatt nokon styringsgruppe men har samarbeid i form av statusmøte
og dialogmøter med IL Dyre Vaa, hytteeigarar i kommunen, næringsdrivande, grunneigar,
Rauland turist og Rauland skule.
Hjartdal kommune, Tokke kommune og Kvinesdal kommune har vore bidragsytarar ved å dela
erfaringar med oss.
På bakgrunn av at prosjektet er eit tilbod til fleire brukargruppe så har prosjektleiar hatt dialog
med referansepersonar i ulike grupper i tillegg til ovanfor nemnde : Rauland Historielag, rådet
for eldre og funksjonshemma og leiar Rauland Omsorgssenter.

Økonomi

Vinje kommune har blitt tildela kr. 310 000,- frå KMD (basis, særskilt prosjekt, prosjekt
assistanse, videreføring og publisering av prosjekt)
Delar av midla har blitt nytta knytt til kompetanseheving innanfor universell uforming av
turveg. Andre delar har blitt nytta til entrepenørarbeid ca. kr. 250 000,- knytt til det særskilte
prosjekt, som er en del av heile prosjektet.
Det er til nå i prosjektet også blitt nytta kr. 350 000,- i eigenkapital hos IL Dyre Vaa knytt til
aktivitetsutstyr og grunnarbeid i delar av uu turveg traseen.

Prosess

Arbeidet med den universell utforma turvegen har nytta kompetanseprogrammet utvikla av
Høgskulen i Bergen, spesielt har modul 5 gitt oss hjelp underveis i prosessen,
http://uukurs.dibk.no/modul-5/fysisk-utforming/turvei/
Vi har også brukt kulturdepartementets rettleiar knytt til Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg.
Fortløpande i prosjektet har prosjektleiar og ansvarlig frå helse og omsorg jobba med å få med
fleire einingar, men det har vore ei utfordring. Det vidare arbeidet med prosjektet vil ha fokus
på større medverknad frå eininga for Teknisk drift og vedlikehald.
Andre medverkande aktørar har ikkje foreløpig gjeve nokon tilbakemelding på arbeidet med
prosjektet så langt, men håpar at eit statusmøte vil gjeve nokon innspel frå dei andre
brukargruppene.
Framtidig arbeid vil krevje meir samarbeid og ein vil nytte vinteren til å legge fleire planar samt
jobbe med å få finansieringa på plass.

Publisering

Vinje kommune har utarbeida artikkel/samandrag som syner prosjektet i sin heilhet og litt om
status i prosjektet så langt.
Prosjektet vil bli publisert på web-siden til K1- og K2-tiltaket: http://uu-k2.no/ enten som
eksempel og/eller prosjektrapport.
Framtidig publisering
I tillegg så ser vi for oss å lage en artikkel til når prosjektet er ferdigstilt. Dette vil bli publisert
både i lokalavis, regional og på vår hjemmeside.
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Fagområder

Sett kryss i de rutene nedenfor som er relevante for ditt prosjekt.

Planprosesser

Transportsystemet

Friluftsområder

Kulturminner

Publikumsbygg

Uteområder

Eiendomsforvaltning

Planstrategi
Kommuneplanlegging
Samfunnsdelen
Arealdelen
Reguleringsplan

x
x

Kollektivtransport
Knutepunkt
Holdeplasser
Gang-/sykkelveger
Transportmidler
Billettsystemer
Ferge - buss
Badeplass
Brygge
Fiskeplass
Rasteplass
Turstier/turveger
Adkomst
Informasjon
Naturverdier
Naturhensyn
Kulturminneverdier
Kulturminnehensyn
Formidling
Informasjon
Adkomst

x
x

x
x
x

Byggesak
Nybygg
Rehabilitering/opprusting
Boliger
Skolebygg
Kirkebygg
Barnehage
Service-bygg
Park
Lekeplass
Torg
Gågate
Opprusting
Drift
Vedlikehold
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IKT

Innkjøp
Sektorovergripende

Arbeidsmetoder

Forankring

Kompetansebygging

Kartlegging
Medvirkning

Roller

IKT-standard
IKT-verktøy
Formidling til målgruppene
Innkjøpsrutiner
Innkjøpssamarbeid
Folkehelse
Sentrumsutvikling
Reiseliv

Politisk forankring
Administrativ forankring
Planforankring
Økonomiplan/budsjett
Informasjon
Veiledning
Kurs

x

x
x

Verktøy

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
Samfunnsutvikling

x
x
x

Universell utforming
Næringsutvikling
Boligutvikling
Nærmiljø
Lokalsamfunnsutvikling
Inkludering
Trygghet
Service

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Myndighetsutøvelse
Tjenesteyting

Universell utforming

Lovverk
Tilskudd
Barnehage/skole
Helse/omsorg
Kultur/idrett
Informasjon
Kollektivtrafikk
Tilgjengelighet

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)
Frisbee - golf
Treningsapparater

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

8

