


 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 
fauna, landskap, 
naturtype, evt 
rødlistearter etc 

Variert strandsone med berg, ulike typar vegetasjon (lauvskog, 
delvis rent hasselskog, lynghei, noe slåttemark med mer) 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

3 gravminner langs heile strekninga, ikkje i vegtraseen 

Bygninger Nevn evt 
bygninger på 
området og omtal 
kort bruken av og 
ansvaret  for disse 

[klikk her for å skrive] 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Til fots og med sykkel, buss 

Egnet bruk Vurdering av 
hvilke aktiviteter 
området egner seg 
for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting  
       annet [klikk her for å skrive] _______________________________  

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

Delstrekning Slevika-Hatlane syd ferdig 2012 
Delstrekning Bogneset-Slevika under bygging 2012 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon



2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres 

av/ 
Ansvar 

Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

1 Opparbeiding turveg [klikk her for å skrive] Ålesund 
kommune 

2012 - 20 5.000.000 

2 Etablering 
grasbakke-eng 

I samband med etablering av 
turvegen 

Ålesund 
kommune 

Planperioden 50.000 

3 Bord og benker Engangskostnad  

Etablering av benker langs 
traseen 
Etablering av bord langs 
traseen 

Kommunen Planperioden 300.000 

4 Søppeldunker Investeringskostnad 10 Stck. Kommunen  100.000 

5 Informasjon og 
skilting 

 Kommunen  200.000 

6 Opparbeiding av  
p-plass Bogneset 

 Ålesund 
kommune 

planperioden 200.000 

 Total kostnad Alle kostnader er oppført i 
2012-kroner 

  6.300.000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Sikring av Bogneset som eit større opphaldsområde i tilknyting til turvegen. HC-baderampe, gressplen.  
 
Toalett 
 
Tilrettelegging/oppgradering av badeplasser i tilknyting til turvegen. 

 

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) inkl større 
og sjeldnere oppgaver, (f eks 
grusing, maling, skogrydding 
etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Merknad 

 Sjå vedlegg  101.667 Gjennomsnittleg 
årssum 

 Sum årlig kostnad:  101.667  

 Sum planperioden løpande 
oppgåver og større oppgåver 

 610.000  

 

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

Fotografier 

 
Figur 1: Slevika (før turvegen ble bygd; Foto: Arne Neumann, ÅK) 



 

Figur 2: strekning Slevika-Hatlane (før turvegen ble bygd, trasé vist med sperrebånd; 
Foto: Arne Neumann, ÅK) 

 

Figur 3: Holmeskjærvika, turvegen legges i stien til venstre (Foto: Arne Neumann, ÅK) 

 

Figur 4: Naustrekke østfor gamle røykeri (Foto: Arne Neumann, ÅK) 



 

Figur 5: ferdig turveg vest for renseanlegget på Åse (Foto: Arne Neumann, ÅK) 


