
  
 

Bulystprosjektet  

ROM for alle!  

- styrking av Bø som regionsenter og studiestad 
Hovudprosjekt 2012-2014 
 

 
 

Lifjell og åssidene rundt danner de blå veggene i det overordna landskapsrommet som omgir Bø. I 
dette store rommet finnes mindre romdannelser og Evjudalen danner et slikt lite, men likevel tydelig 

avgrensa grønt rom midt i sentrum. 
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1. MÅL OG RAMMER  

1.1 Bakgrunn og behov 

Bø kommune ynskjer å styrke stadens posisjon som studiestad og regionsenter ved å skape 
fleire gode møteplassar i sentrum, m.a. Bø torg, Evjudalen og bakgårdsrom. Reguleringsplan 
for Bø torg vart vedtatt i 2008 og reguleringsplan for Evjudalen i januar 2011. Gjennom 
ROM-prosjektet vil kommunen opparbeide gode rom for kulturaktivitet og møte mellom 
menneske i Bø sentrum og styrke campus Bø. 

1.2 Prosjektmål 

Effektmål for hovudprosjektet  

 Auke tal studentar ved studiestad Bø med 150 innan 2020 (Tal studentar i 2011 er 2500, av 
disse er om lag 1800 busett i Bø) 

 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 
 
Resultatmål for hovudprosjektet 

 Bekrefta ekstern finansiering frå fylkeskommune (trafikksikring, folkehelse, spelemidlar, 
friluftsliv), fylkesmann (landbruk), kulturrådet og Bolyst.  

 Innført frikjøpsordning i samarbeid med gårdeigarar  

 Opparbeidd Evjudalen i tråd med reguleringsplanen med fangdam, turvegnett og 
aktivitetsanlegg 

 Opparbeidd minst eitt interaktivt bakgårdsrom i samarbeid med gårdeigarar; litteraturkafé 
under glastak 

 Gjennomføring av aktivitetar. Aktivitetane skal vere forankra hos aktuelle 
samarbeidspartnarar med sikte på fast etablering. (Bøker i Bø og Bø i bevegelse). 

1.3 Rammer  

Tidsressursar 
Prosjektleiar i 20 % stilling frå 1. mai og 50 % frå 1.6.12 har ansvar for gjennomføring av 
hovudprosjektet innan utgangen av 2014. Prosjektleiar skal mobilisere lokale krefter og planlegge 
kulturaktivitetane, koordinere utforminga av fysiske tiltak, samt syte for kontinuerlig arbeid med 
søknader for finansiering. Kultursjef og arealplanleggar set av tid til å sitje i prosjektgruppe saman 
med PL og representant for Telemark fylkeskommune. Fram til PL begynner i jobben 1.6.12 vert 
hovudaktivitetane drive fram av PG og i delprosjekta.  
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2. OMFANG OG AVGRENSING 

2.1. Oppgåvedefinisjon  

 Detaljprosjektering av g/s-vegar, fangdam og oppfylling. Gjennomføre anbodsrunde og få 
godkjent byggesøknad for desse tiltaka. 

 Opparbeide g/s-veg aust-vest i Evjudalen 

 Fylle opp terrenget nord for vassdraget i sentrale delar av Evjudalen 

 Utvide nedre fangdam i Evjudalen 

 Gjennomføre verkstader med handelsstanden, Høgskolen, Gullbring kulturanlegg, 
frivilligsentralen, kunstnarar og utøvarar og andre lag/organisasjonar for å få fram forslag til 
korleis romma kan fyllast med liv. Nye og eksisterande aktivitetar; Bøker i Bø og Bø i 
bevegelse). 

 Skrive søknader om ekstern finansiering (bolyst, spelemidlar, Kulturråd, folkehelse) 
 

2.2. Avgrensing 

 PL skal ikkje prosjektere fysiske tiltak eller vere byggeleiar, dette gjer innleigde konsulentar. 

 I hovudprosjektet skal  tiltak forankrast hjå samarbeidspartnarar og planleggast med  
budsjett og framdriftsplan. 

 Teknisk eining skal ikkje nyttast til byggeleiing av fysiske tiltak. Byggeleiar må engasjerast i til 
anbodsrunden og til byggeleiing. 

3. EIGARSKAP OG ORGANISERING 

3.1. Ansvar 

 Prosjekteigar: Kommunestyret i Bø 

 Prosjektansvarleg: Rådmann Åse Egeland 

 Styringsgruppe: Rådmann Åse Egeland, ordførar Olav Kasland, leiar av hovudutval for kultur, 
idrett og miljø Augon Eika, styreleiar Sentrumsringen i Bø Glenn Isaksen, dagleg leiar i 
Gullbring kulturanlegg Hans Kristian Lahus og leiar Team kultur Telemark fylkeskommune 
Geir Berge Nordtveit 

 Prosjektleiar: Anne Gry Sturød 
Prosjektmedarbeidarar: Kultursjef (Hilde Pedersen), arealplanleggar (Kristin Karlbom Dahle) 
og Telemark fylkeskommune (Lene Hennum) 

3.2  Delprosjekt i hovudprosjektet 

 Planlegging og gjennomføring av BØKER I BØ litteraturfestival vert gjennomført som eit 
delprosjekt med eiga prosjektgruppe. Prosjektgruppa er etablert med kultursjef som leiar. 

 Planlegging av vidare bruk av Bø torg vert organisert som eit delprosjekt med eiga 
prosjektgruppe. Prosjektgruppe skal etablerast med det fyrste. 

 Planlegging av etablering av nye fangdammar langs Lundevegen og drift av eksisterande 
fangdammar langs rv 36, vert organisert som eit delprosjekt med eiga prosjektgruppe. 
Dammane ligg utanfor Evjudalen, men effekt av desse er avgjerande for vedlikehald av 
dammar i Evjudalen. Prosjektgruppe består av representantar for Midt-Telemark 
landbrukskontor og teknisk eining med M-T landbrukskontor som leiar. 
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3.3. Samarbeid  

Prosjektet er forankra hos Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og lokalt kultur- 
og næringsliv i Midt-Telemark. Desse aktørane skal vere involvert i planlegging av aktivitetar 
og forplikta gjennom intensjonsavtalar. 

4. INFORMASJON OG BRUKARMEDVERKNAD 

4.1. Målgrupper for hovudprosjektet 

Studentar, unge vaksne tilflyttarar til regionen, bebuarar i sentrum. 
 
Brukarmedverknad i hovudprosjektet 
Det skal gjennomførast verkstader for ulike målgrupper og for planlegging og gjennomføring av 
aktivitetar. 

4.2. Informasjonstiltak 

Utarbeiding av meir omfattande medieprofil og heimeside/facebookside skal gjennomførast i 
hovudprosjektet. Møte i Bø arrangørforum med ROM som tema – april 2012. Frukostmøte i MTNU 
med ROM som tema (informasjon til handelsstand, entreprenørar m.m.) – våren 2012. 

5. PROSJEKTSTYRING OG OPPFØLGING 

5.1. Beslutningspunkt  

BP nr. 1 Dato: 17.1.12 Namn på deltakarane: Styringsgruppa 

Kva skal besluttast: Prosjektplan med budsjett skal vedtas. 

Dokumentasjon: Prosjektplan med budsjett, framdriftsplan og risikoanalyse. 

 
 

BP nr. 2  Dato: 1.12.12 Namn på deltakarane: Styringsgruppa 

Kva skal besluttast: Sluttrapport  for forprosjektet med tilråding om vidare arbeid. 

Dokumentasjon: Forslag til sluttrapport med dokumentasjon av vurderingar som er gjort. Val av 
løysingsforslag med kostnadar og finansiering og forslag til gjennomføringsplan. 
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5.2. Milepælar 

Nr. Dato Milepæl 

1 1.1.12 Rapport frå forprosjekt om etablering av fangdammar langs Lundevegen 
ferdig. 

2 15.1.12 Søkt om tilskot frå kulturrådet (BØKER I BØ), trafikksikringsmidlar, SMIL-
midlar, spelemidlar og friluftsmidlar 

3 17.1.12 Prosjektplan vedtatt av SG 

4 1.2.12 Mediestrategi for hovudprosjektet godkjent av PA 

5 5.3.12 Sendt Bulystsøknad 

6 15.3.12 Prosjektering av fangdammar, oppfylling og g/s-veg ferdig 

7 15.3.12 Skrive kontrakt med byggjeleiar 

8 1.4.12 Rapport frå delprosjekt om drift av eksisterande fangdammar langs rv 
36 og plan for drift av nye fangdammar ferdig. 

9 15.4.12 Gjennomført grunnerverv for g/s-veg i Evjudalen 

10 5.5.12 Gjennomført BØKER I BØ litteraturfestival 

11 15.5.12 Rapport frå delprosjekt Bø torg ferdig 

12 15.5.12 Godkjent byggesøknad for oppfylling, g/s-veg og fangdam 

13 1.6.12 Inngått kontrakt med entreprenør om bygging av fangdam, g/s-veg og 
oppfylling 

14 1.9.12 Gjennomført evaluering av BØKER I BØ litteraturfestival 

15 1.9.12 Møte i styringsgruppa 

16 15.9.12 Drifts- og vedlikehaldsplan for Evjudalen og Bø torg vedtatt i 
styringsgruppa 

17 1.10.12 Gjennomført verkstader med Høgskolen/ lag/organisasjonar/næringsliv 

18 15.11.12 Fangdam, oppfylling og g/s-veg gjennomført 

19 1.12.12 Lagt fram sluttrapport for hovudprosjektet 2012 og framdriftsplan med 
budsjett for hovudprosjektet 2013-14 i styringsgruppa 

5.3. Anna oppfølging 

Det skal vere regelmessige prosjektgruppemøte etter at PL har begynt i jobben. I møta kan PL 
informere, diskutere problemstillingar og arbeidsoppgåver fordelast.  Fylkeskommunen har ein 
representant i PG, men møter etter behov. 
 
Statusmøte med PL, PG og PA gjennomførast etter behov.  
 
Styringsgruppa skal ha minst tre møte i løpet av hovudprosjektet. Dersom behov, kan styringsgruppa 
innkallast til ekstramøte. Til møte i styringsgruppa legg PL fram enkel statusrapport. 

6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 

6.1. Risikofaktorar i hovudprosjektet 
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  Risikofaktor S K RF Tiltak for å redusere sannsynlig og 
konsekvens 1) 

Anbodsrunde gir høgare pris for g/s-veg, 
fangdam og oppfylling enn budsjettert 

4 5 20 Kvalitetssikre utgiftspostane for desse tiltaka i 
budsjettet. 

Prosjektet mottar ikkje tilstrekkeleg 
ekstern finansiering for gjennomføring av 
alle planlagde tiltak i hovudprosjektet 

4 4 16 Fokusere på ”innsal” av prosjektet hos 
eksterne bidragsytarar. Leige inn konsulent for 
å skrive søknad om Bolystmidlar. 

Arbeidsmengda for PL i hovudprosjektet 
vert større enn 50% stilling tilsvarar 

4 3 12 Framdriftsplanen og milepælar takast opp 
som fast punkt i PG-møte annakvar veke. Evt. 
avvik meldast til PA. 

7. GJENNOMFØRING 

7.1. Hovudaktivitetar 

Nr Namn Oppgåver Kven skal delta Resultat 

HA1 Tilsette Tilsetting av PL  PA, 
prosjektmedarbeidar 

Arbeidsavtale signert  

HA2 Planlegge Skrive hovudprosjektplan: 

 Avgrense hovudprosjektet, 
beskrive aktivitetar og 
milepælar 

 Risikovurdering 

 Budsjett 

 Framdriftsplan 

 Kvalitetssikre budsjett-tal for 
fysiske tiltak i hovudprosjektet 

Hilde og Kristin Signert prosjektplan 
17. januar 

HA3 Søke Søknader om ekstern 
finansiering: 

 SMIL 

 Prosjektstøtte Norsk kulturråd, 
Fritt ord 

 Trafikktryggleiksmidlar Tfk 

     Friluftslivsmidlar Tfk 

 Spelemidlar Tfk 

 Prosjektmidlar kultur Tfk 

 Bolyst KRD 

Hilde, Kristin, Dag 
Gjermund og PL 

Søknader med 
vedlegg sendt innan 
respektive fristar 

HA4 Planlegge Utarbeide mediestrategi  

 Presentasjon av PL og 
prosjektet i media og på 
heimesida til Bø kommune / FB 

Hilde/PL Saker på heimeside 
og medieoppslag i 
fylkesaviser og Bø 
blad i 
hovudprosjektfasen. 

HA5 Gjennomføre Delprosjekt BØKER I BØ 
litteraturfestival: 

 Planlegge, gjennomføre og 
evaluere 

Prosjektgruppe/Hilde/p
rosjektmedarbeidar 
engasjert 

Gjennomført BØKER 
I BØ hovudprosjekt 
4.-5. mai 2012 

HA6 Gjennomføre Delprosjekt Bø torg: 

 Utarbeide retningsliner for 

Torggruppe / MTNU Vedtatt retningsliner 
og i gangsett prosess 



Prosjektplan ROM - side 8 av 10 

bruk og aktivitetar. Mae-
marknad med internasjonal 
profil 

for aktivitetar 

HA7 Planlegge Delprosjekt fangdammar: 

 Planlegge for etablering av nye 
fangdammar i Borgjaevju - 
forstudie. 

 Planlegge vedlikehald av etabl. 
fangdammar langs RV 36 

 Søke SMIL-midlar 

 Utarbeide plan for drift av 
eksisterande og nye 
fangdammar – som innspel til 
budsjett 2013 

MT landbrukskontor, 
Dag Gjermund Roheim 

 

HA8 Engasjere Engasjere byggeleiar i 
hovudprosjektfasen på timebasis  

Kristin Karlbom Dahle Engasjementskontra
kt signert 

HA9 Prosjektere 
fysiske tiltak 

Evjudalen:  

 G/S-veg, oppfylling og 
fangdammar 

 Søke om byggeløyve 

Asplan Viak, EcoFact og 
byggeleiar 

Anbodskonkurranse 
blir utlyst  

HA10 Erverve grunn Erverv av grunn i Evjudalen Kristin Karlbom Dahle Tinglyst avtale 

HA11 Gjennomføre Gjennomføre fysiske tiltak i 
Evjudalen:  

 G/S-veg, oppfylling og fyrste 
fangdam 

Byggeleiar, 
entreprenør og Dag 
Gjermund Roheim 

 

HA12 Planlegge og 
gjennomføre 

Verkstader retta mot ulike 
målgrupper for å skape 
aktivitetar i samarbeid med Bø i 
bevegelse  og gårdeigarar 
bakgårdsrom 

PL/PG Intensjonsavtalar 
med aktuelle aktørar 

HA13 Planlegge Innføre frikjøpsordning, og 
utarbeide drifts- og 
vedlikehaldsplan for Evjudalen og 
torget 

PL/PG Vedtatt plan som 
innspel til budsjett 

HA14 
 

Planlegge Utarbeide prosjektplan for 
hovudprosjektet 2013-14 

 Aktivitetar i Evjudalen/Torget 

 Leikeplass 

 Aktivitetsflate 

 Akebakkar 

 Turstigar og brygger 

 Bålplassar  

 Skisse Nye Bø bibliotek 

 Kunst i offentlig uterom 

 Utescene 

 Litterær vandring 

PL/PG/PA Godkjend og signert 
prosjektplan 

HA15 Rapportere Utarbeide sluttrapport for 
hovudprosjektet 

PL/PA Godkjend 
sluttrapport 
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7.2. Framdriftsplan 2012 

  Framdriftsplan (mnd) 

Hovudaktivitetar Ans Jan Feb Mar Apr Mai 
Jun/

Jul Aug   Sep Okt Nov /des 

HA1  Tilsette PL PA x                 

HA2 Hovudprosjektplan PG   x                 

HA3 Søknader PG x x x x           

HA4 Mediestrategi PG  x               

HA5 
BØKER I BØ 
delprosjekt DPG x x x x x         

HA6 

Torget 
delprosjekt/markna
der /internasjonale 
dagar DPG x  x   x x x        

HA7 
Fangdam 
delprosjekt MTL x x x          

HA8 
Engasjere 
byggeleiar TEK     x             

HA9 Prosjektering TEK x x x             

HA10 Grunnerverv TEK  x x x       

HA11 
Gjennomføre 
fysiske tiltak BL       x x x x 

HA12 
Verkstader/Bø i 
bevegelse PL        x   

HA13 

Frikjøpsordning, 
drifts- og 
vedlikehaldsplan PL      x x x   

HA14 
Hovudprosj.plan 
2013-14 PL      x x x x x 

HA15 Rapport PL          x 

Statusmøte (SM) 
PA,PL,
PG         x    x    x   

Styringsgruppemøte (SG) PA,PL  x            x   x 

Milepæler (MP)   1-3 
 
4 5-6 7-9 

 10-
12 

 
13   

14- 
16 

 
17 

18- 
19 

Beslutningspunkt (BP)   BP1                BP2 

Informasjon/medverknad  x       x   

8. ØKONOMI 
 
Budsjett og finansieringsplan 
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ROM for alle!-prosjektet        

Kostnader 2012 2013 2014 

Prosjektstyring  500000 500000 500000 

Aktivitet       

Bøker i Bø litteraturfestival 300000 300000 300000 

BakgårdsROM 300000 200000 200000 

Bø i bevegelse 300000 200000 200000 

Fysiske tiltak  4300000 3600000 3400000 

Sum reelle kostnader 5700000 4800000 4600000 

    

    

Finansiering       

Bø kommune investeringsbudsjettet 2500000 1500000 2000000 

Bø kommune næringsfondet/MTNU 350000 250000 250000 

Tfk regionale utviklingsmidlar 1000000 1000000 500000 

Tfk trafikksikringsmidlar, friluftslivsmidlar, folkehelse o.a.  500000 500000 

Tfk spillemidlar: g/s-veg, stigar og aktivitetsfl.   650000 650000 

Fylkesmannen/ M-T Landbruk SMIL og evt anna 500000     

KRD - Bolyst 1000000     

Norsk kulturråd 250000 100000 100000 

Tilskot Eckbo Legater,Sparebankstiftelsen og/eller tilsvarende   400000 200000 

KORO   300000 300000 

Bø kommune  - eige arbeid 100000 100000 100000 

Reelt finansieringsbehov 5700000 4800000 4600000 

    

Sikker finansiering     

Finansiering som krev at prosjektleiar skriv søknader    
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