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NOTAT 
 

Emne Kilde til forbedring av FKB-TraktorveiSti 

Til 
 

Geovekst-forum 

Fra Kartverket v/ Anne Guro Nøkleby 

Dato 23.11.2015 

Kopi til  

 
 

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og 
fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og 
informasjonstiltak knyttet til turruter. I 2014 ble det gitt støtte til 332 

merkeprosjekter som vil resultere i merking av 12.000 km med turruter, hovedsakelig 
stier. Det er forventet at Turskiltprosjektet vil tildele midler til tilsvarende antall 

merkeprosjekter også i 2015-2016. 
 
I løpet av prosjektets løpetid 2014-2017 kan vi forvente en innmelding på 30.000-

50.000 km med stier. Disse innmålte stiene kan være en viktig kilde til å forbedre 
FKB-TraktorveiSti. Kvaliteten på dette datasettet er som kjent nokså svak, slik at 

GPS-innmålte stier gjennom Turskiltprosjektet vil kunne bidra til en styrking av 
datasettet. 
 

Kilden til innmelding av kartlagte ruter er via Kartverkets tjeneste «Rett i kartet». 
Fra Merkehåndboken, gitt ut av DNT: 

«Etter at Kartverket har mottatt den kartlagte ruten, vil informasjonen bli 
gjennomgått. Dataene blir kontrollert, kodet, strukturert og sammenstilt med øvrig 
kartinnhold, og så blir de lagt inn i Kartverkets databaser. Hvis det er uklarheter, blir 

innmelder kontaktet.» 

Kartverket vurderer situasjonen i forhold til omfanget av prosjekter til å være av et så 

stort omfang at vi gjennom styringsgruppen til Turskiltprosjektet har signalisert at vi 
ønsker en prosjektstilling i tilknytning til oppgaven. Stillingen skal da både dekke 
behovet for å følge opp slik at merkeprosjektene avleverer data, og at de 

nyregistrerte stiene tilslutt blir tilgjengelig i FKB-TraktorveiSti.  
 

Stillingen vil bli satt sammen på følgende måte: 

 50% dekkes av Gjensidige-stiftelsen - årlig kostnad 550.000 kr 

Oppgaven består i å bistå frivillige organisasjoner og øvrige foretak med 

innmåling, kontroll og avlevering av digitale rutedata i Turskiltprosjektet.  

 50 % dekkes av et spleiselag mellom Kartverket, Geovekst og Miljødirektoratet 

- årlig kostnad 550.000 kr 



 

  2  

 

Oppgaven består i å følge opp arbeidet med å få registrert stier fra 

Turskiltprosjektet inn i Nasjonal database for tur- og friluftsruter og som 
oppgraderte stier i FKB . 

 
 

Målet er å få opprettet en 2-årig i prosjektstilling 2016-2017 som knyttes opp mot 
Turskiltprosjektet. Arbeidssted vil være hos Kartverket, fortrinnsvis i Oslo. Midlene det  
søkes om skal dekke lønn til prosjektstillingen og eventuelle reiser i forbindelse med 

oppgavene knyttet til stillingen.  
 

Som et tilskudd til en slik samfinansiert stilling ønsker vi å søke Geovekst-forum om 
200.000 kr. Dette bidraget skal da kanaliseres inn i arbeidet med kvalitetsheving av 
FKB-TraktorveiSti i 2016 i de områdene der det har vært utført merkeprosjekter.  

 
 

 


