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1. Innledning  
  

Turstier, turveger og skiløyper er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv. Det å være 
på tur er viktig for folks helse og livskvalitet og det er et nasjonalt mål om at 
befolkningen skal utøve friluftsliv jevnlig. I SSB sin levekårsundersøkelse fremgår det 
at turer er aktivitetsformene flest nordmenn benytter seg av, være seg med fjellsko, 
joggesko eller ski på beina. Ferdselsårene våre er viktig for disse aktivitetsformene og 
tilretteleggingsgraden er viktig for tilgjengeligheten og graden av bruk. 
 

Allemannsretten er en helt grunnleggende forutsetning for bruk av ferdselsårene og for 
friluftslivet i Norge generelt. Allemannsretten er regulert av friluftsloven og er den rett 
alle og enhver har til ferdsel, høsting, opphold og aktivitet i naturen uavhengig av hvem 
som eier grunnen. Retten er likevel ikke en frihet uten grenser, og det stilles krav om at 
man ved ferdsel og opphold skal opptre hensynsfullt og varsomt. God ferdselskultur er 
derfor essensielt for å ivareta dette gratis fellesgode som en viktig del av den norske 
kulturarven. 
 
Like fullt som retten til fri ferdsel er det noen som eier skogen, og tilrettelegging for 
utøvelse av allemannsretten krever samtykke fra grunneieren. Tilrettelegging kan være 
alt fra orienteringskasser, skilting og merking, til klopper, bruer og bygging av turveier. 
Grunneierne er derfor en litt ukjent, men helt avgjørende aktør i tilretteleggingen, i 
samspill med kommunen, lag og foreninger. Rælingen kommune består stort sett av 
mange små eiendommer med private grunneiere.     
   
 

1.1 Bakgrunn 
 
Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på Friluftslivets 
ferdselsårer. Viken fylkeskommune startet med prosjektet i 2020 og har som mål at alle 
kommunene skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer i løpet av 
prosjektperioden (2020 - 2023). Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, 
og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv. Arbeidet skal skje i tråd med 
Miljødirektoratets veileder «Plan for friluftslivets ferdselsårer» og det overordna målet 
er å få flere ut på tur.  
 
Rælingen kommune har tidligere deltatt i to nasjonale satsinger, som er relevante for 
arbeidet med denne planen; Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og 
Turskiltprosjektet.  
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (2013 – 2018) var en nasjonal satsing 
med formål om å gi kommunene et kunnskapsgrunnlag som sier noe om hvor viktig et 
bestemt areal er for friluftslivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Rælingen kommune deltok 
i prosjektet og fikk tildelt prosjektmidler til arbeidet. 
 
Turskiltprosjektet var et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt (2013 – 2019). Rælingen 
kommune deltok i prosjektet og fikk tildelt prosjektmidler til arbeidet. Prosjektet har gitt 
turstinettet i kommunen et stort løft, samtidig som kommunen har opparbeidet et tettere 
samarbeid med involverte lag og foreninger. Kunnskapsgrunnlaget og erfaringene 
legger et solid grunnlag for arbeidet med Friluftslivets ferdselsårer.  
 
Rælingen kommune har mottatt tilskuddsmidler for administrativt arbeid med 
prosjektet, som består av to hoveddeler; digitalisering av dagens turstier og løyper, og 
utarbeidelse av en sti- og løypeplan. Oppdatering av turstier og løyper digitalt i 
kommunen har vært under kontinuerlig utvikling gjennom kommunens deltagelse i 
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Turskiltprosjektet, mens dette dokumentet utgjør kommunens første sti- og løypeplan. I 
vedtatt planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 - 
2032 fremgår det at sti- og løypeplanen skal utarbeides som en temaplan. Temaplanen 
skal utarbeides parallelt med kommunedelplanarbeidet og være et tilhørende vedlegg 
til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 
 

1.2 Hensikt med planen 
 

Av miljødirektoratets veileder for friluftslivets ferdselsårer fremgår det at prosjektet skal 
identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til 
befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. En utarbeidet sti- 
og løypeplan skal bidra til å systematisere, konkretisere og effektivisere dette arbeidet. 
 
Hver enkelt kommune har sine egne forutsetninger, behov, hensyn og utfordringer 
knyttet til friluftsliv og ferdselsårer. Det er derfor naturlig at ulike kommuner vil ha ulike 
mål for hva en ønsker å oppnå med en sti- og løypeplan. For å sikre riktige 
prioriteringer i arbeidet med denne planen, ble det definert 8 mål for planarbeidet. 
Målene er fulgt opp undervegs i planarbeidet gjennom målbare resultatmål, disse 
fremgår kun av planarbeidets prosjektplan.  
 
Det understrekes at dette er den første temaplanen av sitt slag i Rælingen kommune, 
og det er opplagt at planen vil videreutvikles i fremtidige revideringer. Mer informasjon 
om avgrensninger og hva som eventuelt ikke har inngått i planarbeidet eller er en del 
av planen, fremgår av kapittel 2.1, avgrensninger.  
 
Kommunens definerte mål for planarbeidet:  
 

• Utarbeide en temaplan for friluftslivets ferdselsårer (Sti- og løypeplan) som ivaretar 

prosess og metodikk fra miljødirektoratets veileder, samt bygger på kommunens 

relevante planverk.  

• Planarbeidet skal ha en god medvirkningsprosess, i tråd med vedtatt planprogram for 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

• Med en sti- og løypeplan skal man sikre en helhetlig planlegging av turstier, turveger, 
løyper og andre ferdselsårer for friluftslivet. Det skal være gjennomtenkt hvilke 
ferdselsårer som skiltes og merkes, hvilke som videreutvikles og hvilke som av ulike 
grunner ikke videreutvikles eller tilrettelegges. 

• Temaplanen skal gi en status for eksisterende tilrettelagte ferdselsårer i kommunen, 

identifisere områder med behov for bedre tilrettelegging, og unngå å foreslå 

tilrettelegging i områder som ikke bør tilrettelegges. 

• Temaplanen skal bidra til økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen, samt 

å formidle kulturhistorie og tilrettelegge for naturopplevelser. 

• Temaplanen skal utarbeides som et verktøy til arealplanleggingen, tydeliggjøre de ulike 

parters oppgaver og roller, samt sikre forutsigbarhet bak drift og utvikling. 

• Det skal utarbeides mål og strategier i temaplanen. 

• Temaplanen skal foreslå tiltak for å oppnå planens mål. 

 

1.3 Definisjoner 
 
At alle interessenter har en felles forståelse for begrepene som brukes er en viktig 
forutsetning for en god medvirkning- og arbeidsprosess. Under følger definisjonen av 
sentrale begreper som brukes i planen: 
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Ferdselsåre er et samlebegrep for traséer som er synlige i terrenget i den sesongen 
som er aktuell for bruk. I temaplanen er begrepet ferdselsårer begrenset til turstier, 
løyper og turveier. 
 
Forgreiningstrasé binder sammen hovedtraséer og målpunkt i turstinettet. 
Forgreiningstraséene er viktige for sammenhengen, men har isolert sett mindre bruk, 
slitasje og viktighet enn hovedtraséene. Hvilke ferdselsårer dette gjelder fremgår av 
kart 2 i planen. I denne planen brukes begrepet kun for ferdselsårer i barmarksesong. 
 
Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. 
 
Hovedtrasé er et begrep som benyttes for de viktigste og mest brukte ferdselsårene i 
kommunen. Hvilke ferdselsårer dette gjelder fremgår av kart 2 i planen. I denne planen 
brukes begrepet kun for ferdselsårer i barmarksesong. 
 
Kanalisering er å styre noe i en bestemt retning. I denne sammenheng menes 
kanalisering å samle bruken til målpunkt og ferdselsårene som knytter disse sammen, 
blant annet for å minimere slitasje og støy i sårbare områder.  
 
Klopping er gjerne kløyvde stokker eller planker av bestandig materiale lagt i 
lengderetningen av stien. Kan variere mye i lengde og omtales gjerne også som 
gangbaner. Benyttes ofte over våte partier for å spare terrenget for slitasje og bedre 
fremkommeligheten for brukeren. 
 
Løyper er ferdselsårer på snødekt mark som jevnlig tråkkes eller prepareres for 
vinterferdsel, og er merket og skiltet for bruk. Løypene ryddes og gjøres framkommelig 
der det er behov, men standarden på løypene varierer stort i bredde og underlag. 
 
Merking er en enkel, miljøvennlig markering av maling for å vise vei mellom skiltene. I 
Rælingen merkes turstier med blåmerking og skiløyper med rødmerking. 
 
Målpunkt er både steder der det er naturlig å starte og avslutte bruken av 
ferdselsårene, og attraksjoner / steder som motiverer til bruk av dem. Eksempler på 
slike steder er parkeringsplasser, utsiktspunkt, kulturminner, hytter osv. 
 
Rydding er fjerning av vegetasjon, store steiner, etc. for å gjøre ferdselsåren bedre 
framkommelig. 
 
Skilting omfatter retningsskilt i kryss, informasjonstavler og skilt ved turmål. 
 
Tilrettelegging er en samlebetegnelse for tiltak for å øke framkommeligheten langs 
ferdselsårene og omfatter blant annet rydding, gangbane-/klopplegging, bruer, 
gjerdeoverganger, merking, skilting, flislegging og gruslegging 
 
Trasé er en korridor i terrenget for både nye og eksisterende ferdselsårer. 
 
Tursti eller sti er et tydelig, smalt og sammenhengende tråkk i terrenget som har 
oppstått gjennom bruk eller aktiv tilrettelegging. I temakartene vises kun blåmerkede 
stier som er ryddet for vegetasjon og tilrettelagt med skilting og merking. 
 
Turvei er en opparbeida og sammenhengende ferdselsåre med jevnt og fast 
toppdekke i minst 1,2 m bredde. En turvei er gjerne tilrettelagt for friluftslivet, men i 
planen omtales også driftsveier eller skoleveier i utmark som turveier. Noen av 
turveiene er tilrettelagt med skilting og merking. 
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Utfartsparkering er en offentlig parkeringsplass som fungerer som et utgangspunkt til 
ferdsel og opphold i marka. 
 
 

1.4 Organisering og medvirkning 
 
Prosjektleder 
Planen er utarbeidet av Rælingen kommune, og ført i pennen av prosjektleder for 
arbeidet, fagleder Joakim Lyngen. 
 
Intern medvirkning 
Kommunedelplanens tverrfaglige referansegruppe for friluftsliv har bistått med faglige 
diskusjoner og tverrfaglige innspill til sti- og løypeplanen. Gruppen har bestått av 
representanter fra tjenesteområdene kultur (Ranveig Huse), skogbruk (Andreas Bostad 
Thaule), arealplanlegging (Ingvild Rønning Johansen), idrett (Johanna Sveen Belbo) 
og kommunedirektørens enhet (Mia Valsjø). Referansegruppen har hatt tre 
drøftingsmøter, der prinsipper, mål og tiltak i sti- og løypeplanen har vært en sentral del 
av møtenes agenda. 
Kartene til sti- og løypeplanen er utarbeidet av Tor Haugland (Oppmåling). 
 
Ekstern arbeidsgruppe 
Det ble også opprettet en ekstern arbeidsgruppe til sti- og løypeplanen, som har deltatt 
aktivt i medvirkningen til mål og tiltak gjennom tre arbeidsmøter. Arbeidsgruppa har 
bestått av representanter fra Den Norske Turistforening (Dag Olav Brækkan og Paul 
Bjermeland), Skiforeningen (Jon Jakobsen), RØX (Jonny Johansen og Hallvard 
Pentzen) og Friluftsrådet (Gaute Solaas).  
 
Styringsgruppe 
Prosjektet er rapportert på til styringsgruppen for kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. 
 
Politisk medvirkning 
Det er i arbeidet med kommunedelplanen gjennomført fem møter med Utvalg for kultur 
og nærmiljø. Det politiske utvalget har gjennom disse møtene blitt holdt orientert om 
arbeidet med sti- og løypeplanen, fått drøftet prinsipielle avklaringer, samt medvirket til 
mål og strategier. 
 
Øvrig medvirkning 
Viken fylkeskommune har bistått som veileder i prosessen. 
Det er gjennomført tre medvirkningsmøter med Rælingen friluftsråd. 
Representanter for grunneiere og natur- og miljøvernorganisasjoner er også invitert til 
å komme med innspill og delta i diskusjoner. Dialogen har vært med Rælingen 
skogeierforening, Østmarkas venner og Naturvernforbundet. 
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2. Føringer 
 

2.1 Avgrensninger 
 

Prosjektet er avgrenset til utmark, men har ingen geografiske avgrensninger utover 
dette og skal ta for seg hele kommunen. Det finnes et stort omfang av ferdselsårer i 
kommunen, hvorav mange er umerka stier, dyretråkk og lignende som har blitt skapt 
over tid. Det er ikke et mål at prosjektet skal kartlegge disse, og i temakartene vises 
derfor kun blåmerkede stier som er tilrettelagt med skilting og merking. I områder hvor 
temaplanen anbefaler nye ferdselsårer vil en derimot kartlegge de umerkede 
ferdselsårene og vurdere om disse egner seg til formålet. 
 
For å sikre et realistisk omfang har prosjektet måttet ha noen tematiske 
avgrensninger. Prosjektets hovedprioritet har derfor vært å belyse status og behov 
innenfor temaene turstier, turveger og skiløyper. Disse temaene er gjennomarbeidet og 
ivaretatt gjennom planens mål og tiltak. Prinsipielle temaer som belysning og 
utfartsparkering er også ivaretatt i planen gjennom drøfting, strategier og tiltak.  
 
Temaer som i ulik grad har vært prioritert lengre ned på listen, men som anbefales 
løftet neste gang denne planen revideres, er: 
- Universell utforming og tilgjengelighet 
- Padling og ferdsel på vann 
- Regionalt historiske ferdselsårer 
- Andre brukere, som syklende og ridende 
- Snarveier i tettbygde områder 
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- Urbane stier og deres tilknytning til Øyeren og marka 
- Turveiforbindelser i byggesonen 
- Turveier på vinteren 
 
 

2.2 Forholdet til kommunale planer 
 

Vi finner forankring for Friluftslivets ferdselsårer i vedtatt Planprogram for 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2.1.4). I Planprogrammet 
fremgår det at sti- og løypeplanen skal utarbeides som en temaplan. Temaplanen skal 
utarbeides parallelt med kommunedelplanarbeidet og være et tilhørende vedlegg til 
nevnte kommunedelplan. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2033 har tre satsningsområder med hver sine 
tre mål. De tre satsningsområdene er «Leve og mestre hele livet», «Samarbeid for 
natur og mot klimaendringer» og «Nærområder med kvaliteter». De totalt 9 målene har 
hver sine 5 strategier for å nå sine mål. Prosjektet friluftslivets ferdselsårer er i tråd 
med satsingsområdene og vil ivareta målene der det det vil være aktuelt. Spesielt er 
det tre mål og tre strategier som vil være særskilt relevante for sti- og løypeplanen med 
påfølgende prosjekter, og disse er fremhevet under:  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne sti- og løypeplanen er et tilhørende vedlegg til Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2023 – 2032 og er i tråd med kommunedelplanens mål for 
friluftsliv: 

 
 

8.5 Sikre god 

tilgjengelighet til natur, 

møteplasser, samt 

friluftslivs- og uteområder 

9.2 Legge til rette for turstier 

og adkomst til turområder 

 

5.1 Legge til rette for 

bærekraftig bruk av 

marka 

Rælingen kommune har en 

arealbruk som ivaretar 

naturområder og 

naturmangfold, både for bruk 

og vern av naturen 

Rælingen har varierte 

og inkluderende 

bomiljøer 

Rælingen har trygge 

forbindelseslinjer og 

legger til rette for 

grønn mobilitet 

Nærområder med 

kvaliteter 

Samarbeid for natur 

og mot 

klimaendringer 
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Kommunedelplanens strategi 
2.1 forankrer oppfølgingen av 
mål, strategier og tiltak i sti- 
løypeplanen. Samtidig er 
spesielt strategiene 2.4 og 2.5 
førende for det sti- og 
løypeplanen foreslår. 
Tiltakene som sti- og 
løypeplanen foreslår, fremgår også av tiltakslisten i kommunedelplanen. 
 
 
Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår også kommunens langsiktige arealstrategi 
mot 2060. Av de 10 
strategiene er spesielt 
strategi nr.7 og nr.8 førende 
for sti- og løypeplanen. 
 
I vedtatt tiltaksplan for 
reformen «Leve hele livet» 
fremgår det at en skal 
«utrede mulighet for tilrettelagt turvei rundt Løvenstadtunet.» Vurderingene vil inngå i 
foreslått tiltak 1, «turveiprosjektet». 
 
 

 
Kommunens temaplan for trafikksikkerhet 2021-2026 har 
som et av sine tre mål at barn og unge i Rælingen skal 
kunne gå og sykle trygt til og fra skolen. Turveier kan 
potensielt også fungere som skolevei, og utviklingen av 
turveier i kommunen må derfor også ses i sammenheng 
med trygg skolevei og trafikksikkerhetsplanens strategi 
4.1.3 om å «prioritere skoleveier i forbindelse med drift og 
vedlikehold». 
 
 

 
Kommunedelplan for klima, energi og sirkulær økonomi 2022-2033 legger føringer for 
anskaffelser, klimafotavtrykk og generelt valg av løsninger. Sti- og løypeplanen kan 
også være et positivt bidrag til planens strategi om å øke andelen syklister frem mot 
2033.  
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028 vil fungere som en 
rettesnor og veileder i eventuelle møter med kulturminner ved tilrettelegging av 
ferdselsårene. 
 

2.3 Nasjonale føringer 
 

Prosjektet følger veileder fra Miljødirektoratet om utførelse av Friluftslivets ferdselsårer.  
 
Prosjektet legger samtidig tidligere gjennomførte prosjekter og aktuelt 
kunnskapsgrunnlag til grunn for utvikling av temaplanen. Disse prosjektene er 
Turskiltprosjektet 2013-2019, etter veileder fra Fylkeskommunen, og Kartlegging og 
verdsetting 2013-2018, etter veileder fra Miljødirektoratet og Fylkeskommunen. 
 

Skilting og merking av stier i kommunen skal følge Merkehåndboka, som fungerer som 
en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Videre er veilederen 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1292/m1292.pdf
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Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv et viktig verktøy for å sikre god balanse mellom 
områder med og uten tilrettelegging, og for å kunne gjennomføre fysisk tilrettelegging i 
kombinasjon med små inngrep og liten miljøbelastning. 
 

 

3. Dagens situasjon og behov 
 

3.1 Turstier 
 
Rælingen kommune har et relativt tett og mangfoldig turstinett. Turstinettet er i stor 
grad tilknyttet viktige målpunkt som utsiktspunkt, serveringssteder, utleiehytter, 
badeplasser og kulturminner. Turstinettet er tilknyttet de fleste boligområder inntil 
marka, har flere koblingspunkt mot nabokommunene og unngår i stor grad 
verneområdene. Totalt er det ca. 55 kilometer med blåmerkede stier i Rælingen 
kommune.  



Sti- og løypeplan 2023-2034  
 

 11 

 

 
 

Kart 1: Oversikt over sommertraséer i Rælingsmarka. Kartet viser dagens situasjon for blåmerkede traséer.  
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Kart 2: Kart med definerte hovedtraséer, forgreiningstraséer og målpunkt. Som figur 1 viser kartet dagens situasjon for 
blåmerkede traséer, men her er det blåmerkede stinettet inndelt i hoved- og forgreiningstraséer, i tillegg til at de viktigste 
målpunktene også fremgår.  Hovedtraséene defineres som de viktigste og mest brukte ferdselsårene i kommunen, 
mens forgreiningstraséer binder sammen hovedtraséer og målpunkt i turstinettet. Målpunkt er steder der det er naturlig 
å starte og avslutte bruken av ferdselsårene, og attraksjoner / steder som motiverer til bruk av dem. 
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Skilting og merking vurderes som et skånsomt og positivt tiltak som gjør det lettere å 
bevege seg rundt i marka. Studier viser at skilting og merking av stier er tiltak som fører 
til økt bruk. Ikke bare øker bruken blant de som allerede er aktive, men skilting og 
merking gjør at nye og uerfarne brukere kommer i aktivitet.   
 
De blåmerkede stiene driftes av Den norske turistforening Oslo og omegn (DNT OO). 
Den frivillige pensjonistgruppa RØX er en etablert samarbeidspartner og har i en 
årrekke bistått turistforeningen med å rydde stier, etablere stier og tilrettelegge med 
klopper og benker. Andre foreninger har også bistått arbeidet i ulik grad, og spesielt 
Midtre Rælingen velforening har inntatt en aktiv rolle i sitt nærmiljø.  
 
Rælingen kommune har siden oppstarten av turskiltprosjektet inntatt en aktiv 
koordineringsrolle i utviklingen av turstinettet i kommunen, for å sikre en helhetlig 
standard og systematisk videreutvikling. Store deler av turstinettet ble videreutviklet i 
det nevnte prosjektet, og det er i ettertid registrert økt bruk på mange av stiene. Med 
økt bruk følger også slitasje og potensielt nye problemstillinger. Fremover blir det 
derfor viktig å holde et godt øye med de mest påvirkede stiene, og vurdere 
hensiktsmessige tiltak for å begrense slitasjen i terrenget. Det kan i denne 
sammenheng være hensiktsmessig å hente inn spesialisert fagkompetanse.  
 
Når brukerne benytter seg av ferdselsårene i skogen finnes det potensielt også andre 
negative konsekvenser enn slitasje. Blant annet kan uvettig bruk av åpen ild øke faren 
for skogbrann, uansvarlig hundehold kan ha konsekvens for dyrelivet i skogen, 
forsøpling kan forurense eller være til sjenanse, og skader på vegetasjon kan gi tapte 
naturverdier eller tapte verdier for grunneier. At økt bruk kan medføre økte negative 
konsekvenser fikk man et eksempel på under corona-pandemien. Da økte bruken av 
ferdselsårene markant, samtidig som det var flere rapporterte hendelser om uvettig og 
uansvarlig bruk av marka. Det er derfor så viktig at en har fokus på de potensielt 
negative konsekvensene når en tilrettelegger for økt bruk av ferdselsårene. Uvettig og 
feil bruk skyldes ofte mangel på kunnskap, og nasjonalt gjøres det allerede en god jobb 
med å øke bevisstheten rundt sporløs ferdsel. Det anbefales samtidig å se på hvordan 
en kan bidra til å øke bevissthet og kunnskap om sporløs ferdsel lokalt.  
 
Utenfor verneområdene er uttak av tømmer en viktig inntekt for grunneieren. Uttak av 
tømmer gjøres gjerne på de samme gamle driftsveiene som er blåmerket som turstier. I 
takt med uttak av tømmer følger også gjerne graden av interessekonflikter med 
friluftslivet. Dialogen med grunneieren er og blir viktig for å holde interessekonflikten på 
et lavest mulig nivå. Ridende og syklende er andre interessegrupper som noen steder 
kommer i en direkte konflikt med gående. Dette oppleves ikke å være et utbredt 
problem i kommunen i dag, men fokuset på sambruk og dialog blir allikevel viktig for å 
unngå at eventuelle uenigheter eskalerer. Topografi og arealknapphet legger naturlige 
begrensninger til å spesialisere kommunens ferdselsårer i nevneverdig grad. Fokus på 
gode løsninger for sambruk anses derfor som helt nødvendig for å ivareta de ulike 
brukerne.  
 
Turstinettet i kommunen vurderes å gi brukerne et godt tilbud i dag, i tillegg til at 
planens mål og strategier i stor grad er ivaretatt. Det anbefales likevel å koble 
turstinettet mot de gjenstående nærliggende boligfeltene, slik som Rælingsåsen og 
Hansefellåsen. Det bør også vurderes å koble stinettet sør i bygda med markas øvrige 
stinettverk, for å sikre sammenheng og lengre alternativer for brukerne i sør. Det er 
også gjort vurderinger knyttet til om noen stier bør legges ned som følge av lite bruk 
eller høyt konfliktnivå. Det er ingen stier i dagens turstinett som foreslås lagt ned.  
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De umerkede stiene får liten oppmerksomhet i sti- og løypeplanen, da disse ikke 
tilrettelegges og driftes. En skal likevel ikke undervurdere viktigheten av stier som ikke 
er skiltet og merket. De umerkede stiene har nemlig andre kvaliteter som mange 
brukere setter pris på. På de umerkede stiene er det vesentlig mindre menneskelig 
aktivitet, noe som gir stien og området en annen ro. Sannsynligheten for å møte andre 
mennesker er lav, sannsynlighet for å møte på ville dyr øker, og det samme gjør også 
sannsynligheten for å gå litt feil. Det er viktig å anerkjenne kvalitetene disse stiene har 
og at større områder med urørt preg er en kvalitet i seg selv for friluftslivet. Det 
anbefales derfor å ha en bevisst vurdering rundt valget av å merke og skilte en 
umerket sti. Umerkede stier innenfor verneområdene anbefales spesielt å forbli 
umerket. 
 
Samtidig er skilting og merking et skånsomt og enkelt tiltak, og de blåmerkede stiene 
kan ha en viktig rolle i å kanalisere aktiviteten rundt sårbare områder. I tilretteleggingen 
er det likevel viktig å ha et bevisst forhold til bruk av materialer ved etablering av 
klopper, bruer og sittegrupper. Impregnerte materialer forlenger levetiden og 
holdbarheten på materialene, men noen av de impregnerte treverkene er definert som 
farlig avfall og kan ha en negativ miljøeffekt. Det er viktig at det gjøres bevisste 
vurderinger rundt valg av materialer i sammenheng med tilretteleggingens formål og i 
dialog med grunneier.  
 
All tilrettelegging av turstinettet krever som nevnt tillatelse fra grunneieren. I Rælingen 
er det tradisjon for å hente inn muntlige tillatelser, mens noen tilskuddsordninger stiller 
krav om skriftlige avtaler. Hvorvidt det bør hentes inn muntlige eller skriftlige tillatelser 
fra grunneierne er en interessant problemstilling, for her er det fordeler og ulemper 
med begge ordninger. Spillemidler stiller blant annet krav om skriftlig avtale av 
minimum 10 års varighet for turstier. Det er en forpliktelse som for mange grunneiere 
kan oppleves begrensende og lite allsidig for deres drift. Rælingsmarka består av 
mange små private eiendommer, og veldig mange av disse berøres av turstinettet. 
Skriftlige avtaler er derfor en ressurskrevende prosess for kommunen, og vurderes å 
bære en vesentlig større risiko for avslag fra grunneieren. Ved muntlighet kan 
grunneier når som helst trekke tilbake sin tillatelse. Dette gjør det fleksibelt for 
grunneieren, som i det store og hele er positiv til tilrettelegging av stier i marka. 
Muntlige avtaler må derfor sies å ha fungert forbausende godt i drift og tilrettelegging 
av stinettet i kommunen. Skriftlig dokumentasjon kan likevel bidra til å unngå fremtidige 
uenigheter og misforståelser i dialog med grunneieren. En bør derfor jevnlig vurdere 
hva som er den best egnede metoden for innhenting av grunneiertillatelser, i 
samarbeid med Den norske turistforening. 
 

Med mål om positiv sambruk av stinettet vurderes det som fordelaktig dersom dialog 
mellom de ulike interessegruppene blir tettere enn den er i dag. En tett dialog kan 
holde konfliktnivået på et minimumsnivå, men også bidra til å finne gode løsninger for 
sambruk. Informasjonsdeling og kunnskapsformidling til brukerne vurderes som 
potensielt viktige verktøy i denne sammenheng. 
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Kart 3: Videreutvikling blåmerkede sommertraséer. De gule strekene viser hvor det er kartlagt et behov og potensiale for 
videreutvikling i stinettet. Prioritering og eventuell gjennomføring av de foreslåtte tiltakene gjøres i henhold til strategiene 
i planen. Strekene er omtrentlig plassert, og eksakt plassering i terreng må vurderes nærmere. Legg merke til at det ikke 
foreslås videreutvikling sørvest i kommunen, området som er kommunens del av Østmarka naturreservat. 
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Kart 4: Konkret forslag til videreutvikling. Som det fremgår av figur 3 er det kartlagt et behov og potensiale for 
videreutvikling i stinettet nord i kommunen (Rælingsåsen). I dette aktuelle området har DNT og RØX utarbeidet et konkret 

forslag til videreutvikling. Forslaget skal vurderes i nærmere, i dialog med grunneiere. 
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3.2 Turveier 
 
Ingen annen aktivitet aktiviserer så mange mennesker som det å gå på tur. Det 
fremgår av SSB sin levekårsundersøkelse. Turveier kan i denne sammenheng ha en 
veldig stor innflytelse, både i vinter- og barmarksesong. Turveier kan nemlig tilby 
kvaliteter som turstiene våre ikke kan. Med fast dekke inviteres brukergrupper med 
nedsatt funksjonsevne og barnevogner, i tillegg til at turveiene som fungerer som 
skiløype vinterstid stiller mye mindre krav til mengden snø for å preparere. Turveier 
synes også å tiltrekke seg vesentlig flere brukere enn turstier når det kommer til den 
funksjonsfriske delen av befolkningen. Det er med andre ord lite som aktiviserer en så 
stor gruppe mennesker som tilrettelegging av en turvei. 
 
I Rælingsmarka er blåmerka turveier begrenset til traséene «Åmotdammen-
Sandbekken-Marikollen-Fjerdingbydammen», «Fjellstad-Myrdammen-Nordbysjøen» og 
«Grini-Annekloppa». I tillegg er i praksis skoleveien fra Stormyra til Sandbekken en 
viktig turvei, men denne er i dag ikke tilrettelagt med skilting og merking. Driftsveiene i 
Djupdalen og Badstudalen er ikke blåmerket, men er viktige skiløyper vinterstid. I 
arbeidet med videreutvikling av turstinettet anbefales det å ta stilling til om umerkede 
turveier bør merkes og inngå som en del av det blåmerkede turstinettet. 
 
Med bakgrunn i henvendelser, arbeidsgrupper og undersøkelser virker etablering av 
flere turveier i kommunen å være etterlengtet. I forarbeidet til kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble det gjennomført en spørreundersøkelse som 
skulle kartlegge behov for tiltak i kommunen. I undersøkelsen kom «turveier» ut som et 
av de mest populære tiltakene.  
 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at i Oslo kommune gjennomfører 37% 
daglige reiser til fots, og at «til fots» også er et viktigere transportmiddel enn bil. Hele 9 
av 10 innbyggere i hovedstaden har gått på fottur der de bor i løpet av de siste 12 
månedene. Oslo har et velutviklet turveinett og forskjellige forutsetninger fra Rælingen, 
og statistikk fra Oslo kan derfor ikke brukes til sammenligning direkte. Likevel sier 
tallene mye om potensialet for bruken av turveiene. Ferdselsårene våre er svært 
viktige for å få flere i fysisk aktivitet, og har også mulige tilleggseffekter som redusert 
bilbruk. 
 
Kommunens arealplan har hatt strategier og mål om å sikre sammenheng mellom 
turveier og grønne områder. Gammel bebyggelse og kommunens geografiske 
utforming gjør at vi allikevel ser utfordringer i å få til et helhetlig turveinett. 
Arealknapphet og fysiske barrierer hodebry når grøntområder og ferdselsårer skal 
kobles sammen. I kommende utbyggingssaker er det viktig å fremdeles opprettholde 
fokuset på turveier, slik at en på lang sikt kan oppnå den helhetlige sammenhengen 
som kommunen ønsker å oppnå. For at arealplanleggingen kan ivareta behovet og 
sikre sammenheng mellom turveier og grønne områder blir det viktig å identifisere 
dagens mangler og «missing links».  
 
Gjennom henvendelser og undersøkelsen foreligger det en rekke forslag til aktuelle 
turveier, både i byggesonen og i marka. Forslagene innebærer sannsynligvis 
vesentlige forskjeller i både naturinngrep og nytteverdi, men kunnskapsgrunnlaget for å 
vurdere disse forskjellene er i dag begrenset. For å sikre en høy nytteverdi ved 
etablering av nye turveier bør en forsøke å ivareta flere av de faktorene som en vet er 
viktige. Rundturer, nærhet til viktige målpunkt, tilrettelegging nær der folk bor og gode 
utfartsmuligheter er noen av disse nøkkelfaktorene. Der turveien brukes som skiløype 
vinterstid vil nytten av en oppgradering kunne være gjeldende hele året. Samtidig blir 
hensynet til og eventuelt sambruken med grunneierne langs den aktuelle traséen en 
viktig faktor. 
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På samme tid som noen ønsker seg nye turveier, er andre fornøyde med de 
turmulighetene som er i dag. Noen har også størst utbytte av ferdsel i områder som er 
lite tilrettelagt. Det er viktig å være bevisst på at en tilrettelagt turvei ikke bare er et 
større naturinngrep i seg selv, men den fører også med seg bruk som kan fortrenge 
både stillhet, dyreliv og enkelte brukere. Det er derfor ikke et ønsket mål å tilrettelegge 
mest mulig, men når vi etablerer turveier så skal vi sikre at vi etablerer de riktige 
turveiene. Det må i tiden fremover være fokus på å balansere naturvern og bruk på en 
best mulig måte, og sti- og løypeplanens mål og strategier skal være veiledende i dette 
arbeidet. 
 
I motsetning til veier for biltransport og landbruk finnes det ikke standarder og normer 
som stiller tekniske og geometriske krav ved etablering av en turvei. I arbeidet med 
friluftslivets ferdselsårer defineres en turvei som en ferdselsåre med fast underlag i 
minst 1,2 m bredde, men utover denne definisjonen kan standarden ha stor variasjon. I 
tilfeller hvor en turvei er ment for sambruk med skogbruket kan det være naturlig å 
følge standarder for landbruksveier. I tilfeller hvor formålet er utelukkende friluftsliv må 
en gjøre vurderinger av standard og bredde for den enkelte turvei, men innenfor 
rammene av turveiens formål og behov bør det tilstrebes å etablere tiltaket i minst 
mulig omfang og volum. Tilpasninger med hensyn til universell utforming må vurderes 
for den enkelte turvei, og bør prioriteres såfremt tilpasninger ikke krever vesentlige 
naturinngrep. 
 
Graden av infrastruktur er også et element hvor det er viktig å vurdere nytte opp mot 
konsekvens. Belysning av turveier bidrar blant annet til lysforurensning, som er den 
totale summen av uønskede og uheldige effekter av kunstig lys. Noen av 
konsekvensene ved lysforurensning er blending, energisløsing og forstyrrelse av 
økosystemer. Teknologien i dagens hodelykter har redusert behovet for belysning, og 
for mange er det en kvalitet i seg selv at det ikke etableres belysning av en turvei. Det 
anbefales å i størst mulig grad unngå belysning av naturnære turveier. Dersom en 
turvei i naturnært område skal belyses, bør området ha en bruk som gjør det spesielt 
hensiktsmessig, og en bør finne alternativer til lysstyring som sikrer redusert 
lysforurensning. 
 
Etablering av en turvei kan utgjøre vesentlige naturinngrep, men graden av inngrep og 
konsekvensen for miljøet varierer stort mellom prosjekter. For å realisere prosjekter 
med størst gevinst og minst påvirkning på natur og miljø er det viktig at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. Det foreligger en rekke forslag til områder eller 
traséer som kan egne seg som turvei i kommunen i dag. Vi vet derimot lite om nytten 
og konsekvensen av å realisere de foreslåtte traséene. Det vurderes derfor at dagens 
kunnskapsgrunnlag ikke er tilstrekkelig for å anbefale konkrete traséer. For å kunne 
prioritere og gjennomføre de mest bærekraftige tiltakene er det behov for å øke 
kunnskapsgrunnlaget. Det anbefales derfor å kartlegge nytte og konsekvens for 
aktuelle traséer, før tiltak prioriteres og realiseres. 
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Kart 5: Grovkart til turveiprosjektet (Tiltak 1). Kartet viser de traséene som en bør ta stilling til om egner seg til å 
videreutvikles som turveier. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene i prosjektet vil avgjøre hvilke traséer som bør 
prioriteres. Kartet er ment som et utgangspunkt til prosjektet og er ikke bindende.  
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3.3 Skiløyper 
Rælingen kommune har et variert og innbydende løypenett, fra scooterløyper på 
islagte vann, maskinpreparerte løyper i tett skog, til brede dobbeltspor med mulighet 
for skøyting i Marikollen. Skiløypene i kommunen er også naturlig koblet inn mot resten 
av løypenettet i Østmarka. Totalt er det ca. 54 kilometer med skiløyper i Rælingen 
kommune. 

 
Kart 6: Oversikt over skiløyper i Rælingsmarka. Kartet viser dagens situasjon for løypenettet. 
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Løypene prepareres av Rælingen kommune og Skiforeningen, mens Rælingen 
skiklubb er en viktig aktør i Marikollen. Skiforeningen har i tillegg det fulle ansvaret for 
skilting og merking av løypene. Den frivillige pensjonistgruppa RØX er en viktig 
bidragsyter i barmarksesongen ved rydding av skiløyper, mens Midtre Rælingen 
velforening bistår også aktivt i sitt nærområde. 
 
Løypenes underlag er også variert, og gir derfor litt ulike forutsetninger for hvor mye 
snø som trengs i traséene før det kan prepareres. Det nyetablerte langrennsanlegget i 
Marikollen har asfaltunderlag. Underlaget gjør anlegget tilgjengelig for rulleski i 
barmarksesongen, i tillegg til at det trengs lite snø for å kunne preparere vinterstid. 
Anlegget er tilrettelagt for produksjon av kunstsnø som også bidrar til å forlenge 
skisesongen.   
 
Underlaget i øvrige traséer er fordelt på blant annet skogbunn, islagte vann, jorder og 
grusveger. For de tre sistnevnte underlagene kan vind, overvann og lite snø begrense 
tilgangen til preparering, og dette er væravhengige faktorer vi i liten grad kan gjøre noe 
med.  
 
En stor andel av løypenettet i marka går derimot på skogdekt bunn, myrdrag eller 
gamle driftsveier til uttak av tømmer. De fleste av disse driftsveiene har partier med 
dårlig drenering eller veldig ujevnt underlag, og disse partiene er gjerne de som gir 
størst vanskeligheter for løypemannskapet. Arbeid for hånd, som rydding av 
vegetasjon, krafsing og fjerning av steiner, er kontinuerlige utbedringer som gjøres 
langs løypenettet. En stor del av nettet bærer likevel preg av vedlikeholdsetterslep, da 
mange partier krever vedlikehold med maskinbruk for å heve standarden.  
 
Utbedringer i løypenettet kan i noen tilfeller også gagne grunneiers interesser, men 
ofte er det Skiforeningen og Rælingen kommune som har et motiv for å heve 
standarden, og derav må håndtere finansieringen. Med unntak av eventuelle 
investeringsprosjekter som omhandler fullstendige rehabiliteringer, er tiltak for å heve 
standarden en driftskostnad. Det har tidligere år vært begrenset med rom for tiltak 
innenfor kommunens driftsbudsjett, noe som kan forklare noe av 
vedlikeholdsetterslepet. Dialogen med grunneierne er og blir viktig for videreutvikling 
og vedlikehold av løypenettet, men også for å sikre optimal sambruk og et lavt 
konfliktnivå mellom skigåing, hogst og andre interesser. 
 
Terrenget i Østmarka er kupert, og løypenettet i kommunen følger naturlig terrengets 
topografi. Potensialet for etablering av nye løyper er derfor begrenset, da nye 
etableringer eventuelt ville kreve vesentlige naturinngrep. Potensialet for etablering av 
flere rundløyper er også begrenset. Rundløyper er gjerne populære trasévalg for 
brukerne, og ikke minst sparer det maskinene for preparering frem og tilbake i samme 
spor. Det er også gjort vurderinger knyttet til om noen løyper bør legges ned som følge 
av lite bruk eller høyt konfliktnivå. Det er ingen løyper i dagens løypenett som foreslås 
lagt ned.  
 
Oppsummert er videre utvikling av løypenettet i stor grad begrenset av terrenget, og 
behovet for videreutvikling er begrenset til eventuelle rundløyper. Vedlikehold og delvis 
videreutvikling av eksisterende løyper anses derfor som det viktigste fysiske tiltaket i 
årene fremover. Administrativt vurderes det som fordelaktig for optimal sambruk av 
løypenettet at dialogen med spesielt skogbruket blir tettere enn den er i dag. En tett 
dialog kan holde konfliktnivået på et minimumsnivå, men også bidra til å finne gode 
løsninger for sambruk innenfor drift, rehabilitering og videreutvikling.  
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Kart 7: Videreutvikling av løypenettet. Gul markør på røde streker viser hvor det er kartlagt et behov for utbedring av 
eksisterende løype. En utbedring av «problem-områdene» vil bidra til sikrere drift og lengre bruksperiode. Gul pil i 
kartet viser hvor det er kartlagt et potensiale for videreutvikling. 
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3.4 Tilgangen til ferdselsårene 
 
Tilgang og nærhet til ferdselsårene er vesentlig for bruken av dem. Undersøkelser 
viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er helt avgjørende for utøvelse 
av friluftsliv i hverdagen. De nære og enkle turene har størst brukspotensiale, og det er 
derfor avgjørende at ferdselsårene kobles dit folk bor. Direkte kobling av 
innfallsportene til boområder eller holdeplass for kollektiv transport reduserer samtidig 
behovet for bruk av privatbil og parkering. 
 
Samtidig er det mange som har områdene i Rælingen som sitt nærturterreng, men som 
likevel ikke bor med umiddelbar nærhet til ferdselsårene. Det gjelder for enkelte 
områder i kommunen, men også for tette boområder i nabokommunene Lørenskog og 
Lillestrøm. Og, selv de som bor med umiddelbar nærhet til ferdselsårene vil ønske å 
oppleve nye stier og løyper iblant. For at man kan skal kunne benytte ferdselsårer 
andre steder enn der man bor er det avgjørende at turens utgangspunkt er tilgjengelig. 
Tilrettelagt tilgang kan blant annet omfatte kollektivknutepunkt, utfartsparkering og 
sykkelparkering.  
 
På tross av økt tilrettelegging av grønne transportløsninger, vil utfartsparkeringer for bil 
også i fremtiden ha en betydelig rolle i allmennhetens adkomst til å utøve friluftsliv. Det 
er derfor viktig at det legges til rette for parkering der tilrettelegging har størst effekt, 
noe som gjerne er med nærhet til hovedtraséene. Fra hovedtraséene er det ofte 
forgreininger til en rekke målpunkt, og forgreiningstraséene er gjerne med stor 
variasjon i kvalitet og vanskelighetsgrad. Arealknapphet gir gjerne begrenset med 
alternativer for tilrettelegging av nye utfartsparkeringer. For å finne de beste løsningene 
blir det viktig å belyse behovet tidlig i aktuelle arealplansaker, men også vurdere 
sambrukløsninger med grunneierne der eksempelvis tømmervelteplasser kan utgjøre 
flere funksjoner. 
 
Utbygging av nye boligområder, skoler o.l., kan endre behovet i et område, samtidig 
som det kan gi nye alternativer til kollektivknutepunkt, utfartsparkering o.l. For best 
mulig utvikling er det viktig at det tidlig i planprosessene ses på behov og muligheter i 
de aktuelle områdene. 
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Kart 8: Tilgangen til marka med bil og kollektiv transport. Kartet viser nærmeste togstasjon til kommunen, 
bussholdeplasser langs marka og offentlige utfartsparkeringer til marka. 
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4. Mål og strategier 
 

Rælingen kommune har valgt følgende mål for friluftslivets ferdselsårer, alle i henhold 
til kommuneplanens satsningsområder. Det er videre valgt til sammen femten 
strategier for å nå de tre foreslåtte målene. Foreslåtte tiltak er i henhold til planens mål 
og strategier.  
 
 

Mål 1: FOLKEHELSE 
 
 
 
 

 
 
Målet skal vi nå ved å: 
 

1.1 prioritere tilrettelegging nær der folk bor og oppholder seg. 

1.2 prioritere ferdselsårer som legger til rette for rundturer. 

1.3 legge opp til sambruk av ferdselsårene, i stedet for spesialiserte 
ferdselsårer for en eller få brukergrupper. 

1.4 tilrettelegge for utfartsparkeringer til marka med nærhet til hovedtraséene.  

1.5 sikre at alle boligområder tilgrensende marka har tilknytning til stinettet. 

 
 
 
 

Mål 2: TILRETTELEGGING 

 

Målet skal vi nå ved å: 
 

2.1 skilte og merke ferdselsårer i henhold til gjeldende standarder. 

2.2 prioritere tilrettelegging der tiltaket har minst påvirkning på sårbar og/eller 
urørt natur. Tilrettelegging av nye ferdselsårer innenfor verneområdene skal 
unngås. 

2.3 etablere tiltaket med minst mulig omfang, volum og konsekvens innenfor 
rammene av ferdselsårens formål. 

2.4 sikre at graden av medvirkning fra berørte grunneiere og interessegrupper 
reflekterer tiltakets omfang. 

2.5 i størst mulig grad unngå belysning av naturnære turveier. Dersom en turvei 
i et naturnært område skal belyses, bør området ha en bruk som gjør det 
spesielt hensiktsmessig, og en bør finne alternativer som gjennom god 
lysstyring har redusert lysforurensning. 

 
 
 
 

Stier, løyper og turveier i kommunen skal innby til betydelig bruk og opphold, som 
kilde til fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

All tilrettelegging av stier, løyper og turveier skal skje så skånsomt som mulig for 
naturen og øvrige interesser. 
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Mål 3: BRUKERNE 

 

Målet skal vi nå ved å: 
 
 

3.1 formidle kunnskap om brukerens rettigheter og plikter. 

3.2 tilrettelegge for samarbeid og dialog mellom interessegrupper. 

3.3 legge til rette for funksjonell sambruk av ferdselsårene. 

3.4 formidle kunnskap om natur- og kulturhistorie med tilknytning til 
ferdselsårene. 

3.5 ivareta lokalt engasjement og la lokalmiljøene medvirke til drift og utvikling 
av ferdselsårene. 

 

 
 

5. Tiltakene  
 

De foreslåtte tiltakene vil være viktige skritt på veien mot å nå målene. 
 
Tiltak 
Mål 
Strategier 
 
 

Tiltak 1 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

«Turveiprosjektet» Kommunalteknikk 7,5M  1, 2 & 3 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 og 3.5 

Det foreslås å etablere et prosjekt for utviklingen av turveier. Mandatet for prosjektet 
vil være å “utarbeide forslag til tiltak for å utbedre turveinettet i kommunen, samt 
gjennomføre prioriterte tiltak”.  
 
Prosjektet skal først sikre et godt kunnskapsgrunnlag, for så å prioritere de tiltak som 
gir størst utbytte for brukerne, legger opp til sambruk, samlet sett har minst 
påvirkning på natur/miljø, har gode kostnadsvilkår og er i størst harmoni med øvrige 
interesser. Sti- og løypeplanens mål og strategier skal være førende for 
prioriteringen. 
 
Tidsrammen for prosjektet settes til årene 2023 - 2030, og i investeringsporteføljen til 
avdeling IFF settes det av 7,5M NOK til prosjektet. Turveiprosjektet vil være et 
overordnet prosjekt, og det vil etableres delprosjekter etter hvert som det prioriteres 
og startes opp tiltak. 
 

 

Tiltak 2 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Forum for 
skogbruk og 
friluftsliv 

Kommunalteknikk 
og Regionkontor 
Landbruk 

Prioriteres 
innenfor 

3 3.2 & 3.3 

Det skal være et lavt konfliktnivå mellom ferdselsårenes interessegrupper. 
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Tiltak 3 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Vedlikehold 
av skiløyper 

Kommunalteknikk  Driftsramme 
økes med 
150 000 årlig 
til formålet 

1, 2 & 3 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 & 3.5 

Med mål om å sikre lengre sesong og økt bruk av eksisterende løyper foreslås det å 
øke takten på vedlikehold av eksisterende skiløyper, fortrinnsvis partier i gamle 
driftsveier. Sti- og løypeplanens mål og strategier skal være førende for prioritering, 
rekkefølge og gjennomføring. Når behovet for vedlikehold av ulike partier er på 
samme nivå, skal partier på kommunale eiendommer prioriteres først. Deretter skal 
partier hvor graden av samarbeid og sambruk er best, prioriteres.   
 

 

Tiltak 4 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Videreutvikling 
av turstinettet 

Kommunalteknikk  Driftsramme 
økes med 
50 000 årlig til 
formålet 

1, 2 & 3 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.3 & 
3.5 

Med mål om å få flere ut på tur og samtidig kanalisere ferdsel forbi sårbare områder 
foreslås det å fortsette videreutvikling av turstinettet i kommunen. Sti- og 
løypeplanens mål, strategier og kartlagte behov skal være førende for trasévalg, 
prioritering og rekkefølge. Det skal også gjennomføres hensiktsmessige tiltak for å 
begrense slitasjen i terrenget, der slitasjen er størst. 

 

Tiltak 5 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Informasjonstiltak Kommunalteknikk 
og 
Kommunikasjon  

Driftsramme 
økes med 
50 000 årlig til 
formålet 

2 & 3 2.1, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.4 & 
3.5.  

Det foreslås å etablere informasjonsskilt ved målpunkt der dette er hensiktsmessig. 
Målet med tiltaket er å skape nysgjerrighet, gi relevant og riktig informasjon, øke 
forståelsen av allemannsretten, og formidle riktig bruk av utmarka.  

 

Tiltak 6 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Kvalitetssikring 
av arealplaner 

Utbyggingsservice 
og 
Kommunalteknikk  

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

1, 2  & 3 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 3.4 & 3.5 

Sikre at fremtidige arealplaner ivaretar mål og strategier fra sti- og løypeplanen. 

 
 

Tiltak 7 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Utfartsparkeringer Utbyggingsservice 
og 
Kommunalteknikk  

Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

1, 2 & 3 1.4, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.1 & 
3.4 

eksisterende 
driftsrammer 

Det foreslås å etablere et forum med nøkkelpersonell, med mål om å oppnå optimal 
sambruk og et lavest mulig konfliktnivå mellom interessene skogbruk og friluftsliv.  
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Sett opp mot behov og strategier i sti- og løypeplanen skal det med utgangspunkt i 
gjeldende arealplaner søkes å optimalisere løsninger for utfartsparkeringer til marka, 
i samarbeid med aktuelle grunneiere. Forslag til tiltak skal utarbeides, og eventuelle 
investeringer skal vurderes innarbeidet i investeringsportefølje for avd. IFF ved 
revidering av porteføljen.  

 
 

Tiltak 8 Ansvar Økonomi Mål Strategier 

Revidering av 
sti- og 
løypeplanen 

Kommunalteknikk  Prioriteres 
innenfor 
eksisterende 
driftsrammer 

1 - 3 1.1 - 3.5 

Sti- og løypeplanen skal revideres i planperioden, fortrinnsvis i sammenheng med 
revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I revidering av 
planen skal temaer som er anbefalt løftet (se 2.1) inngå som en del av planarbeidet.    
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