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Beskrivelse av prosjektet Merkesteder og stier på Tanum

Prosjektets formål:

1. Legge til rette for turer i nærområdet
2. Legge til rette for at innbyggerne på en enkel måte kan bli kjent med områdets historie,
merkesteder og naturmangfold
Bakgrunn

•
•

•

•

Tanum vels område er et unikt kulturlandskap i nasjonal sammenheng
Området ligger som en buffer mellom de tett befolkede og sterkt voksende områdene
Sandvika og Vøyenenga i Bærum kommune og Billingstad i Asker kommune, og er
allerede i dag et yndet friluftsmål for mange
Presset på området som utfartssted vil øke i takt med økende befolkning i områdene
rundt. Utbyggingen retter seg i stor grad mot unge og barnefamilier som vil trenge
kortreist friluftsliv og kunnskap om området
Vi trenger nennsom tilrettelegging for å ta godt imot dem og legge vekt på barn og unges
opplevelser i området

Figuren under viser utbyggingsaktivitetene:

Prosjektets gjennomføring
Prosjektet er delt i to aktiviteter som henger sammen: 1) oppmerking av turstier og rundturer i
området, og 2) skilt om merkesteder langs turene.
Forberedende arbeid og planleggingen knyttet til merking av stier og rundturer er godt i gang.
Styret i Tanum Vel har vurdert ulike stier og ruter og har landet på de mest aktuelle. Inkludert i
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dette er også gamle stier og snarveier som stadig færre kjenner til. Det er etablert et samarbeid
med Asker og Bærum Turlag i DNT. Dette gjør at deres ekspertise for oppmerking kan benyttes.
Videre vil de lokale turene knyttes opp til det store løype- og stinettet i marka som lokallaget av
DNT holder ved like sammen med kommunen. Kostnadene for skiltene er tenkt dekket gjennom
vellets prosjekt.
Den andre delen av prosjektet er skilt på merkesteder av historisk og kulturell betydning. Vi tenker
også å inkludere den spesielle geologien og naturmangfoldet i området. Tanum har en særdeles
spennende historie, og var i vikingtiden og så sent som i middelalderen et kultursentrum, noe som
Tanum kirke (bygd 1130), gravhauger og ruiner etter kalkproduksjon og jernmalmutvinning vitner
om. Opplysningsskilt om dette vil bidra til motivasjon for å gå turer i nærområdet og vil øke
kjennskapen til området. Ikke minst vil de mange barne -og ungdomskolene i og rundt
Tanumplatået kunne legge inn kortreiste ekskursjoner til historiske steder i undervisningen.
Severdigheter som tenkes å få et skilt er bl.a. a) Tanum kirke og gravhaugene rundt, b) Den
fredede kirkeveien til/fra Tanum kirke (mot Asker kirke) – en vei som er i ferd med å forsvinne i
utbygginger, c) De store gårdene som ligger på Tanumplatået, d) Gruvegangene etter
metallutvinning i skråningen bak kirken mot nord, e) Historien bak askekallene som bildet viser er
også noe mange unge ikke kan nok om.

Utformingen av merkestedsskiltene er ikke endelig fastsatt, her samarbeider vi med historielaget
og kulturmyndighetene i Bærum kommune, samt med Kirken. Vi har også hentet inspirasjon fra
tilsvarende prosjekt gjennomført av Billingstad Historielag for noen år siden. Deres skilt ser slik ut
der de ikke er montert på vegg / gjerder eller liknende:
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Samarbeidspartnere
Vi har invitert utbyggerne av boliger i området som sponsorer i prosjektet og har allerede sikret
støtte fra en av dem. Videre har vi inngått et samarbeid Turlaget der de er ledende når det gjelder
utforming og utsetting og oppknytting til øvrig turnettverk.
Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til prosjektet. Vi har også søkt OBOS og Bærum
kommune om støtte.
Vi ønsker å innlede en dialog med noen av de store grunneierne i området. De eier sentrale
merkesteder samt grunnen skiltene tenkes satt opp på. Videre er det slik at dette tiltaket kan bidra
til at turfolket holder seg til oppmerkede stier og ruter heller enn å vandre på dyrket mark.
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Budsjett
Vi har innhentet pristilbud på turskilt og merkestedsskilt fra Arba Produkter på skilt for turstiene og
merkestedene, det siste inkludert utsetting. Disse skiltene er i dimensjon A3. Det er også
innhentet pristilbud på skilt fra Allkopi i format A4 men uten utsetting. Prisanslag på resten er
basert på dialog med mulige leverandører. Her varierer anslagene noe og vi arbeider for å holde
kostnadene nede. Kostnadsestimatet for turskiltene er ca 60.000 NOK. Merkestedsskiltene vil
variere mellom store og små og med type fundament fra ca 10.000 NOK/stk ferdig montert i A3 til
ca 1000 NOK/stk med dugnad for utsetting av enkle stolper.
Vi mener prosjektet etablerer varige installasjoner som fremmer både nærmiljø & kulturarv og
natur & friluftsliv som vil være til glede og nytte for beboerne i området inkludert i de nye
boligområdene rundt Tanum; Vøyenenga, Sandvika, Bjørnegårdsvingen og Billingstad.

Vennlig hilsen
Tanum Vel

