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Samarbeid på tvers

› Tenk T



Samarbeid på tvers – Grønn tur med samferdsel
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Grønn tur i Nedre Buskerud

› Tiltak:

• Kartlegge 
kollektivholdeplasser 
med turmuligheter

• Formidle Grønn tur

› Målgruppe:

• De som ikke har bil 
(folkehelse)

• De som vil ha «bilfri 
søndag» eller «bilfri 
ferie» (miljø)

• De som vil gå fra A til B 
(friluftsliv, miljø)



Kjekstadmarka - eksempel



Samarbeid på tvers – infrastruktur for friluftsliv
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Reiselivskonsepter – Mountains of Norway
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Samarbeid på tvers – infrastruktur for friluftsliv
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STI – binder oss sammen og skaper struktur

Mountains of Norway



Planer for friluftslivets ferdselsårer

› Utkast til veileder fra 
Miljødirektoratet er blitt 
testet ut og sammenstilt med 
andre erfaringer på området
• Trøndelag, Nordland og 

Buskerud

› Ny veileder skal foreligge på 
nyåret 2019

› Følges opp med nytt 5-årig 
prosjekt i regi av 
Miljødirektoratet: 
Ferdselsprosjektet

1. Tur- og friluftsdatabasen til 
Kartverket

2. Planer for friluftslivets 
ferdselsårer i kommunene

3. Tilrettelegging, skilting og 
merking



Hva er en plan for friluftslivets ferdselsårer?

› Tre hoveddeler: 

• Planbeskrivelse

• Handlingsprogram

• Temakart

› Temaplan uten juridisk 
binding – tiltak må 
forankres i andre 
kommunale planer: KDP 
idrett og friluftsliv, 
kommunens arealdel, 
økonomiplan

«Sti- og løypeplaner er et kjent begrep og har vært laget i 
mange ulike former og for mange ulike formål, men har 
ikke hatt en definert metodikk.»



Resultater

› Forankring i juridisk bindende 
planer i kommunen:
• KDP idrett og friluftsliv
• Kommunens arealplan
• Økonomiplan

› Etterbruk:
• Skilting og merking
• Tilrettelegging
• Løypekjøring
• Turkart
• Revidere friluftslivskartlegging
• Løfte fram reiselivsperler
• Nasjonale turiststier
• Besøksstrategi
• Regional/ interkommunal plan
• Grønn tur
• Fra hovedvei til turmål
• Statlig sikring



Veilederen

Steg 1
• Oppstart

Steg 2
• Kartlegging av NÅ-

situasjon

Steg 3
• Analysere og vurdere

Steg 4
• Sammenstilling og 

vedtak

c



Prosjektplan - mål

› Effektmål = formålet
• Folkehelsemål?

• Klimamål?

• Styrke samarbeidet?

• Øke attraktiviteten (reiseliv, 
bolyst)?

• Samferdsel – aktiv transport?

› Resultatmål = konkrete tiltak
• Folkehelse: 500 m, 

institusjoner og idrettsanlegg, 
knytte områder sammen

• Klima/ samferdsel: Knytte 
boligområder og 
samfunnstjenester sammen?

• Reiseliv og opplevelse: 
Presentere perler; rundturer, 
turmål



Prosjektplan - Framdriftsplan

› Intern gjennomgang -
statuskartlegging

› Supplerende kartlegging -
involvering av eksterne

Steg 1
• Oppstart

Steg 2
• Kartlegging av NÅ-

situasjon

Steg 3
• Analysere og vurdere

Steg 4
• Sammenstilling og 

vedtak

c



Steg 2: Kartlegging av NÅ-situasjonen – Målpunkt

› Startpunkt: Friluftsporter 
(nærturterreng og 
utfartsområder), institusjoner 
(barnehager, skoler, bofellesskap) 
sosiale møteplasser (idrettsanlegg, 
butikker, kollektivplasser)

› Turmål: Fiskeplasser, badeplasser, 
rasteplasser/ bålplasser/ 
gapahuker/ steinbuer/ benker, 
kulturminner/ setrer, 
serveringsstuer, 
overnattingshytter, teltplasser, 
utsiktspunkt/ topper/ varder, 
postkasser, geologiske 
attraksjoner/ heller/ gjettegryter, 
klatrefelt/ buldresteiner, 
«lekeplasser»/ akebakker…



Steg 2: Kartlegging av NÅ-situasjonen – Traseer

› Gjenspeile tematisk og 
geografisk avgrensing:

• Turveier

• Merket og skiltet

• Tilrettelagte stier/ oppkjørte 
løyper

› Kilder:

• Friluftslivskartlegging 
(Naturbase)

• Tur- og friluftsbasen (Kartverket, 
Norgeskart)

• Evt turportaler (ut, godtur, 
skisporet, lokale portaler), 
turbøker, N50

› Forutsetning: grønne traseer 
som binder sammen områder, 
kan også gå i grå omgivelser



Steg 3: Analysere og vurdere

Steg 1
• Oppstart

Steg 2
• Kartlegging av NÅ-

situasjon

Steg 3
• Analysere og vurdere

Steg 4
• Sammenstilling og 

vedtak

› Kvalitetssikre mål

› Analysere avvik mellom nå-
situasjon og mål

› Foreslå tiltak
• Utbedring (og nye) turmål og 

turutgangspunkt
• Etablere nye traseer
• Legge ned traseer
• Fysisk utbedringer, inkl skilting 

og merking
• Informasjon og markedsføring

› Vurdere tiltak opp mot andre 
forhold

› Målanalyse

› Vekting og prioritering av 
tiltak



Hvilken vei går turen nå?


