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Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe x 

b) Forankring i befolkningen x 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt x 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Effektmål for hovudprosjektet  
 Auke tal studentar ved studiestad Bø med 150 innan 2020  

 Auke samla folketal i Midt-Telemark med 150 innan 2020  

 Auke tal besøkande i Midt-Telemark med 10 % innan 2020 

 Auke tal arbeidsplassar i Bø med 10 % innan 2020 

 

Det er for tidleg å seie noko om i kor stor grad effektmåla er på veg til å 

nå sine mål, men nylege prognoser frå SSB viser ein stigande 

befolkningsvekst i Bø dei næraste åra.  

 

 

Resultatmål for hovudprosjektet 
 Opparbeide Evjudalen, Bø torg og minst eitt bakgårdsrom 

 Ha etablert litteraturfestival i Bø 
 Etablert faste torgarrangement 

 Etablert faste aktivitetar i Evjudalen (kopla til prosjektet "Bø i 
bevegelse") 

 

Prosjektet er på god veg til nå alle sine mål:  
Første del av opparbeiding av Evjudalen (etablering av fangdammar, gang og 

sykkelveger og oppfylling/drenering) vil vere ferdig i juni 2013. Neste 

byggetrinn vil settast i gong hausten 2013. Det er utarbeid ein modell for 

frikjøp, der private utbyggarar kan kjøpe seg fri frå deilar av kravet om 
uteopphalsareal mot økonomisk kompensasjon som skal gå til vidare 

opparbeiding av Evjudalen. 
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Bø torg sto ferdig hausten 2011 som forprosjekt til ROM for ALLE prosjektet. 

I hovedprosjektet har vi jobba for å etablere faste arrangement og fylle torge 

med liv og innhold. Torgarrangementetene Vintervarmt Torg og 

Kaffedagar vart arrangert i februar 2013 i samarbeid med den lokale 

handelsstanden og Reisemål Bø  
 

Kommunen er for tida i nær dialog og kreativ prosess med privat utbyggar 
kring opparbeiding av eit gårdsrom i Bø sentrum. Målet er få dette 

gårdsrommet meir attraktivt og tilgjengeleg for allemennheiten. Samtidig er 

det eit mål å teste ut ein ny samhandlingsmodell mellom kommunen og private 
utbyggarar kring konkrete byggeprosjekt for å oppnå ein meir heilhetleg 

sentrumsutvikling 

 

Litteraturfestivalen Bøker i Bø blei arrangert for første gong 4-5 mai 

2012 med gode resultat og mykje positive omtale. Vi skal arrangere 

festivalen på nytt frå 3-5 mai i år.  

 

Etablering av faste aktiviteter i Evjudalen har ikkje blitt prioritert fram 

til nå, da den fysiske opparbeidinga må vere på plass først. 

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem 

til disse? 

ROM for ALLE prosjeket ønskjer å rette seg mot eit breidt publikum, men 

med vekt på unge vaksne (18-35) både innflyttarar, studentar og bufaste i Bø 
kommune og Midt Telemark generelt.  

 

Prosjektet har som mål å inkludere så mange som mogleg i aktivtetar og 
prosessar for å nå prosjektmåla. Dette inneber inkludering av lokalt næringsliv, 

gårdeigarar, lokale lag og organisasjonar, Høgskulen i Telemark - 

fakultetet i Bø, bebuarar i Bø sentrum og naboar rundt Evjudalen. 

 

Gjennom aktivitetane Bøker i Bø, Kaffedagar og Vintervarmt Torg har 

prosjektet nådd fram til dei ulike målgruppene. Evjudalen vil óg vere eit 

område som desse målgruppene vil kunne bruke og ha mykje glede av.  

 

Høgskolen i Telemark er ein viktig samarbeidspartner til festivalen 

Bøker i Bø gjennom forfatterstudie. Forfatterstudentene er involverte i 

festivalen gjennom egne programpostar.  

 

Det lokale næringslivet har vore aktive deltakerar av Kaffedagar og 

Vintervarmt Torg gjennom handelstanden som medarrangør. 

Handelstanden arrangerer og marknadsdag under Bøker i Bø i 

samarbeid med kommunen. Lokale lag og organisasjonar har blitt 

involvert gjennom dei ulike aktivitetene. Til dømes har Bø Mållag 

delteke med skrivekonkurranse under Bøker i Bø og Speidergruppa 

deltok med bålpanne og lavvo på Vintervarmt torg.  

 

Private gårdeigarar har deltatt aktivt i ROM for ALLE gjennom 

delprosjektet gårdsrom med positivt resultat.  

 

Som ein del av Kaffedagar  vart alle innbyggarar i Bø invitert til ein 

felles idedugnad der dei hadde moglegheit til å komme med innspel på 



korleis Bø kan bli ein enda betre plass å bu. Responsen var god og 

innspela blir brukt vidare i prosjektarbeidet.  

 

Barnehagebarna i Bø vart inviterte til ein eigen idedugnad der dei fekk 

kome med sine innspel på korleis dei ønskjer at rekreasjonsområde i 

Evjudalen skal sjå ut. Vi fekk inn i underkant av 100 teikningar som vil 

bli brukt som inspirasjon i den vidare prosessen. 

 

Resultat som er 

oppnådd i form 

av aktiviteter 

eller tiltak 

 Litteraturfestivalen Bøker i Bø vart gjennomført for første gong 4-5 

mai 2012 med gode besøkstall, positive tilbakemeldingar frå 
besøkande og deltakarar og gode presseomtaler 

 Første del av opparbeidinga av Evjudalen er godt i gang, har god 
framdrift og vil vere ferdig medio juni 

 Det har blitt gjennomført fleire torgarrangement med involvering av 
ulike interessegrupper og aktørar  

 Gårdsromprosjektet har resultert i ein positiv prosess og 
samhandlingsmodell for samabeid mellom privat utbyggar og 

kommune som vil ha overføringsverdi til liknande prosjekt seinare.  

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan  

b) Forsinket pga. X 

c) Det er foretatt følgende justering 

Mykje av prosjektet følger planen men den fysiske opparbeidinga av Evjudalen 
er noko forsinka, da det vart vurdert at arbeidet måtte utførast vinterstid på 

grunn av grunnforholda. I den opprinnelege planen var det lagt opp til at 

arbeidet skulle starte hausten 2012, mens arbeidet i verklegheten ikkje kom i 
gong før medio desemeber 2012. Det vil sei at mesteparten av den fysiske 

opparbeidinga av Evjudalen vil foregå i 2013 og 2014.  

 

Det har og tatt noko lengre tid å kome i gong med delprosjektet bakgårdsrom 
enn først antatt. Dette hang saman med at det var viktig å finne fram til eit 

utbyggingsprosjekt i Bø sentrum med ein privat utbyggar som var interessert i 

samarbeide med kommunen. Dette fann vi fram til i januar 2013 og dette 
prosjektet følger no ein fin famdrift.  

 

For 2012 har det meste av arbeidet i samband med aktiviteter på Bø Torg vore 
på planleggingstadie, bl.a finne fram til ulike aktørar som ein kunne 

samarbeide med. Fleire av torgarrangementa nevnt tidlegare blei ikkje faktisk 

gjennomført før i 2013. 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen X 

c) Effekten kommer i hele fylket X 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge 

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse 
Prosjektet følger PLP-metoden (prosjektlederprosess), med faseinndeling. 
Prosjektet er nå i hovedprosjektfasen.  



av metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

 

Prosjektet er organisert med Bø kommune som prosjketeigar og rådmann som 

prosjektansvarleg og leiar for styringsgruppa. Prosjektgruppa består av 
prosjektleiar samt to prosjektmedarbeiderar (arealplanleggar og kultursjef), i 

tillegg til representant frå fylkeskommunen.  

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre 
lokalsamfunn 

Prosjektet har fleire overføringselement. Modellen for frikjøp, der private 
utbyggarar kan kjøpe seg fri frå kravet om uteopphaldsareal mot kompensasjon 

som går til opparbeiding av grøntområde, har spesielt stor overføringsverdi.  

Det samme har samhandlingsmodellen mellom privat utbyggar og kommunen.  

 

Prosjektet kan og ha overføringsverdi for andre høgskule-kommunar som 
ønsker å tiltrekke seg fleir studentar og sørge for at desse blir verande etter 

endt utdanning.  

Ekstern 

kommunikasjon 

og deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

 BTV-stedsutviklingsseminar på Kongsberg 21-22. november 2012 

 Mobilitetsuka i Grenland 21. september 

 Konferansen ”Våre gater og plasser” 9. november 2012 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

  2012 

  budsjett rekneskap 

Bakgårdsrom 300 000 0 

Bø i beveglse (aktivitet på Bø Torg/Evjudalen) 300 000 0 

Bøker i Bø  300 000 208 795 

Fysiske tiltak 4 300 000 1609349 

Prosjektstyring 500 000 508110 

 

Som nevnt i punkt om vurdering av framdrift, har fleire av prosjektets tiltak og 
aktivitetar blitt utsett i tid. Kostnadene forbunde med dei enkelte aktivitetene er 

derfor lågere enn budsjetterte kostnader for 2012.  

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 
kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til 
nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og 
formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 
breibånd) X 

g) Styrke regionale sentra X 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 
lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

Prosjektet vil som ein del av hovedprosjektfasa etablere ein 
organisasjonstruktur for festivalen Bøker i Bø slik at festivalen kan fortsette og 

etter at prosjektet er avslutta.  

Vidare vil prosjektet forsøke å forankre aktivtetene knytt til Bø torg og 



slutt (maks 250 ord) Evjudalen hos lokale aktørar, organisasjonar, lag og foreningar slik at desse og 

kan videreførast etter prosjektets slutt. 

Modellen for frikjøp samt samhandlingsmodellen mellom privat utbyggar og 
kommunen vil og videreførast etter at prosjektet er avslutta.  

 

 

 

 

 


