- NATURBASERT TURISME STYRKER REISELIVET I OPPDAL –

«OPPDALSTRAPPA 1342»
Utvikling av en variert topptur fra sentrum 545 moh
til Allmannberget 1342 moh
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Prosjekttema

I 2018 ble den populære turstien ”Allmannberget Rett Opp” stengt på grunn av et utsatt

Turistdestinasjonen Oppdal sør i Trøndelag har mye attraktiv natur i tillegg til god infra-

parti øverst mot toppen. Det er denne stien på ca 10 km og 788 hm ”Oppdalstrappas

struktur hvor E6 møter R70. Mye ligger derfor godt til rette for utvikling av naturbasert turis-

venner” vil videreutvikle, forbedre og sikre med tiltak og markedsføre som Oppdals og

me. Utvikling av toppturen Oppdalstrappa er et godt eksempel på bærekraftig utvikling i

Trøndelags nye bærekrafige turistattraksjon.

et grønt perspektiv. Her skal gjesten kunne gå av toget, ta på turskoa og følge turskilt ut av
sentrum til en av Oppdals morsomste og luftigste topptur 1342 meter over havet.

En sentrumsnær toppturopplevelse med Trøndelags første ”sherpatrapp” vil ut ifra interessen og besøkstall fra andre destinasjoner med lignende naturopplevelser gi flere
overnattingsdøgn og forsterke omdømmet til Oppdal som den aktivitetsbygda vi ønsker å
fremstå som.
Prosjektgruppa ”Oppdalstrappas venner” har sett på hele rundturen, og vil utvikle en
naturopplevelse som starter i sentrum, følger myk sti gjennom skog, for så å gå over til
bratt klatring i trappetrinn opp fjellet som alle ser når de kjører inn til Oppdal. Nedfarten

Allmannberget
1342 moh

går på baksiden av fjellet og tilbake gjennom skog med slutt i sentrum, sannsynligvis med
en kanelsnurr, ferskpressest appelsinjuice og en stor mestringsfølelse for hele familien.
Vi har delt topp/rundturen, heretter kalt Oppdalstrappa inn i 3 byggetrinn og ser på hvilke

Våttåhaugen
982 moh
Oppdal sentrum
/Turistkontor
545 moh

behov og tiltak som bør settes inn både for å trygge gjesten som går stien, men også for å
skåne naturen og bevare den slik den er med minst mulig inngrep.
Vi starter byggetrinn 1 med det vanskeligste partiet. Denne prosjektbeskrivelsen vil gå i
dybden av byggetrinn 1 med behov, tiltak og budsjett, og gi en oversikt over de neste to
byggetrinnene.

Trondheim
120 km

Innledning
i

Molde: 150 km
Oslo: 387 km
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Mål

Målgrupper

2.0: Overordnet mål

I hovedtrekk jobber vi mot en stor målgruppe:

Det overordnede målet ved prosjektets slutt er å forsterke omdømmet til Oppdal som

- Gjesten; Den norske og utenlandske turisten.

ei aktivitetsbygd som turisten stopper i for å oppleve naturbaserte opplevelser.

2.1: Hovedmål

Gjesten er besøkende i Oppdal som søker naturbaserte aktiviter. Denne gruppen er stor
og segmenteres ved hjelp av Trøndelag Reiselivs sine utarbeidede personas som består av

Hovedmål 1: Restaurere, utvikle og sikre rundturen fra sentrum. Oppdalstrappa vil bli den

interesser. Denne målgruppen vil ha stor betydning av å spre attraksjonen i sosiale

nye turistattraksjonen i Oppdal gjennom den unike muligheten til å reise grønt, og starte

medier.

turen ved buss/togstasjonen.

Eksempel på personas som Oppdalstrappa vil egne seg for og markedsføring av

For at turen skal bli en attraksjon utover det å gå tur, opererer vi med flere undermål som å

Oppdalstrappa vil rette seg mot:

utvikle/sikre skogstien, steintrapp, alternative ruter, pause-punkt, oppholdssoner, historieformidling via tavler og utkikkspunkt langs ruta.
Hovedmål 2: Øke antall overnattinger i Oppdal med 20% for sommeren 2022.

2.2: Delmål
Delmål i prosjektets byggetrinn 1:

Verdiskaperen:
Familieferie.

Ledsageren: VennskskapsPar på tur.
byggeren:
Nyter livet
sammen.

Vandreren:
Turliv.

Eventyreren:
Samleren:
Eventyrlige na- Steder verdt et
turopplevelser
besøk.

- Innhente økonomisk grunnlag til å starte byggetrinn 1 våren 2021.
- Gjennomføre byggetrinn 1 innen september 2021.

Også andre grupper vil nyte godt av Oppdalstrappa i ettertid:
- Reiselivsbedrifter i tillegg til overnattingssteder, sportsbutikker, handel og bespisning.
Denne gruppen har en rolle som vertskap og har mest kontakt med gjesten. Alle i denne
målgruppen kan bruke Oppdalstrappa i sin egen markedsføring. Kanskje er det noen
som vil utvikle egne produkter som guiding, fellesturer og opplegg ved konferanser,
treningsløp, konsert etc.
- Lokale treningssentre kan legge organisert trening opp trappa som
populære trappe-timer.
- Turen ligger i et allerede godt etablert turområde, og vil føre til økt hverdagstrim
blant lokale og hytteoppdalinger.
- Det vil være fritt fram for andre å utvikle for eksempel OPP-løp og utvikle egne
konsept med bruk av Oppdalstrappa.
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3.1: Beskrivelse av prosjektet med behov og tiltak

OPPDAL
1

Hovedoppgaven blir å lage en naturopplevelse som gir turister lyst til å besøke Oppdal og komme igjen. Oppdalstrappa vil ha aktiviteter langsmed ruta som tillegger turen noe
mer utover en fjelltur. Prosjektet vil gå over tre år fordelt på 3 byggetrinn.
Byggetrinn 1: Etappe 1-2 og 3-4
Byggetrinn 2: Etappe 2-3 + utbygging på toppen
Byggetrinn 3: Etappe 4-5 og 5-3

Toppunkt: 1342 moh Total stigning: 788 hm Rundtur: 10,2 km Tidsbruk: Ca. 4 timer
Anbefalt årstid: Vår/sommer/høst
1-2: Turistkontoret - Kåsen Fritidsområde p-plass: Første etappe er 1,4 km etter gangvei
og asfaltvei ut av sentrum. Turen starter med turskilt fra Turistkontoret til P-plass eid av
kommunen.
BEHOV 1: Skilting for gående og syklende.
TILTAK 1: Skilt til den midterste P-plassen er allerede utarbeidet og ligger klar til
montering i mai 2021. Nye skilt for de siste 500 m til nordligste P-plass
må etterbestilles
BEHOV 2: Trygg oppbevaring av turgåerens sykkel på P-plass.
TILTAK 2: Sykkelstativ fra lokal smed utarbeides.
BEHOV 3: Inntektsmulighet for parkering av bil.
TILTAK 3: Utarbeide plan for Vipps-betaling på P-plass.
2-3: P-plass - krysset: Stien her er tydelig og bred og går gjennom skogsområde. Stien er
naturlig og består av stein og jord. Noen røtter er synlige etter mange år med ferdsel.
Skilting fra da turen var i bruk eksisterer fortsatt. Skilting til andre turer i fritidsparken
krysser også Oppdalstrappas rute.
BEHOV 1: Skiltingen bør moderniseres og ryddes opp i.
TILTAK 1: All skilting til Oppdalstrappa erstattes med skilt etter merkehåndboka for
nasjonal turskilting.
BEHOV 2: Beskytte utsatte deler av stien for erosjonsskader ved økt trafikk.
TILTAK 2: Avdekke strekninger med særskilt slitasje. Utbedre stien med natursten fra
nærområdet. (Her trengs kompetanseinnhenting.)
BEHOV 3: Formidling av historie og fakta langs stigen.
TILTAK 4: Utvikle tavler. Kan noe lignende som steinhellene brukt på Vang gravfelt
også settes opp langs Oppdalstrappa?

i

Golfbane

P
Curling
Skiarena
Rulleskipark

P

P

Kåsen
Fritidspark

Sykkelløyper

2

3

Kåsrandin

Våtåhaugan

5

4

Allmannberget

5

3-4: Krysset - Allmannberget 1342 moh: Dette er den utsatte delen av ruta som trengs
tiltak først, og som prosjektgruppa har valgt å starte med i BYGGETRINN 1.
BEHOV 1: Sikre/trygge stien.
TILTAK 1: Rydding av stien og opparbeidelse av trappetrinn av naturstein.
BEHOV 2: Møteplass og rasteplass
TILTAK 2: To møteplasser med benker i natursten blir bygd inn i trappa.
4-5: Allmannberget - Våtåhaugan: På toppen venter flott utsikt utover fjellheimen rundt
Oppdal. Dette er turens høyeste punkt. Samme tiltak og behov som etappe 2-3.
BEHOV 1: Noe spektakulært bør bygges som et utkikkspunkt/rasteplass/bu?
TILTAK 2: Utlyse konkurranse om et moderne utkikksområde.
5-3: Våtåhaugan - krysset: Samme tiltak og behov som etappe 2-3.

Bærekraftig
reiseliv
=
Naturbasert
leiseliv

1442 moh
788 hm
10,2 km

Landskap
stimulerer
sansene våre.

Start 2021?
Byggetrinn
1, 2, 3
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3.2: Byggetrinn 1 med behov og tiltak
Byggetrinn 1 starter når all finansiering er på plass.
Etappe 1-2: Som beskrevet på side 5 er tiltak som skilting allerede klart og planlagt
montert mai 2021.
Etappe 3-4: Hovedaktiviteten i Byggetrinn 1 vil være å sikre utsatte strekninger fra krysset opp til toppen, se illustrasjon. Dette er den bratteste strekning. Stien består i dag av
for mange løse stener som kan rulle ned og skape flere stensprang og er en risiko for de
som kommer etter. Det er denne strekningen som ingen i dag vil ta på seg ansvaret for å
rydde hver vår, som er grunnen til at stien i dag er stengt.
Oppdalstrappas venner har sett til andre attraktive ruter i Norge som de siste årene har
blitt tilrettelagt på denne måten vi ønsker; med trappetrinn i natursten, som Myrsundtrappa og opp Nesaksla i Åndalsnes. Med trappetrinn vil stien sikres, steinsprang i stien
unngåes og turgåere vil ikke gå utenom stien og tråkke egne ruter.

3

Krysset 700 moh

1

Ca. 100 m trappetrinn
Kåsrandin med gapahuk

Utsiktsbenk 1000 moh

2

Utifra vår befarelse er det ca. 550 høydemeter opp til toppen som trenger trappetrinn.
For å gjøre turen mer spektakulær og interessant har vi lagt inn to rasteplasser med

3

Ca. 450 m trappetrinn

luftige utkikksposter på tur opp. Trinnene vil være etter målene: Lengde/120 x dybde/60
x høyde/20cm. Pris per trappetrinn: 2023,- eks mva.
5 trappetrinn per høydemeter blir 2 750 trappetrinn.
7
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3.3: Samarbeidspartnere
Stibyggjaren AS har gjennom mange år bygd opp et spesielt forhold til sherpaene som
bor i regionen rundt Mount Everest i Nepal. Daglig leder Geirr N. Vetti har besøkt Nepal

Utsiktsbenk 1200 moh

Etappe 3-4, fra krysset til toppen. Rød strek viser hvilke deler av
stien som trengs utbedring i form av steintrapp.

mange ganger, og etterhvert startet han samarbeid med en gruppe sherpaer om deres
felles interesser og kompetanseområde; bygging av stier i vanskelige områder og opparbeidelse av trapper i naturstein.
Byggeteknikken de bruker er den samme som ble praktisert i Norge for mange hundre
år siden. Stibyggjaren AS og sherpaene er den eneste bedriften i Norge som har dette
unike samarbeidet. Deres samarbeid startet i 2004, og har resultert i restaurering av stier
og bygging av sherpatrapper i hele Norge.

Minera Skifer AS og Oppdalssten samarbeider om levering av trappetrinn; 2 750 skifertrinn!

Geir A. Vetti har vært på befaring av rundturen Oppdalstrappa sommeren 2020. Vi har

Geolog geolog Jan Gunnar Opsal, Skrid AS har vært på befaring i løypa for Byggetrinn 1 14.

løpende kontakt med utbygger, med avtale om prosjektstart så snart finansiering for

novemer 2020. Se vedlagt rapport.

byggetrinn 1 er på plass.
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3.4: Prosjektgruppa
Prosjektgruppa ”Oppdalstrappas venner” står bak prosjektet, og vil også være
ansvarlig for all finansiell søknad.
Prosjektgruppa er registrert i Brønnøysundregisteret med org. nummer:
Steinar Furnes, Visit Oppdal og Oppdal Turisthotell (prosjektleder)
Kristian Torve, fylkespolitiker, Ap
Olav Kvam, hytteutvikler
Kristin Riise, Visit Oppdal

3.9: Framdriftsplan
* Byggetrinn 1 og de neste byggetrinn starter når prosjektet er fullfinansiert.
Er det ikke finanisert til start sommer -21, utsettes prosjektet til sommer -22.

Aktivitet

Ansvarlig

10. august

Første møte med Stibyggjaren AS, Oppdal

Visit Oppdal

20. oktober

”Oppdalstrappas venner” første orienteringsmøte

OV

14. november

Befaring med geolog Jan Gunnar Opsal, Skrid AS

Skrid AS + OV

Byggherre, oppdragsgiver og ansvarlig instans er Oppdalstrappas venner.
For Byggetrinn 1 er Stibyggjaren utførende og ansvarlig under utførende
byggeperiode med HMS plan og HSA plan.

19. november

Møte med grunneier Oppdal Bygdeallmenning

OV

29. november

Ferdig prosjektbeskrivelse med budsjett

OV

Desember

Møte med Minera/Oppdalssten; sponsejakt på trinn

S+K

3.6: Rapportering

2021
Søknad om....... til .............

Oppdalstrappas

Søknad om....... til .............

Venner

3.5: Organisering

Prosjektleder Steinar Furnes vil stå for nødvendig rapportering .

Tidspunkt
2020

Januar

3.7: Ansvar

Søknad om....... til .............

Stien vil være helt uten konstruksjoner som rekkverk og kjetting. Ergo vil stien
være å regne som ”naturlig”, og turgåer ferdes på eget ansvar.

Mai

3.8 Vedlikehold

01. juni- august

Etappe 3-4: Utarbeidelse av tiltak 1 og 2

Det beregnes lite vedlikehold av stien, siden stien går på naturlig sti, og
sherpatrappa blir å beregne som naturstein.

August

Byggetrinn 2; Befaring og behovsavklaring etappe 2-3

August

Byggetrinn 2; Skisseutvikling av toppunkt

Troll Arkitekter

September

Ferdig Byggetrinn 1

Stibyggjaren AS

* I gangsettelse av Byggetrinn 1
Etappe 1-2: Utarbeidelse av tiltak 1 og 2
Stibyggjaren AS

2022
Januar

Søknad om....... til .............
Søknad om....... til .............
Søknad om....... til .............

01. mai- august

Oppstart Byggetrinn 2; Etappe 2-3

?

September

Ferdig Byggetrinn 2

?
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Bakgrunn for prosjektet
Covid-sommeren -20 ble et bevis på at destinasjoner i Norge med naturbaserte aktiviteter fikk økt antallet besøkende. Også ”Hytteundersøkelsen i Oppdal” fra 2020 viser klart at
naturen i og rundt Oppdal er grunn nr. 1 til at folk velger Oppdal som sin hyttekommune .
Oppdal har en sentrumsnær topptur som i dag er stengt på grunn av et usikkert stiparti
og uklar vedlikeholds-ansvar. Oppdalstrappas venner har etter sterke signaler fra turister,
reiseliv og næringsliv tatt på seg oppgaven med å prosjektere og søke finansiering til å
restaurere og utvikle denne turen til en nysatsing på grønn, bærekraftig turistattraksjon og
en topptur-opplevelse med start i sentrum.
Turen skal utvikles i 3 byggetrinn. Vi ser det fornuftsmessig å starte byggetrinn 1 med å
sikre de bratteste partiene med trappetrinn i natursten i samarbeid med Stibyggjaren AS,
som har bygget lignende stier og tapper i 16 år i hele Norge. Stibyggjaren AS sikrer stier
uten bruk av kjetting og rekkverk, noe som betyr at en sti blir å regne som en naturlig sti,
og turgåeren går på eget ansvar.
Prosjektet har også høy og snarlig gjennomførbarhet, siden toppturen allerede eksisterer
i sin grunnform. Vei, parkeringsplasser, løypetrase og skilting er allerede på plass. Fokuset i
utvikle turopplevelsen til noe unikt med historiefortelling, pausepunkt, oppholdssoner og
utkikkspunkt i byggetrinn 2 og 3.
I dag er Oppdals morsomste tur stengt, det er for gale.....

T U R KO RT

dette prosjektet blir da å sikre deler av ruta i Byggetrinn 1, restaurere stien mot slitasje og

VISITOPPDAL

Prosjektets betydning

Foto: Visit Oppdal

Oppdal er en kommune i vekst. Noe så sjeldent som en innlandskommune det investeres
i! Naturbaserte aktiviteter er noe folk ønsker i økende grad. Ut i fra besøkstall fra andre
ruter med sherpatrapp som fra Midsundtrappene og Nesaksla i Åndalsnes, har overnattingsdøgn og handel økt og trygget reiselivet. Dette ønsker vi også for Oppdal.
Oppdalstrappa vil være den første, og foreløbige eneste toppturen med sherpatrapp i
Trøndelag, som igjen vil være med å forsterke profilen for Oppdal, og Trøndelag, som en

Foto: Visit Oppdal

KÅSRANDIN & VÅTÅHAUGAN
- Kåsen turområde

Kåsen turområde ligger lett tilgjengelig i nærheten av Oppdal
sentrum, og har stier som passer absolutt alle.
VÅTÅHAUGAN: 984 moh, 9,6 km tur/retur
En av Oppdals mest populære topper. Den er godt synlig fra
sentrum hvor du ser turmålet og hytta mot himmelen.
KÅSRANDIN: 756 moh, 7 km tur/retur
Følger samme sti et godt stykke, men tar av opp mot Almannberget. Her finner du gapahuk med bålpanne som inviterer til en
real rastepause. Begge turene gir panoramautsikt over Oppdal.

interessant destinasjon å besøke med naturbaserte turistattraksjoner for både det norske
og utenlandske markedet.
Lett

Middels

Krevende

Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet av
OPPDALSTRAPPAS VENNER
Kristian Torve
Olav Kvam
Steinar Furnes
Kristin Riise

Ekspert
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