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Merking og gradering
av stier og løyper
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Innovativ Fjellturisme

Bakgrunnen for Arenaprosjektet Innovativ Fjellturisme er fjell-      
turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. 
Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i 
prosjektet ved destinasjonene Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, 
Rjukan, Rauland og Hovden. 

Visjonen for klyngen er å gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig 
næringsvirksomhet med høy attraksjonskraft i utvalgte 
internasjonale turistmarkeder. Attraktiviteten i det internasjonale 
markedet skal økes gjennom å fremme nyskaping, produktutvikling 
og entreprenørskap på destinasjonene, samt å gjøre opplevelsene 
mer tilgjengelige og salgbare i markedet. Forutsetningene for økt 
verdiskapning skal styrkes gjennom å påvirke rammebetingelsene.

www.fjellturisme.no

�
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Prosjektet Innovativ Fjellturisme har utarbeidet en standard for 
merking og gradering av løyper. Standarden er utarbeidet med tanke 
på destinasjonsnære og ”kommersielle” løypenett som ikke inngår i 
det tradisjonelle DNT- nettverket. 

Håndboken skal fungere som et praktisk verktøy ved utvelgelse 
av stier og løyper, merking og design av nye traseer. En fornuftig 
bruk kan bidra til å senke terskelen for deltagelse i naturbaserte             
aktiviteter, og sikre gode naturopplevelser for både lokalbefolkning 
og tilreisende.  

Vandring, stisykling og langrenn er basert på et felles skiltsystem. 
Utforsykling (heisbasert sykling) setter derimot andre krav til både 
størrelse på skilt og mengde informasjon som må bli gitt til 
brukerne. Med utgangspunkt i dette har vi valgt å utvikle et eget 
system for denne aktiviteten.

Standarden kan lastes ned i sin helhet på www.fjellturisme.no

Innledning

�
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Hvorfor trenger vi en 
standard?

For turistdestinasjoner som lever av å tilby naturopplevelser er et 
godt utarbeidet og implementert merke- og graderingssystem viktig 
av flere årsaker.

Standarden vil kunne hjelpe brukerne av sti- og løypenettet til å 
velge hensiktmessige turer ut ifra egne forutsetninger. Dette er en 
avgjørende faktor for å sikre gode naturopplevelser.

Fargekoder og skilter vil kunne informere om eventuell 
risiko forbundet med bruk av visse stier/løyper. Denne typen             
informasjon kan redusere risikoen for skader tilknyttet ulike 
aktiviteter (gjelder først og fremst utforsykling).

Standarden legger til rette for styrt ferdsel i nærområdene til 
destinasjonene. Gjennom planlagt og styrt ferdsel kan slitasje og 
mulige brukerkonflikter unngås.

Graderingssystemet kan være til stor hjelp i planleggingsfasen av 
nye stier og løyper på destinasjonsnivå. Et nettverk av varierte 
stier er en god måte å sikre fornøyde kunder. 

•

•

•

•

�
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Gradering

Gradering handler om å være bevisst ulikheter mellom stier og 
løyper. Å tildele en sti/løype en typebetegnelse betyr at man 
kategoriserer stien/løypen i forhold til andre ved hjelp av kriterier 
som høydemeter, underlag, lengde, tekniske utfordringer, etc. 

Vi har valgt et enkelt system med utgangspunkt i internasjonale 
standarder og egne erfaringer hos destinasjonene i Innovativ 
Fjellturisme.  Våre anbefalinger er kun ment å være 
retningsgivende!

Følgende aktiviteter er inkludert i standarden:
Vandring
Sykling (tur og utfor)
Langrenn

I tillegg er det utarbeidet symboler for: 
Truging
Fiske
Riding

Dersom man ikke ønsker å gradere aktivitetene skal symbolene 
trykkes med svart figur på hvit bakgrunn. Aktiviteter som fiske og 
riding skal alltid trykkes på hvit bakgrunn da disse ikke kan 
graderes. 

Fargekodene for graderte løyper er listet på neste side. 

•
•
•

•
•
•

�
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Symboler

UTEN GRADERING: 

MED GRADERING: 

UTEN GRADERING: 

MED GRADERING: 

Fiske Fiske Forbudt Vandring Langrenn

Utforsykling Stisykling Ridning Truging

Gradering

Filer for nedlasting på www.fjellturisme.no
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Enkel:
PANTONE 347 C

Middels:

Krevende:

Ekspert:

PANTONE 300 C

PANTONE 199 C

PANTONE Black C

Fargekoder

�
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Filer for nedlasting på www.fjellturisme.no
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Skiltmal
Skiltkiosk
En skiltkiosk er en informasjonstavle som plasseres ved stiens eller 
løypenettets naturlige startsted. En god skiltkiosk inkluderer et komplett og 
oversiktlig kart over alle de nærliggende stiene/løypene og en kort 
beskrivelser av disse. I skiltkiosken skal det gis informasjon om lengde, 
vanskelighetsgrad og hvilke brukergrupper stiene/løypene er egnet 
for. Skiltkiosken bør også inneholde sti/løypeetikette, informasjon om 
båndtvang, lysløypetider, telefonnummer/nettside til vær og føremelding 
og kontaktinformasjon ved behov for assistanse.

Informasjonstavler
Informasjonstavlene kan benyttes underveis for å gi informasjon om 
utsiktspunkt, vegetasjon, historie, lokalisering på kart, etc. Dette er et viktig 
element for å gjøre turen mer innholdsrik for brukerne.

Retnings- og graderingsskilter
Retnings/graderingsskilter skal gi informasjon om retningen man må 
bevege seg i for å følge en bestemt rute, resterende lengde, 
vanskelighetsgrad og hvilke brukergrupper stien/løypen er gradert for. 
Slike skilter skal plasseres i alle kryss og på steder hvor det kan være 
tvil om hvilken retning man skal bevege seg i. Skiltingen må være veldig 
tydelig der stier/løyper av ulik vanskelighetsgrad krysser hverandre.

Stolper/varder/merker 
Enkle stolper/merker kan benyttes underveis for å forsikre brukeren om 
at man er på rett vei. Dette er først og fremst aktuelt der stien/løypen er 
utydelig. Vi anbefaler å merke med enkle skiltstolper med symbol, varder, 
malingsfelter på stein, eller malte treklosser. Ved bruk av maling anbefalar 
vi fargene blå eller lilla.
 
Varselskilt
Ulike varselskilt kan benyttes på steder der ulike brukere kan komme i 
konflikt med hverandre, eller på steder det er farer av et eller annet slag 
forut på stien/løypen. Dette kan være at stien blir smal, at den går langs 
et juv eller en bratt skråning, at stien er uoversiktlig, eller før tekniske 
utfordringer. Dette gjelder først og fremst på flerbrukstier for vandring og 
sykling, samt utforsykling.

10
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Detaljer

Grønne skilter, fargekode: NCS S7020B70G

Font: helvetica

Farge på skrift: antikkhvit

Kilometerhenvisning

Utskiftbare symboler med fargekoder

Skiltene ovenfor er levert av Asker Produkt AS (www.askerprodukt.no)

•

•

•

•

•

•

Informasjonstavle og retnings/graderingsskilter

Foto: Hemsedal Turistkontor Foto: Pelle Gangeskar

11
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Generelle retningslinjer 
og gode tips

Hvordan merke?
Så lenge stien er oversiktlig og god bør man være sparsommelig med 
merking.
Enkel og oversiktlig sti/løype: kun i kryss.
Tydelig sti/løype, men visse uoversiktlige partier: hver 50 m – 200 m.
Uoversiktlige sti/løype: hver 50 m.

Tips til skilting 
Skiltene kan festes til halvimpregnert, kløyvd, gjerdestaur, eller    
spesialproduserte stolper fra skiltleverandøren. 
Skiltene bør festes med farmerskruer (4,8 x 60) med gummipakning 
som gjør at skiltet sitter godt. 
Bruk ca. 120 cm lange staur til skilt ved start, kryss og topp-punkt.
Bruk ca. 60 cm lange staur underveis i løypen med påsatte symboler i 
korrekt fargekode.
Langrennsløyper bør stikkes med staur som er i samme farge som 
løypens vanskelighetsgrad (NB: vanlige alpinstaur er for tynne). 

•

•
•
•

•

•

•
•

•
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Diverse
Det er viktig å markere sykkel- og vandreløyper med ulike fargekoder 
dersom man benytter felles kart (Hemsedal bruker lilla for sykkel og 
blått for vandring).
Høydeprofiler kan være fin tilleggsinformasjon ved presentasjon av 
ulike turer i brosjyremateriell.
Løypekryss med mye trafikk bør få egne stedsnavn på kartet - skilt med 
stedsnavnet plasseres i krysset. 
Gjestebøker, klippesystem og salg av symboler for gjennomførte turer er 
alltid populært – bruk fantasien!

Logistikk
Merk alle skiltene på baksiden med navn på turistkontor,   
telefonnummer og referansenummer. 
Lag en skiltplan på turkartet med alle referansenummer for å vite 
nøyaktig plassering av skilt med tanke på vedlikehold, fornyelse av 
skilter, etc.
Ved plassering av sommerskilter må man være forberedt på at de 
eventuelt må flyttes i vintersesongen, for å ikke komme i konflikt med 
brøytebiler, preppemaskiner og lignende.
Finn best mulig system for lagring og oppbevaring slik at skiltene      
enkelt kan plasseres ut igjen når sesongen starter.
Erfaring tilsier at det bør lages en form for skiskrape av stål til  
stolpene som brukes om vinteren, for å unngå at skilt og staur blir fulle 
av klister. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Generelle retningslinjer 
og gode tips

1�
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Vi har utviklet et eget skilt- og graderingssystem for utforsykling. 
Systemet tar høyde for at man skal kunne identifisere løypetypen på 
lang avstand og i stor fart. 

Vi har lagt opp til en skiltstørrelse på 27 cm x 36 cm som skal 
trykkes på tykke plastskilt eller lamineres. 

Symbolene som viser gradering har i tillegg til fargekode en unik 
form og symboler som sier noe om hvilke elementer man kan  
forvente å finne i løypen. 

Skiltene kan trykkes med retningsangivende piler til høyre eller 
venstre. Underveis i en løype bruker man ikke retningsangivende 
piler.

Løypeposisjon skal brukes fra en (1) og oppover ved skilting 
nedover traseen. Dette er viktig for å kunne identifisere posisjonen 
ved en eventuell skade. 

Nederst på skiltet anbefaler vi å trykke telefonnummer til   
hjelpemannskap i skisenteret.

Utforsykling

1�
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KOFFERTLØYPA

99
SOS: 56 51 50 50

Destinasjonslogo:

Løypetype og 
graderingskode:

Løypenavn:

Retningsangivelse (venstre, 
høyre eller ingenting):

Telefonnr. hjelpemannskap:

Løypenr/posisjon:

27cm x 36cm

Filer for nedlasting på www.fjellturisme.no
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Symboler, Utforsykling

Figur 1
Typiske “flyt” løyper uten tekniske elementer.

Figur 2
Løyper med mer tekniske svinger. 
Skal ikke inneholde bygde elementer.  

Figur 3
Løyper med “north shore” elementer (broer).

Figur 4
Løyper som inneholder hopp, dropp og bygde            
elementer.

1�
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

Symboler, Utforsykling

Filer for nedlasting på www.fjellturisme.no
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Figur 5
Bilvei, fare og kryss

Figur 6
Vikepliktskilt til bruk på flerbruksstier
Norsk og engelsk versjon

Figur 7
Vikepliktskilt 
Norsk og engelsk versjon

Figur 8
Varselskilt til bruk før hopp og dropp
Norsk og engelsk versjon

Varselskilt

1�
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Filer for nedlasting på www.fjellturisme.no

fig. 5

fig. 6
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Gradering, Vandring

”Passer for” Høydemeter Antatt tid Stitype Stigningsrad/eksponering

Nybegynner
Krever ingen spesielle ferdigheter
Skal kunne gjennomføres av alle
I hovedsak kortere turer

•
•
•
•

< 200 m < 2 timer Asfalt, grus, skogsvei og gode stier
Underlaget er jevnt og uten hindringer

•
•

Moderate stigninger, men ingen bratte 
eller vanskelige parti

•

Nybegynnere 
Middels godt trente turgåere
Grunnleggende ferdigheter

•
•
•

< 400 m < 4 timer Som grønn løype, men kan ha mer    
krevende partier

• De fleste stigningene er moderate, men 
kan inneholde korte, bratte partier
Kan ha moderat eksponering

•

•

Erfarne turgåere 
God utholdenhet
Krever godt turustyr

•
•
•

< 800 m < 6 timer Sti, åpent terreng, sten, ur og snaufjell
Kryssing av bekkefar, traversering av 
bratte helninger og lengre områder med 
både løs stein og myr

•
•

Flere typer stigninger og utfordringer
Flere eksponerte strekninger 
Kan inneholde tekniske utfordringer

•
•
•

Erfarne fjellfolk
God utholdenhet
Krever godt turustyr 
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•
•

Ingen maks Ingen maks Lengre og/eller mer tekniske løyper enn 
”rød”

• Typiske turer vil være lengre  toppturer 
med bratte stigninger og ujevnt underlag
Kan ha partier som er meget eksponert
Smale egger, sva, ur, etc.

•

•
•

�0

MerkingGradering.indd   20 30/1/07   10:28:49



”Passer for” Høydemeter Antatt tid Stitype Stigningsrad/eksponering

Nybegynner
Krever ingen spesielle ferdigheter
Skal kunne gjennomføres av alle
I hovedsak kortere turer

•
•
•
•

< 200 m < 2 timer Asfalt, grus, skogsvei og gode stier
Underlaget er jevnt og uten hindringer

•
•

Moderate stigninger, men ingen bratte 
eller vanskelige parti

•

Nybegynnere 
Middels godt trente turgåere
Grunnleggende ferdigheter

•
•
•

< 400 m < 4 timer Som grønn løype, men kan ha mer    
krevende partier

• De fleste stigningene er moderate, men 
kan inneholde korte, bratte partier
Kan ha moderat eksponering

•

•

Erfarne turgåere 
God utholdenhet
Krever godt turustyr

•
•
•

< 800 m < 6 timer Sti, åpent terreng, sten, ur og snaufjell
Kryssing av bekkefar, traversering av 
bratte helninger og lengre områder med 
både løs stein og myr

•
•

Flere typer stigninger og utfordringer
Flere eksponerte strekninger 
Kan inneholde tekniske utfordringer

•
•
•

Erfarne fjellfolk
God utholdenhet
Krever godt turustyr 
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•
•

Ingen maks Ingen maks Lengre og/eller mer tekniske løyper enn 
”rød”

• Typiske turer vil være lengre  toppturer 
med bratte stigninger og ujevnt underlag
Kan ha partier som er meget eksponert
Smale egger, sva, ur, etc.

•

•
•

Se sommerbrosjyrene til Hemsedal og Hovden for konkrete eksempler

�1
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Gradering, Sykling

”Passer for” Høydemeter Stigningsgrad Løypetype Tekniske elementer/eksponering

Nybegynner
Krever ingen spesielle ferdigheter
Alle sykkeltyper kan benyttes
Tilhenger bør kunne benyttes

•
•
•
•

< 100 m Maks 15 % Relativt flatt og bredt
Grus/skogsveier og transportløyper
Stigninger og utforkjøringer kan sykles av de aller fleste 
(barn/voksne)
Underlaget skal i hovedsak være jevnt og fast
Inntil 10 km kan være retningsgivende

•
•
•

•
•

Ingen eksponering
Ingen tekniske partier

•
•

Middels kompetente syklister med 
grunnleggende ferdigheter
Terrengsykler eller hybridsykler

•

•

< 250 m Maks 25 % Som ”grønn” løype, men med enkelte seksjoner på sti
De fleste stigningene er moderate, men kan inneholde 
korte, bratte, partier
Underlaget kan bestå av små hindre i form av røtter og 
steiner
Inntil 20 km kan være retningsgivende

•
•

•

•

Ingen eksponering
Kan inneholde få tekniske 
partier som kan unngås ved 
alternativt linjevalg

•
•

Dyktige syklister med gode terreng-
sykkelferdigheter
Egnet for terrengsykler av middels  
kvalitet

•

•

< 500 m Maks 30 % Brattere og vanskeligere partier 
Flere ulike typer stigninger og utforkjøringer av             
utfordrende karakter
Underlaget kan variere fra røtter og steiner, til små hopp, 
trappelignende strukturer og kryssing av bekkefar
Inntil 50 km kan være retningsgivende

•
•

•

•

Middels eksponert
Tekniske partier 

•
•

Terrengsyklister på ekspertnivå som 
er vant til fysisk krevende turer 
Krever sykkel og utstyr av god kvalitet

•

•

Ingen maks Ingen maks Som ”rød”, men kan inneholde større fysiske                 
utfordringer og kontinuerlige tekniske partier
Kan inneholde alle typer syklbare, eller brukbare stier 
med store hinder 
Lengre partier med løst eller steinete underlag
Utfordrende utforkjøringer

•

•

•
•

Deler av stien kan gå i svært 
eksponert område
Kan inneholde bygde hindre/
tekniske elementer

•

•

��
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Gradering, Sykling

”Passer for” Høydemeter Stigningsgrad Løypetype Tekniske elementer/eksponering

Nybegynner
Krever ingen spesielle ferdigheter
Alle sykkeltyper kan benyttes
Tilhenger bør kunne benyttes

•
•
•
•

< 100 m Maks 15 % Relativt flatt og bredt
Grus/skogsveier og transportløyper
Stigninger og utforkjøringer kan sykles av de aller fleste 
(barn/voksne)
Underlaget skal i hovedsak være jevnt og fast
Inntil 10 km kan være retningsgivende

•
•
•

•
•

Ingen eksponering
Ingen tekniske partier

•
•

Middels kompetente syklister med 
grunnleggende ferdigheter
Terrengsykler eller hybridsykler

•

•

< 250 m Maks 25 % Som ”grønn” løype, men med enkelte seksjoner på sti
De fleste stigningene er moderate, men kan inneholde 
korte, bratte, partier
Underlaget kan bestå av små hindre i form av røtter og 
steiner
Inntil 20 km kan være retningsgivende

•
•

•

•

Ingen eksponering
Kan inneholde få tekniske 
partier som kan unngås ved 
alternativt linjevalg

•
•

Dyktige syklister med gode terreng-
sykkelferdigheter
Egnet for terrengsykler av middels  
kvalitet

•

•

< 500 m Maks 30 % Brattere og vanskeligere partier 
Flere ulike typer stigninger og utforkjøringer av             
utfordrende karakter
Underlaget kan variere fra røtter og steiner, til små hopp, 
trappelignende strukturer og kryssing av bekkefar
Inntil 50 km kan være retningsgivende

•
•

•

•

Middels eksponert
Tekniske partier 

•
•

Terrengsyklister på ekspertnivå som 
er vant til fysisk krevende turer 
Krever sykkel og utstyr av god kvalitet

•

•

Ingen maks Ingen maks Som ”rød”, men kan inneholde større fysiske                 
utfordringer og kontinuerlige tekniske partier
Kan inneholde alle typer syklbare, eller brukbare stier 
med store hinder 
Lengre partier med løst eller steinete underlag
Utfordrende utforkjøringer

•

•

•
•

Deler av stien kan gå i svært 
eksponert område
Kan inneholde bygde hindre/
tekniske elementer

•

•

Se sommerbrosjyrene til Hemsedal, Geilo og Hovden for konkrete eksempler

��
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Gradering, Utforsykling

Generelt Stitype og underlag Maks helningsgrad Naturlige hindringer og tekniske elementer (TE) 

Enkle løyper med mindre 
hindringer
Kan sykles av de aller fleste

•

•

90 cm eller bredere 
Solid og stabilt         
underlag

•
•

25 % Naturlige utfordringer som røtter og steiner skal lett kunne unngås
Faste hindringer kan være inntil 10 cm høye (røtter, steiner, etc.)
Broer skal være minimum 90 cm brede og ha rekkverk dersom de er over 60 cm høye 
Ingen tekniske elementer som hopp og dropp
Minimum svingradius bør være 2,4 meter

•
•
•
•
•

Mer utfordrende sykling 
med bratte bakker og/eller 
tekniske utfordringer
Bør ha sykkelerfaring

•

•

60 cm eller bredere
For det meste stabilt, 
men noe variert

•
•

35 %
45 % ned fra bygde 
elementer

Faste, naturlige hindringer kan være inntil 20 cm høye
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer skal tilrettelegges
Broer opp til 2 meter 
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold tilsvarende 1:2
Kan inneholde hopp på inntil 45 cm, ”table tops” på inntil 60 cm og dropp på inntil 30 cm
Lav fart inn på hoppene skal ikke få konsekvenser
Alle landinger skal være fri for hindringer
Minimum svingradius bør være 1,8 meter

•
•
•
•
•
•
•
•

Krevende løyper som 
krever sykkelerfaring

• 30 cm eller bredere
Meget variert underlag

•
•

120 % ned fra bygde 
elementer

Faste, naturlige hindringer kan være inntil 35 cm høye
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer skal tilrettelegges
Broer opp til 3 meter
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold 1:4
Kan inneholde hopp med uspesifisert høyde og vippe-elementer
Skal ikke inneholde hopp med gap og rytmeseksjoner som krever høy fart

•
•
•
•
•
•

 Kun for eksperter• Minimum 15 cm bred
Meget variert og 
uforutsigbart underlag

•
•

Ingen maks Objekter og hindringer kan være høye og uforutsigbare
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer bør tilrettelegges
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold 1:4 
Vanlige elementer er dropp, hopp, gap og rytmeseksjoner
Syklisten må være forberedt på å forflytte seg  minimum 1 meter vertikalt i luften 
Overskrider vanskelighetsgraden vanlig ”sort løype”  bør den graderes som ”dobbelt sort”

•
•
•
•
•
•
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Generelt Stitype og underlag Maks helningsgrad Naturlige hindringer og tekniske elementer (TE) 

Enkle løyper med mindre 
hindringer
Kan sykles av de aller fleste

•

•

90 cm eller bredere 
Solid og stabilt         
underlag

•
•

25 % Naturlige utfordringer som røtter og steiner skal lett kunne unngås
Faste hindringer kan være inntil 10 cm høye (røtter, steiner, etc.)
Broer skal være minimum 90 cm brede og ha rekkverk dersom de er over 60 cm høye 
Ingen tekniske elementer som hopp og dropp
Minimum svingradius bør være 2,4 meter

•
•
•
•
•

Mer utfordrende sykling 
med bratte bakker og/eller 
tekniske utfordringer
Bør ha sykkelerfaring

•

•

60 cm eller bredere
For det meste stabilt, 
men noe variert

•
•

35 %
45 % ned fra bygde 
elementer

Faste, naturlige hindringer kan være inntil 20 cm høye
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer skal tilrettelegges
Broer opp til 2 meter 
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold tilsvarende 1:2
Kan inneholde hopp på inntil 45 cm, ”table tops” på inntil 60 cm og dropp på inntil 30 cm
Lav fart inn på hoppene skal ikke få konsekvenser
Alle landinger skal være fri for hindringer
Minimum svingradius bør være 1,8 meter

•
•
•
•
•
•
•
•

Krevende løyper som 
krever sykkelerfaring

• 30 cm eller bredere
Meget variert underlag

•
•

120 % ned fra bygde 
elementer

Faste, naturlige hindringer kan være inntil 35 cm høye
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer skal tilrettelegges
Broer opp til 3 meter
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold 1:4
Kan inneholde hopp med uspesifisert høyde og vippe-elementer
Skal ikke inneholde hopp med gap og rytmeseksjoner som krever høy fart

•
•
•
•
•
•

 Kun for eksperter• Minimum 15 cm bred
Meget variert og 
uforutsigbart underlag

•
•

Ingen maks Objekter og hindringer kan være høye og uforutsigbare
Alternative ruter rundt utfordrende hindringer bør tilrettelegges
Tekniske elementer skal ha bredde/høydeforhold 1:4 
Vanlige elementer er dropp, hopp, gap og rytmeseksjoner
Syklisten må være forberedt på å forflytte seg  minimum 1 meter vertikalt i luften 
Overskrider vanskelighetsgraden vanlig ”sort løype”  bør den graderes som ”dobbelt sort”

•
•
•
•
•
•

Se Whistler Trail Standards for mer informasjon
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Gradering, Langrenn

”Passer for” Høydeforskjell Lengde Løypetype

Nybegynnere
Krever ingen spesielle ferdigheter

•
•

< 100 m < 5 km Korte løyper uten ”plogbakker” eller ”fiskebeinsbakker”
Dersom løypen er skuterkjørt bør den være tilnærmet helt flat
Maks lengde ca 5 km, men kan være lengre dersom andre grønne løyper gjør det mulig å  
komme tilbake til utgangspunktet på under 5 km.
Må ligge i beskyttet terreng - ikke over tregrensen

•
•
•

•

Middels godt trente skiløpere
Grunnleggende skiferdigheter

•
•

< 300 m < 10 km Mer krevende løyper i skogsterreng
Dersom løypen er skuterkjørt må traseen legges slik at alle nedoverbakker kan kjøres 
uten store krav til skiferdigheter 
Kan gå over tregrensen, men ikke værutsatt over lengre strekk. I slike områder må 
løypen i så fall merkes ekstra godt.

•
•

•

Erfarne og godt trente skiløpere
Krever godt utstyr og god utholdenhet
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•

 < 600 m < 20 km Løyper i høyfjellsterreng og lange, krevende løyper
Løypene kan ligge i fjellområder uten mobildekning
Løypene kan være upreparerte

•
•
•

Erfarne og godt trente skiløpere
Krever godt utstyr og god utholdenhet
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•

Ingen maks Ingen maks Lengre og mer krevende løyper enn rød 
Konkurranseløyper i henhold til FIS standard

•
•

��
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Langrenn

- Løypene på kartet merkes med samme farge som vanskelighetsgraden
- Tykk, heltrukken løype = daglig preparering med maskin
- Tykk, stiplet løype = høysesong/sporadisk preparering med maskin
- Tynn, heltrukken løype = daglig skuterkjørt
- Tynn, stiplet løype= høysesong/sporadisk med skuter
- Tynn, prikket løype= merket av DNT eller andre

”Passer for” Høydeforskjell Lengde Løypetype

Nybegynnere
Krever ingen spesielle ferdigheter

•
•

< 100 m < 5 km Korte løyper uten ”plogbakker” eller ”fiskebeinsbakker”
Dersom løypen er skuterkjørt bør den være tilnærmet helt flat
Maks lengde ca 5 km, men kan være lengre dersom andre grønne løyper gjør det mulig å  
komme tilbake til utgangspunktet på under 5 km.
Må ligge i beskyttet terreng - ikke over tregrensen

•
•
•

•

Middels godt trente skiløpere
Grunnleggende skiferdigheter

•
•

< 300 m < 10 km Mer krevende løyper i skogsterreng
Dersom løypen er skuterkjørt må traseen legges slik at alle nedoverbakker kan kjøres 
uten store krav til skiferdigheter 
Kan gå over tregrensen, men ikke værutsatt over lengre strekk. I slike områder må 
løypen i så fall merkes ekstra godt.

•
•

•

Erfarne og godt trente skiløpere
Krever godt utstyr og god utholdenhet
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•

 < 600 m < 20 km Løyper i høyfjellsterreng og lange, krevende løyper
Løypene kan ligge i fjellområder uten mobildekning
Løypene kan være upreparerte

•
•
•

Erfarne og godt trente skiløpere
Krever godt utstyr og god utholdenhet
Kunnskap om kart og kompass

•
•
•

Ingen maks Ingen maks Lengre og mer krevende løyper enn rød 
Konkurranseløyper i henhold til FIS standard

•
•

Se vinterbrosjyren til Hovden for konkrete eksempler
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Vern om naturgleden

Utviklingen av hyttebasert turisme har økt, og stadig nye og større 
hytteområder planlegges i høyfjellet og i randsonen. Dette har gitt 
nye utfordringer både i forhold til natur og miljø, men også økt 
kravene til kvalitet og utforming av stier og løyper. I plansammen-
heng er det viktig at stier og løyper planlegges før hyttetomter og 
annen infrastruktur.  Erfaring fra blant annet Hol Kommune viser 
at det kan oppstå store lokale konflikter knyttet til bruk av   
naturressurser i en tid der hyttebasert reiseliv ser ut til å være den 
eneste formen for næringsutvikling i fjellet.

Ved planlegging av nye stier og løyper må utgangspunktet alltid 
være å lage en best mulig trase med utgangspunkt i de mulighetene 
terrenget gir. Selv om vi planlegger tilrettelagte løyper for økt  
turisme er det svært viktig at vi tar vare på følelsen av å være i ett 
med naturen. Graderingsstandarden skal kun være retningsgivende 
og skal ikke brukes slavisk for å oppnå x antall høydemeter for å 
tilfredsstille for eksempel en grønn løype.

Dette betyr at arealplanleggere og løypeplanleggere har et ansvar 
for å sørge for at terrengets karakter ikke endres ved bruk av større 
anleggsmaskiner. Like fullt har arealplanleggere og løypeplanleggere 
et ansvar for å sørge for at nye, tilrettelagte, turistløyper harmonerer 
med terrenget. Å lage løyper som fremhever gleden og naturoplev-
elsen for nye målgrupper er bakgrunnen for denne standarden. Vi 
oppfordrer først og fremst alle til å benytte eksisterende stier og 
løyper.
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Hensyn til natur og 
miljø

Ferie og fritidsmarkedet forventer at stier og løyper er i ett med   
naturen. Når vi planlegger tilrettelagte løyper for å nå nye  
målgrupper har vi et todelt ansvar:

Først, løypene bør planlegges til områder med storslagen natur, 
utsyn og andre kulturelle severdigheter.  

For det andre er det viktig at arealplanleggere og   
løypeplanleggere verner om det miljøet de tilrettelegger på best 
mulig måte.  Ofte betyr dette at det er behov for å jobbe  
tverrfaglig med miljøorganisasjoner og landskapsarkitekter for å 
sikre helhetlig løsning for miljø og natur.

Følgende punkter kan være retningsgivende
Unngå overdimensjonerte skråninger
Lag grøfter for å sikre god drenering av vann
Bruk masser og materialer som naturlig glir inn i terrenget
Unngå kulvert og bruer i uberørt natur og søk planfri kryssing i 
pressområde

I plansammenheng betyr dette at stier og løyper må være på plass 
før reguleringsplanen for fritids- eller næringsutbygging godkjennes 
av kommunen, eller at det legges inn rekkefølgekrav for   
gjennomføring i reguleringsbestemmelsene.

•

•

•
•
•
•
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Følgende punkter kan være utgangpunkt for informasjon om sti- og 
løypeetikette på kart og i brosjyremateriell. 

Sporløs ferdsel
Hugs å ta med deg alt søppel hjem igjen! Hvis noen har glemt å 
rydde etter seg, er det god skikk å rydde etter dem også. Vi setter 
pris på sporløs ferdsel.
 
Båndtvang
Båndtvang er lovregulert av norske myndigheter mellom 1.april 
– 20.august
 
Ikke mat husdyr
Respekter annen manns eiendom. Husdyr skal ikke mates!
 
Kart og kompass
Ha alltid med kart og kompass og lær hvordan det skal brukes. 
Studerer kartet før turen starter og merk deg punkter underveis. Der-
som været først blir dårlig er det viktig å ha gode holdepunkter for 
å finne veien tilbake. Bruk kompass og noter deg hvilken retning du 
skal, og hvilken retning du kom fra. Med kart og kompass sikrer du 
deg og dine en tryggere tur uten de store overraskelsene.
 
Respekt for vær og vind
Kle deg etter forholdene og husk at været kan være uforutsigbart. 
Ta alltid med ekstra tøy.
 
Vikeplikt
Som syklist har du vikeplikt for alle i løypen. Ta hensyn og brems 
opp før svinger og ved uoversiktlige strekninger.

Sti- og løypeetikette

�0
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Kilder
Whistler Trail Standards, Environmental and Technical Trail Features

Felton, Vernon (2002 og 2004). Trail Solutions: IMBA’s Guide to Buliding Sweet 
Singletrack. Boulder, USA

IMBA (International Mountain Bicycling Association) 2001, Building better trails

Birchard, William (1997), Appalachian Trail Design, Construction and Maintenance

Demrow, Carl; Salisbury, David (1998), The Complete Guide to Trail Building and 
Maintenance

Den Norske Turistforening (2002), “Merkehåndboka. Håndbok for tilrettelegging og 
marking av turruter i fjellet, skogen og langs kysten”, Den Norske Turistforening, 
Forbundet Kysten og Friluftsrådenes Landsforbund.

Student Conservation Association (SCA) 1996, Lightly on the Land: SCA Trail 
building and Maintenance Manual

Internettressurser:
www.appalachiantrail.org
www.agl-proebstl.de
www2.skovognatur.dk
www.friluftsraadet.dk
www.whistlerblackcomb.com
www.skog.no
www.trailbuilders.org
www.cbnordic.org
www.cyclingscotland.org
www.sormlandsleden.se
www.state.me.us
www.whistlermountainbike.com
www.7stanes.gov.uk
www.forestreserach.gov.uk

Nyttige websider for MTB:
www.nsmba.bc.ca
www.imba.com
www.whistlermountainbike.com
www.trailbuilders.org
www.bikeparkguide.com
www.mayhemfestival.com
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I samarbeid med
Destinasjonene i Innovativ Fjellturisme

Sykkelentusiaster i Hafjell
Boondocks AS

Asker Produkt AS

www.fjellturisme.no
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