
Mal for anlegning av nærmiljøstier og 
rundturer

DNT Oslo og Omegn 

Det ligger i vår natur



Rundturer: en merket løype som har et særegent navn eller preg. 
-I skogsområder
-I bebygde områder 
-Kombinasjon av disse 

Hensikt: Å bringe folk trygt rundt et område slik at en kommer 
tilbake til start. Gir samtidig en variert turopplevelse. 

Er spesielt egnet i nær-tur områder for å gi folk en enkel 
turmulighet. 
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Merking
Rundturen merkes med blått. Det kan i tillegg 
merkes med særegen merking tilknyttet lokalt 
prosjekt. F.eks Bjerkesirkelen.
Enkelte kommuner ønsker ikke at
det merkes med blått langs ruta. 
Her må en finne fram til annen 
merking hvis behov. 
Alternativer til maling kan være 
tape eller klistremerker. 
Pr 01.01.2017 er dette under utvikling
i DNT Oslo og Omegn. 
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Eksempel på merking i Sandefjord



Skilt : -I skogsområder benyttes treskilt med rundtursymbol og 
navnet på rundturen. 

Der det er naturlig er 

det også mulig å kombinere rundtur med flere destinasjoner. 
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Skilting i bomiljø 

I bebygde områder/ langs vei benyttes skilt i metall. Skiltene 
trykkes tosidig. Normalt er ikke standard baksidetekst med sted/ 
koordinater med på disse. 

Skiltene fins i ulike varianter og festemetoder. 
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Prinsipper for merking/ skilting av rundturer
En rundtur anlagt i skogen vil ofte møte på øvrig stinett. Dette medfører 
ofte et stort behov for skilting. Vi ønsker derfor å forsøke å minimere 
antallet, også for å gjøre det mer oversiktlig. 
• Rundturer skiltes vanligvis i kun én retning.
• Når rundturer kombineres med øvrig stinett må runden fremkomme 

tydelig, med egne skilt eller som tekst på samlet skilt. 
• Vær bevisst og kritisk til hvilke steder det skal skiltes til underveis. 

Marker kun hovedretninger som går ut fra runden. 
• Skilttekst: Angir navn på runden, f.eks Bogstadvannet rundt. Avstand 

på runden angis normalt også. Valgfritt om en vil ha det på alle skilt 
eller kun på utvalgte startsteder. 

• Det må være sammenheng i utseende på skilting/merking i 
nærmiljøet og ut i skogen.
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Informasjonsskilt/tavler 
Formålet med informasjonstavler er først og fremst å informere og rettlede folk på rett vei. Vi 
følger i hovedsak spesifikasjon for informasjonsskilt som er angitt i «Manual for 
Turskiltprosjektet». 

Både informasjonstavler og kartoppslag utføres i film på aluminiumsplate og med 
«taggesikker» overflate. Kan monteres i treramme med stativ, eller rett på 
trevegg/oppslagstavle. Det er også mulig å lage en enklere versjon kun i metall, se bilde. 

• Informasjonstavler: Normalt i str 70*50 liggende. Inneholder noe tekst/ informasjon og 
kart. Kartet bør ikke være i større målestokk enn 1:30 000. 

• Kartoppslag: lages normalt i str A3. Lite informasjon, kartstørrelse etter behov, men ikke i 
større målestokk enn 1:30 000.   

• Tavlene kan settes opp liggende eller stående, etter behov. Stående formater kan lettere 
settes opp på kun en stolpe, mens liggende trenger flere stolper.  
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Infotavler
• Vandrersymbol (med hvit 

gradering).
• Kart med tydelig inntegnet rute. 

Andre stier vises.
• Tegnforklaring med målestokk.
• Kommunevåpen.
• DNT: T.
• xx Turlag.
• Bilde av aktuelt skilt/ merking
• Sponsormerker: 

Gjensidigestiftelsen, Akershus 
fylkeskommune, Turskilt-
prosjektet++++

• Ett eller flere bilder/ turtips.
• Tekst som beskriver rundturen.
• Nettsideinfo med QR-merke (for 

lesbarhet med mobil).
• Grønn ramme (RAL 6005). Hvis 

montert i treramme blir denne 
tatt bort. 



Spesifikasjoner: 
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Kartoppslag

• Vandrersymbol.
• Kart med tydelig inntegnet rute. 

Andre stier vises.
• Tegnforklaring med målestokk.
• Kommunevåpen.
• DNT: T.
• XX Turlag.
• Bilde av aktuelt skilt/ merking
• Sponsormerker: 

Gjensidigestifttelsen, Akershus 
fylkeskommune, Turskiltprosjektet.

• Grønn ramme (RAL 6005) hvis løst 
montert. Hvis montert i treramme 
blir denne tatt bort. 
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70*50 tavle med tavlehus-Krokhol

70*50 tavle, kun metall-Asker

A3-kart med skiltpunkt
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Tilpasset oppslag Asker sentrum

Oppslag satt opp på eksisterende 
felles tavle- Losby

Forskjellige informasjonstavler


