
Helårs turveitrasé i 
Vestmarka

Regulering av en 11,4 km lang eksisterende skiløype

Forslag til 1.gangs behandling



Kart som viser varslet trasé med rødt, endret trasè jf opprinnelig forslag med blått og skogsbilveier med gult





• Planforslaget viser en trasé i 15-20 meters reguleringsbredde i 11,4 km lengde, som 
reguleres til Landbruk- natur- og friluftsområde med underformål Friluftsliv. 

• Hensikten er å lage en helårsrunde i Marka som er en tørr og fast turvei der man kan gå 
på ski vinterstid og gå, sykle og ri sommerstid, samtidig som den tåler 
skogbruksmaskiner.

• Det tillates oppfylt 30-70 cm med sprengstein i 4-6 meters bredde, der det allerede går 
skiløyper i dag. Jord fylles tilbake på sidene og en 2,5 meter bred stripe, gruses i midten. 

• Utfordringer med viktig natur, kulturminner og myrdrenering er løst ved å legge trasèen
utenom de mest sårbare områdene som Gupu og Jongsmyr, og sette krav til tilpassete 
løsninger, som skal vises i detaljplan forbi vanskelige steder.

• Det er foreslått ulike hensynssoner der kulturminner og viktig natur ligger tett på 
trasèen, med krav om egne landskapsplaner som skal vise en tilpasset utforming av 
fyllmasser, eventuelt at det ikke fylles på enkelte korte strekninger.



Utdrag av reguleringskartet – viser hensynssone natur, hensynssone kultur og midlertidig riggplass



Viktige momenter
• Opparbeidelse kun i eksisterende skiløyper, ikke i urørt natur. 

• «Tidligløype» for skigåing og rundløype for sykling. 

• Positivt for skogbruket – økonomisk og miljømessig. 

• Hensynssoner med krav om detaljerte planer vil ivareta god 
tilpasning til viktige naturforekomster og kulturminner. 

• Det er flere byggeprosjekter i Bærum som vil kunne skaffe rene, 
kortreiste masser til oppfylling av trasèen. 
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