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FORORD 

Dette dokumentet beskriver mål, formål, organisering og planlagt fremdrift av sti- og løypeplanen for 

Oppdal kommune. Dokumentet redegjør for forholdet til andre planer, definisjoner og behovet for 

kartlegging og registreringer. Formålet med et slikt dokument er å gi innbyggere, politikere, 

interessenter og andre et oversiktlig bilde av planprosessen, hvor målet er å få en åpen og 

engasjerende prosess.  Dette dokumentet skal ikke opp til politisk behandling.  
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BAKGRUNN FOR PLANEN 

Oppdal kommune har et svært omfattende sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av 

interesser, men bruken og behovet for utbedringer av disse er lite kjent. Kombinasjonen av 

mangfoldig bruk og manglende kunnskap har utløst behovet for å kartlegge sti- og løypenettet, 

herunder behovet for tiltak, utbedringer og eventuelle nye stier. Av Oppdal kommunes planstrategi 

for 2016-2019 følger det dermed at Oppdal skal ha en sti- og løypeplan i løpet av planperioden. 

Planen skal legges til grunn i arbeidet kommuneplanens arealdel. 

FORMÅLET MED PLANEN 

Det overordnete formålet med sti- og løypeplanen er å sørge for at stier, turløyper og ferdselsårer 

ivaretas og planlegges på en bærekraftig måte i arbeidet med kommuneplanens arealdel og øvrig 

kommunal arealplanlegging.  

FORMÅL: 

 Sikre og tilrettelegge attraktive turstier og turveier mot omdisponering for framtida, spesielt nær 

bolig- og sentrumsområder. 

 Å virke konfliktdempende ovenfor potensielle interessekonflikter, spesielt mellom grunneiere og 

brukere.  

HOVEDMÅL: 

 Gode turstier og turveier skal øke attraktiviteten for innbyggere og tilreisende turister. 

 Alle innbyggerne i Oppdal skal ha gode og tilgjengelige turmuligheter nært der de bor. 

 Gi oversikt, vurdere og beskrive standarden på godt etablerte turstier og turveier, herunder 

eventuelle behov for tiltak. 

 Foreslå eventuelle nye turstier og turveier som bør etableres, med eventuelle tiltak for å 

gjennomføre dette. 

DELMÅL:  

 Bidra til økt kunnskap om rett og plikter for ferdsel gjennom innmark og utmark. 

 Foreslå en standard grunneieravtale mellom grunneiere og tiltakshavere. 

 Legge fram beslutningsgrunnlag for prioriteringer av anlegg og tiltak for friluftsliv. 

 Vektlegge lik utforming og naturvennlig tilrettelegging, også når det gjelder informasjon. 

 Utvikle en modell som redegjør for ansvar og oppgavefordeling med tanke på tilrettelegging, 

oppgradering, drift og vedlikehold av turstier og turveier. 

 Angi standard for skilting og merking. 

 Foreslå en strategi for markedsføring av prioriterte turstier og turløyper.  

 Stier fra sentrum og boligområder til nærliggende turområder skal skiltes og tilrettelegges.  

 Alle skal ha tilgang til turområder innenfor en radius på 500 meter fra bolig.   

 Prioriterte utfartsområder for dagsturer skal skiltes og tilrettelegges.   
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FORHOLDET TIL ANDRE PLANER 

KOMMUNEPLANEN 

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelen angir hovedtrekkene i 

arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i 

verk. Kommuneplanens arealdel er nå under rullering med planperiode frem til 2029.  

Kommuneplanens samfunnsdel, «Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd», ble vedtatt i 2010 og redegjør 

hvor hvilke strategiske mål kommunen skal fokusere på med tanke på samfunnsutviklingen. 

Samfunnsdelen trekker frem tre kritiske faktorer for å kunne lykkes med å legge grunnlaget for god 

livskvalitet fremover: 

 Stedsutvikling 

 Folkehelse 

 Omsorg 

ANDRE KOMMUNALE PLANER OG TEMAPLANER 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2014 – 2018  

 Folkehelseplan for Oppdal 2017 – 2021  

 Landbruksplan for Oppdal 2013 – 2021  

 Beiteplan for Oppdal 2009 – Ny beiteplan er under revisjon  

 Beitekartlegging for Oppdal – Nibio 2015  

 Delplan idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 

 Delplan idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 – under oppstart.  

 Registrerte viltopplysninger 

REGIONALE OG NASJONALE FØRINGER  

 Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (St.meld 18 2015 – 2016)  

 Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv 2013  

 Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter – (St.meld 19 2014 – 2015)  

 Plan for friluftslivets veileder – under utarbeidelse med planlagt sluttføring i 2018 

 Friluftsliv – der folk bor. Miljødirektoratets nærmiljøsatsing 2015  

 Regional plan for Dovrefjellområdet 2017 

 Verneforskriftene for verneområdene på Dovrefjell og i Trollheimen  
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ORGANISERING 

For dette arbeidet er det satt sammen en tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra tjenesteområdene kultur, miljø, folkehelse, landbruk og samferdsel. Ressurser fra 

plan og oppmåling og eiendom vil inkluderes ved behov.  

Arbeidsgruppen vil stå for det løpende arbeidet med planen og har ansvar for å legge frem 

planutkastet. Arbeidsgruppen består av Sjur Vammervold, Eli Grete Nisja, Vigdis Thun, Jenny Kristin 

Heggvold og Aleksander Husa.  

Andre ressurspersoner som vil bli involvert ved behov: Rune Lufall (kart og oppmåling), Arild Hoel 

(plan), Dag Gorseth (eiendom) og Ane Hoel (plan).  

Det er nedsatt en referansegruppe som deltar aktivt i medvirkningen. Denne gruppen inviteres jevnlig 

til møter og holdes oppdatert om fremdrift og arbeidet som gjøres. Referansegruppa består av 

representanter fra: 

- Barnas turlag  

- Beitenæringa 

- Stisykkelmiljøet 

- Oppdal fjellturgruppe 

- Sykkel og vandring – masterplanen 

- Bygdeallmenninga 

Trøndelag fylkeskommune sagt seg villig til å delta i form av faglig bistand og øvrig veiledning, blant 

annet i forbindelse med tilgang til den nye veilederen «plan for friluftslivets ferdselsårer» fra 

Miljødirektoratet.  

For å sikre politisk deltagelse vil planutkastet legges frem til politisk behandling i bygningsrådet og 

kommunestyret. 
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DEFINISJONER 

I offentlig forvaltning skilles det i flere sammenhenger mellom ulike typer stier og løyper. Disse 

definisjonene brukes heretter med forklaringene gitt under. Definisjonene er hentet fra veilederen 

«Tilrettelegging av turveier, løyper og stier» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2008 og tar 

utgangspunkt i de definisjoner som følger av å kunne søke spillemidler til tiltakene. Det tas forbehold 

om at noen traseer ikke nødvendigvis passer inn i definisjonene presentert her.  

TURSTIER 

Turstier er primært for ferdsel til fots. Traséene er ryddet, merket og med liten tilrettelegging. Turstier 

er oftest knyttet til natur– og friluftsområder. Framkommelighet i forhold til en vanlig sti er forbedret 

ved at overvann er leda bort, det er bygd klopper/mindre bruer. 

 Ordinært anlegg Nærmiljøanlegg 

Lys Kan være, normalt ikke belysning Kan være, normalt ikke belysning 

Anbefalt ryddebredde 2 m 2 m 

Anbefalt bruksbredde 1-1,5 m 1-1,5 m 

Minimum lengde 1 km 500 m 

Minimum kostnad 150 000 50 000 

Skriftlig avtale 10 år 10 år 

 

I turfriluftsliv er begrepet turstier brukt om veier for ferdsel om sommeren og kan deles opp i tre 

kategorier etter funksjon, tilrettelegging og vedlikehold utover definisjonene for å søke spillemidler:  

Kategori Beskrivelse Anleggsgrad og vedlikehold 

Sti - småstiene er dannet ved dyr og 
menneskers tråkk, kan være fàr etter 
gammel ferdsel 
- de kanaliser ferdsel i naturen og er tilbud 
utenom det tilrettelagte stisystemet 

- smale, tydelige tråkk på naturbotn og tørt terreng.  
- bredde under 0,5 m 
- på fast mark, men er ikke nødvendigvis "tørre" 
- enkle opparbeidelses- og ryddetiltak for å unngå 
gjengroing 
- enkle tiltak ved bekker og våte partier 
- skiltes ikke 

Tursti - er ofte naturlig dannet 
- gamle ferdselsårer til setre, hytter, voller 
eller dannet i nyere tid 
- er forbindelser i deler av markaområdene 
og i deler av grønnstrukturen, langs sjøen, 
osv. 
- bør være lett framkommelig 

- tradisjonelle enkle anlagte stier med god 
terrengtilpasning 
- naturlig preg, større ujevnheter tas bort 
- bør gå på fast mark 
- bredde 0,5 – 1,2 m 
- kloppes og steinsettes ved bekker og våte partier, 
- bruer bygges eller rør legges ned ved behov 
- grus eller fløss, fiberduk og geonett om nødvendig 
- ryddes og skiltes 

Hovedsti - er anlagt som sti, evt. restaurert gammel 
ferdselsveg i marka 
- utgjør hovedforbindelser i 
nærturområdene, til lagseide hytter, 
bevertningssteder og viktige turmål 
- lett framkommelig utenfor bratte partier 
- kan utgjøre ledd i nett av lysløyper / belyste 
stier 

- opparbeidete og vedlikeholdte stier av høy standard 
- bredde 1,2 – 1,5 m 
- bygges opp med fiberduk og armering ved behov 
- toppdekke 
- barnevognvennlig, enkelte er handikapvennlige 
- er gjennomgående "tørre" 
- opparbeides, men bør få et "grodd" preg 
- klopper/steinsetting eller bruer over bekker og våte 
partier 
- stikkrenner ved våte partier 
- ryddes og skiltes 
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TURVEIER 

Turveier er flerfunksjonelle traséer med høy utnyttingsgrad for ferdsel til fots, med tursykkel, 

barnevogn eller rullestol. De har stor grad av opparbeiding, gir god framkommelighet, tåler kjøring 

med maskiner og har fast og jevnt toppdekke. Partier kan være spesielt tilrettelagt for rullestol/rulleski 

gjennom asfaltering. Veiene er ryddet, merket og skiltet. Helårsbruk ønskelig. Ved asfaltering min. 4 m 

bredde, asfaltbredde 2,5 meter, resten grus. Hvis det skal tilrettelegges for preparert skiløype, bør 

bredden være minimum 4 meter, helst 5‐6 meter. Må være universelt utformet.  

 Ordinært anlegg Nærmiljøanlegg 

Lys Bør være belysning Bør være belysning 

Anbefalt ryddebredde 4-5 meter Ryddebredde: 3-4 m 

Anbefalt bruksbredde 2,5-3 m 2 m 

Minimum lengde 1 km 500 m 

Minimum kostnad 150 000 50 000 

Skriftlig avtale 30 år 20 år 
 

TURLØYPER 

Turløyper er traséer som er ryddet og gjort godt framkommelig for skiløpere, løypemaskiner og 

nødvendig utstyr for vedlikehold. De har større grad av opparbeiding av grunnen enn en tursti (god 

bæreevne), har jevnt toppdekke og er normalt grøftet/har stikkrenner. Ikke tilrettelagt for trening eller 

konkurranser. 

 Ordinært anlegg Nærmiljøanlegg 

Lys Bør være belysning Kan være belysning 

Anbefalt ryddebredde 6-8 m 4 m 

Anbefalt bruksbredde 3-4 m 2 m 

Minimum lengde 1 km 500 m 

Minimum kostnad 150 000 50 000 

Skriftlig avtale 10 år 10 år 

 

ANDRE TRASÉER 

Sykkelstier: Er som oftest naturlige eller opparbeidede turstier, turveier eller kjerre-/traktorveier 

som også brukes til vandring. Downhilløyper og enkelte stier bærer preg av større tilrettelegging med 

dosering og klopping og brukes mindre av vandrere. Lengde og bredde varierer.  

Kultur- og naturstier: Natur- og kulturstier er turstier som gir opplysninger om kulturhistoriske eller 

naturfaglige tema, hovedsakelig gjennom skilting og merking. Bredde og lengde kan variere.  

Trasser for ridning og hundekjøring: Det eksisterer per i dag ingen egne traseer for ridning eller 

hundekjøring i Oppdal. Omfanget av spesielt hundekjøring er foreløpig ikke veldig utbredt i Oppdal.  
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MEDVIRKNING OG BEHOV FOR KARTLEGGING 

Det finnes en rekke kilder for å kartlegge eksisterende turstier og turløyper. Turbøker, turkart, 

turportaler og kommunale registreringer danner til sammen et godt grunnlag. Det er imidlertid et 

behov for ytterligere kartlegging av eksisterende og eventuelle nye traseer. Spesielt behovet for 

utbedringer og andre tiltak er avhengig av en grundig kartlegging. Innspill fra interessenter, brukere, 

grunneiere og befolkningen for øvrig vil i dette tilfelle være viktig. Kartleggingen og registreringen vil i 

hovedsak ta for seg følgende elementer:  

 Tilstanden på eksisterende traséer og eventuelle behov for tiltak og/eller utbedringer.  

 Behovet for eventuelle nye traséer.  

 Hva som kreves for å få til de ønskede nye traseer eller for å tilrettelegge de eksisterende.  

Det vil i dette arbeidet utformes et registreringsskjema som vil legges ut på kommunens nettside og 

distribueres via sosiale medier og annonse i lokalaviser. I tillegg kan det være aktuelt å arrangere en 

workshop hvor deltakere kan komme med innspill til planarbeidet. Tegning på kart samt utfylling av 

registreringsskjemaet som nevnes ovenfor kan foregå på en slik workshop. Kommunens nettside samt 

sosiale medier vil brukes fortløpende i planarbeidet for å sørge for god medvirkning fra innbyggerne. 

Planutkast og andre oppdateringer vil sendes til parter som antas å være særlig berørt av planen.     

Registreringer tegnes inn på kart og presenteres i planen.  

FREMDRIFT 

En god fremdrift i arbeidet vil være viktig for å sikre at planens innhold blir lagt til grunn i arbeidet 

med kommuneplanens arealdel som nå er under rullering. Planens status som temaplan gjør at de 

formelle kravene i plan- og bygningsloven til medvirkning og politisk behandling ikke gjelder. Planlagt 

fremdrift:  

Gjøremål Tidspunkt 

Annonsere planoppstart med planbeskrivelse 

Møte i referansegruppa – presentasjon av plan 

Registrering og kartlegging av eksisterende traseer 

Temadag – ferdsel gjennom innmark/utmark og tilrettelegging og avtaler 

Møte i referansegruppa – oppsummering temadag og arbeid med planutkast 

Utarbeide planforslag 

Møte i referansegruppa – Innspill og diskusjon før behandling i bygningsrådet 

Behandling i bygningsrådet 

Vedtak i kommunestyret.  

Mars 

23. Mars 

Mars – April  

11. April 

20. April 

Mars – Juni 

25. Mai 

18. Juni  

13. September 

 

Fremdriftsplanen er veiledende. Kommunen vil så godt som mulig holde befolkningen og 

interessenter orientert ved eventuelle endringer. Viktige oppdateringer om planens fremdrift og 

endringer vil annonseres på vår nettside og facebookside.  


