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1. Innledning 
Trytetjern er Nes kommunes viktigste nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som 

bading, turgåing, fiske, sykling, skyting m.m. Kommunen ønsker å videreutvikle området 

spesielt med tanke på universell utforming slik at alle grupper av befolkningen skal kunne ha 

glede av området. 

Kommunen har nylig ervervet området, det er utarbeidet en egen reguleringsplan med 

formål friluftsliv. Kommunen fikk kr. 50.000-, i prosjektmidler i 2014 til prosjektering av bl.a. 

universelt utformet tursti og parkeringsplass.  Dette arbeidet er avsluttet i 2015. 

I 2015 ble det innvilget kr. 150.000-, til å fortsette arbeidet og etablere parkeringsplass og 

tursti. Dette arbeidet er påbegynt i 2015 og vil bli avsluttet i løpet av 2016. 

Det er Nes kommune som er ansvarlig for gjennomføring dette prosjektet.  

Kommunen har tett kontakt med ulike lag og foreninger som benytter området. Det jobbes 

parallelt med andre delprosjekter som lag og foreninger er ansvarlig for. For eksempel har 

Nes jakt- og fiskeforening har i 2015 fått midler fra Sparebank1 til å etablere en universelt 

utformet fiskebrygge, gapahuk m.m. ved Trytetjern.  

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området med mange ulike tiltak som skal 

gjennomføres i løpet av en 5-års periode, delvis av kommunen og delvis av lag og foreninger. 

Effektmål (pr. målgruppe): 

 Utvikle samarbeidet med lag og foreninger tilknytta Trytetjern med fokus på universell 

utforming av friluftsområdet. 

 Utvikle samarbeidet med kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne. 

 Utvikle kommunens egen kompetanse innen universell utforming av friluftsområder. 

 Utvikle kommunens viktigste nærfriluftsområde med ulike friluftsaktiviteter slik at det 

blir tilgjengelig og attraktivt for alle grupper av befolkningen uavhengig av forutsetninger. 

Resultatmål: 

 Etablere universelt utformet parkeringsplass og tursti ved Trytetjern. 

2. Oppnådde resultater (Resultatmål) 
Parkeringsplass og tursti er ferdig prosjektert og kommunen er klar til å starte arbeidet med 

gjennomføring høsten 2015. Prosjektet blir ferdig stilt i løpet av 2016. 

3. Gevinstrealisering ( effektmål) 
Den viktigste suksessfaktoren i prosjektet, er å oppnå et godt samarbeid med lag og 

foreninger som er aktuelle samarbeidspartnere i Trytetjern friluftsområde slik at alle trekker i 

samme retning. 



Disse er organisasjonene invitert med i prosjektet, de har deltatt på fellesmøter og har hatt 

kontakt den kommunen enkeltvis: 

Nes jakt- og fiskeforening, Nes skytterlag, Nes pistolklubb, Hallingen 4H, Nesbyen idrettslag, 

o-gruppa, Nesbyen freeride, Nesbyen motorklubb. 

Kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne har vært med på fellesmøter og 

og er med velutforming av konkrete prosjekter. 

Flere avdelinger og ansatte i kommunen har deltatt på fellesmøter og involveres i konkrete 

deler av prosjektet, som kulturenheten, teknisk enhet, kommunens uteavdeling, 

landbruksforvaltningen, næringskonsulenten og folkehelsekoordinatoren. Kommunens 

turistkontor er også involvert i arbeidet. 

Generelt sett opplever en at det er en positiv giv både i kommunen og i lag og foreninger for 

å utvikle Trytetjern friluftsområde. Universell utforming er et naturlig tema som blir løftet 

fram og diskutert når nye forslag og løsninger presenteres. 

Selv om lag og foreninger er ivrige til å delta og det blir gitt eksterne midler til prosjektet, har 

kommunen begrenset kapasitet til å koordinere og følge opp. Dette gjør at ting tar noe mer 

tid enn det en egentlig ønsker. 

Kommunen har laget en 5-års plan for utvikling av Trytetjern friluftsområde der 

parkeringsplass og tursti inngår som et delprosjekt. Andre aktuelle prosjekter er 

toalettanlegg og skifterom, en større parkeringsplass, oppgradering av badeplass, sykkelløype 

m.m. Disse prosjektene vil også bli utformet etter prinsippene for universell utforming. 

Trytetjern friluftsområde har overføringsverdi til andre friluftsområder i kommunen og til 

tilsvarende områder i andre kommuner. 

4. Organisering, forankring og deltakelse 
Nes kommune er prosjekteier og har ansvar for prosjektledelse og koordinering. Aktuelle lag 

og foreninger deltar i referansegruppe.  

Prosjektet er forankret i kommunen gjennom vedtatt reguleringsplan og ved at kommunen 

har kjøpt arealet. 

5. Økonomi 
Budsjett: 

Markrydding                                                kr.   59.290 

Grøfting/stikkrenner                                  kr.   18.750 

Gravearbeid                                                 kr. 287.362 

Vegdekke                                                      kr.  57.630 

Prosjektledelse, møter m.m.                    kr.   50.000 

Sum                                                               kr. 473.032 

 



Finansiering: 

Tilskudd universell utforming                   kr.200.000 

Kommunale midler                                     kr.123.032 

Dugnad/eget arbeid kommunen             kr. 150.000 

Sum                                                               kr. 473.032 

6. Prosess 
Prosjektering av parkeringsplass og tursti er gjennomført ved at en hadde et tett samarbeid 

med landskapsarkitekt. 

Det har vært gjennomført møter, registreringer av behov og ønsker, fra lag og foreninger 

som er brukere av området. Kommunens politikere er orientert om framdriften i prosjektet. 

Utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne er trukket inn i arbeidet. 

Lokalavisa Hallingdølen har hatt oppslag om saken. 

7. Eventuelle endringer 
Den fysiske etableringen av parkeringsplass og tursti er utsatt våren 2016, pga. manglende 

kapasitet i kommunen og mulighet for ekstern tilleggsfinansiering, som blir avklart i 

desember 2015. 

8. Vedlegg 
 Prosjektbeskrivelse 

 Prosjekteringsplan 

 Mediaoppslag 

  

 
 

 



 

Prosjektbeskrivelse K2 tiltaket 2014- 2015 
Nes kommune/Buskerud pr. 1. juni 2015 
 
 

Hovedansvarlig utførende virksomhet 

Kontaktinformasjon:   

Virksomhet: Nes kommune 

Samarbeidspartnere: Frivillige lag og organisasjoner som benytter området 

Prosjektnavn: Trytetjern friluftsområde 

Planlagt start og sluttdato: 2014-2015 

 

A. Prosjektbeskrivelse 
Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse 
Trytetjern er Nes kommunes viktigste nærfriluftsområde med en rekke aktiviteter som bading, 
turgåing, fiske, sykling, skyting m.m. Kommunen ønsker å videreutvikle området spesielt med tanke 
på universell utforming slik at alle grupper av befolkningen skal kunne ha glede av området. 
Kommunen har nylig ervervet området, det er utarbeidet en egen reguleringsplan med formål 
friluftsliv. Kommunen fikk prosjektmidler i 2014 til prosjektering av bl.a. universelt utformet tursti og 
parkeringsplass. Dette er tiltak vi nå ønsker å realisere i 2015. 
Kommunen har tett kontakt med ulike lag og foreninger som benytter området. Nes jakt- og 
fiskeforening har i 2015 fått midler fra Sparebank1 til å etablere en universelt utformet fiskebrygge, 
gapahuk m.m. ved Trytetjern. Kommunen vil selv finansiere en større parkeringsplass og belysning i 
området. 
Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området med tiltak som skal gjennomføres i løpet av 
en 5-års periode. 

Effektmål pr. målgruppe: 
Utvikle samarbeidet med lag og foreninger tilknytta Trytetjern med fokus på universell utforming av 
friluftsområdet. 
Utvikle samarbeidet med kommunalt utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Utvikle kommunens egen kompetanse innen universell utforming av friluftsområder. 
Utvikle kommunens viktigste nærfriluftsområde med ulike friluftsaktiviteter slik at det blir 
tilgjengelig og attraktivt for alle grupper av befolkningen uavhengig av forutsetninger. 

Resultatmål: 
Etablere universelt utformet parkeringsplass og tursti ved Trytetjern. 

 

B. Hovedtiltak og aktiviteter 
Hovedtiltak og aktiviteter: 

 Etablere prosjektgruppe internt i kommunen 

 Gjennomføre møter med utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne og lag og 
foreninger som er brukere av Trytetjern-området. 

 Detaljprosjektere og bygge universelt utformet parkeringsplass og tursti 
 

 



C. Organisering 
Prosjekteier:                        Nes kommune v/ enhetsleder Svein Magne Bråten 

Prosjektleder:                     Torunn Bekkeseth 

Prosjektmedarbeider:       Ole Vidar Støvik, Jon Andreas Ask 

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere: 
Lag og foreninger knytta til området 

Styringsgruppe: 

Referansegruppe: 

 

D. Ressursrammer - økonomi 
Budsjettrammer:  

Markrydding                                                kr.   59.290 
Grøfting/stikkrenner                                  kr.   18.750 
Gravearbeid                                                 kr. 287.362 
Vegdekke                                                      kr.  57.630 
Prosjektledelse, møter m.m.                    kr.   50.000 

Sum                                                               kr. 473.032 
 

Finansiering: Tilskudd universell utforming                   kr.200.000 
Kommunale midler                                     kr.123.032 
Dugnad/eget arbeid kommunen             kr. 150.000 

Sum                                                               kr. 473.032 
 

Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere:  kr. 150.000 

Andre kostnader: kr. 123.023 

 

E. Rapportering 
Statusrapportering: 

Sluttrapport: 

 

F. Underskrifter 
 
Sign. Svein Magne Bråten 
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