
Turløyper for alle – fra hei til 

stuedør 



«Turløyper for alle» blir til 

• Vedtatt etter idemyldring i ”Forum for Sandnes som Sunn by” 9. 

mai 2012: 

 ”Med henvisning til møtet som ble avholdt i mars oppfordres det til 

at det inngås et samarbeid med Stavanger turistforening og 

 Stavanger Aftenblad for å informere om og stimulere til 

 hverdagsturer i nærmiljøene basert på tur- og bydelskartene  

 som kommunen nylig har utgitt.” 

• Arbeidsgruppa: 

- Stavanger turistforening 

- Sandnes kommune  

- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

 



Turløyper for alle  

 

 



Turløyper for alle  

• Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ble invitert inn til å gå 

løypene. Sammen med Vågsgjerd Aktivitetssenter har de testet og gitt 

tilbakemeldinger på hva som må forbedres 

 

 



Løypene testes 

• Rådet for personer med nedsatt 

funksjonsevne ble invitert inn til å gå 

løypene. Sammen med Vågsgjerd 

Aktivitetssenter har de testet og gitt 

tilbakemeldinger på hva som må 

forbedres. 

 

• Utbedringer ble gjort (hvor det var mulig) 

på bakgrunn av tilbakemeldingene. Noen 

turløyper var det nødvendig å legge om for 

å imøtekomme UU på en bedre måte. 

 



 

 



Den første løypen 

3. juli 2013 åpner ordfører turløypen Ulsneset i bydelen Hommersåk. 





/turforalle blir til 

• 9 løyper ferdigstilles og åpnes i løpet av 2013 

• Publiseres på ut.no og kommunens hjemmesider: 

www.sandnes.kommune.no/turforalle  

 

http://www.sandnes.kommune.no/turforalle




Den siste løypen 

Prosjektet ble avsluttet med åpningen av « Varatun – Smeaheia» 

løypa som på mange måter oppsummerer innholdet og formålet i 

prosjektet: 

• Anlagt i et flott grøntområdet som før var søppelfylling 

• Ligger midt i et urbant pressområde   

• Brukes allerede flittig av innbyggerne i området, og spesielt av barna 

på skole og barnehagebarn, men også av beboere på Lura BOAS.  

• Her kan en oppleve gleden og viktigheten av friluftsliv like utenfor 

stuedørene. Løypa har de kvalitetene vi ønsker at de andre løypene 

skal få. Den er tilrettelagt med gode gangstier og dekke, merking og 

kart.  

 



Åpning av «Smeaheia med Varaturparken» 





Turløyper for alle - oppsummering  

• Resultatet er 12. tilrettelagte turløyper like utenfor stuedørene til 

beboerne i de ulike bydelene. Ideen var enkel tilgang til turløyper i 

bydelene der folk bor, med mest mulig grøntareal og opplevelser, enkle 

parkeringsmuligheter og god offentlig kommunikasjon. Løypene er 

egnet for alle, enten man sitter i rullestol eller går med barnevogn 

 

• Et viktig bidrag i Sandnes kommunes satsing på folkehelse for alle 

 

• Løypene legges ut i Aftenbladet og på UT.no, og på kommunens 

internett finnes kart og beskrivelser av alle løypen, slik at de enkelt kan 

finnes. Hver løype har store skilt med løypeprofil, qr – kode for kart -

nedlastning og informasjon. I tilegg blir det utarbeidet en egen folder 

med oversikt og fakta over løypene. 

 

 

 



Utfordringer fremover 

• Hvordan utvide bruken av ”Turløyper for alle”  som et virkemiddel for 

folkehelse i Sandnes kommune? 

 

• Hvem kan tenkes som brukere av tilbudet(avdelinger, tjenesteområder, 

grupper)? 

 


