
Sentrumsnære turveger 
med universell utforming

Mål:

Alle i Telemark 
skal kunne gå 
på tur hjemmefra!

v/ leder av arbeidsgruppa Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark.



Hvor kan vi gå…
....hverdagstur? 

…. 





Organisasjon

Samarbeid i Telemark siden 2012:

1. Fylkeskommunen
2. Fylkesmannen
3. Vegvesenet
4. DNT 
5. Alle 18 kommuner

Eldrerådet
Rådet for personer med nedsatt       
funksjonsevne

(Kviteseid)



«Folkehelseanlegg»

• Stien

•Kjøkkenet

•Møteplassen



«Turgåing i nærmiljøet
til og fra skole, jobb, butikken….
er den viktigste hverdagsaktiviteten 
for folk. 

Da er tilgjengelighet og tilrettelegging 
helt vesentlig.» 

Strategiplan for idrett og friluftsliv, Telemark fylkeskommune 2011-2014



Bakgrunn for prosjektet

• Stimulere alle til å bli fysisk aktive i 
hverdagen

• Turgåing gir effekt og er tradisjon

• Telemark er kupert

• Offentlig sektor er viktig i 
helsefremmende arbeid

(Porsgrunn)



Bakgrunn  (2)

• Mange turveger med universell 
utforming er løsningen

• Fylket samarbeider med 
kommunene

• Utfordringer: 
- tettsteder er allerede utbygd
- kamp om arealene
- pådrivere

(Kviteseid)





Kartlegging i kommunene

• Vi ba alle 18 kommuner om  
eksempel på turveg med 
universell utforming

• Turveg i bruk – eller planer

• Eldreråd og råd for personer 
med nedsatt funksjonsevne 
deltok på befaringene 2012



Turveger – et utviklingstema

• Bygdene har bilveger og 
smale stier

• Mangel på turveger gjør 
turgåing vanskelig for 
mange

• Nye øyne og samarbeid 
skaper nye muligheter; -
hvem eier turvegen?



Utviklingsarbeid i alle kommunene 



Lokal utvikling

• Alle kommuner jobber med 
etablering av turveger

• I tanke, plan og anlegg

• Fagfolk og frivillige samarbeider 

• Ulike landskap – ulike turveger



Krav til turvegen

- Trinnfri, stigning inntil 1:20 (max 1:12 med hvileplan pr 25 m)

- Tverrfall høyst 2%

- Bredde min. 1,8 meter (1,2m hvis møteplass)

- Høyde 2,25 m

- Fast, jevnt dekke med god friksjon

- Synlige og følbare sidekanter

- Skilting m.m

- Norsk standard NS 11005:2011



Temadager og befaringer



Evjudalen i Bø – «Central park» til 17 mill.



Pensjonister møtes ukentlig i Kviteseid 



Kjærlighetsstien på Gvarv – natur og kultur



Tilrettelagt for rullestolbrukere 



Asfaltert turveg ved Bamble sykehjem



Effekter av turveger

• Sosiale møter, friluftsliv, 
naturopplevelse, fysisk form og 
helse for alle - på en 
klimavennlig måte

• Inspirerer til universell 
utforming på andre arenaer

• Inaktive personer får nye 
muligheter og helsevennlige 
vaner





God respons

• Tilbud til nye brukergrupper

• Fornøyde brukere

• Entusiastiske prosjektledere

• Rimelige løsninger

• Økt aktivitet

• God stedsutvikling





Fyresdal kommune fikk nasjonal pris 



Telemark på konferanse i Wien

• Turvegene i Telemark 
presentert i Wien 
21.-23.februar.

• «Making footpasses
accessible for leisure and 
daily use»

• Profilering
www.zeroproject.org

http://www.zeroproject.org/


Suksessfaktorene

• Lite kontroversielt tema

• Turveger er ikke så vanlig 

• Mange innfallsvinkler og 
interesser

• Tverrfaglig samarbeid inspirerer

• Rimelige anlegg og med mange 
finansieringsordninger

• Utholdenhet…fra ide til anlegg



De neste steg

• Fortsette regionalt samarbeid

• Fullføre lokale planer

• Turveger på nedlagte jernbaner

• Fokus på bruk, aktivitet og rekruttering

• Dele erfaringer



Gamle jernbaner ligger brakk….



Etterbruk av jernbaner

• Unikt for Telemark nå

• Ideelt for inkluderende 
friluftsliv

• 4 jernbaner:
- Treungen-Åmli
- Neslandsvatn-Sannidal
- Porsgrunn-Larvik
- Breviksbanen



Nyskapende aktivitetsanlegg




