Rutiner for kjøring og bruk av skiløypene i Bodømarka

Målsetning
Bodø kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal gis mulighet for idrett, fysisk
aktivitet og bruk av naturen (Plan for idrett og friluftsliv 2019 – 2022).

Diverse informasjon
Seksjon for idrett og friluftsliv på kulturkontoret har ansvar for forvaltning av skiløyper og skistadion
i Bodø kommune. Vei- og idrettsseksjonen på Teknisk avdeling drifter og setter spor skiløypene.
I Bodømarka tråkkes det løyper på Bestemorenga, i lysløypenettet, i skiløypa rundt Soløyvatnet og
opp til Furumoen.
Det kjøres opp til Keiservarden og Junkerfjellet når det er kapasitet. Her settes det ikke spor.
På grunn av høyden under brua i Skavdalslia, kjøres det ikke ned til Bodin VGS.
På Kjerringøy, Tverlandet, Oldereid og i Misvær tråkkes det løyper av idrettslag og frivillige.
Bodø kommune abonnerer på tjenesten Skisporet.no. Her finner man oppdatering på tråkking av
løypene i Bodømarka og på Tverlandet. Vestvatn har også denne tjenesten.
Det er båndtvang hele året i lysløypene i Bodømarka, jf. Bystyrevedtak 19.06.2014.

Generelt om løypeprepareringen
Følgende punkter er retningsgivende for løypepreparering som utføres av Bodø kommune. Vi gjør
oppmerksom på at disse punktene sammen med skjønnsmessige vurderinger, vil være grunnlag for
om det tråkkes og settes spor. Snømengden varierer veldig i løypenettet. Dette kan påvirke når det
tråkkes og hvor.
-

Det tråkkes med skuter/ATV i løypenettet for å legge snøsåle tidlig i sesongen.
Tråkkemaskinene kjører ikke i løypa før det er minimum 15 cm snøsåle.
Klassiskspor settes når det er nok snø til det. Hvis det settes spor når det er for lite snø
risikerer man å få opp grus som blir et varig problem utover vinteren.
Harde, isete løyper freses så lenge det er nok såle.
Det settes bare spor i rulleskiløypa når snøsålen er tykk nok til dette. Hvis det kjøres med
tråkkemaskinen når det er lite snø risikerer man å rive opp asfalten med beltene.

Kjøremønster
Løypene kjøres ved snøfall eller når løypene er harde eller isete. Behovet for kjøring vurderes av
Teknisk avdeling med tanke på værutsikter m.m. De dagene det kjøres løyper kjøres Maskinisten
mandag, onsdag og fredag først. Tirsdag og torsdag kjøres det mot Mørkved først.
Rulleskiløypa på Bestemorenga kjøres som regel før de øvrige løypene.
Utgangspunktet for kjøringen er at det tråkkes klassiskspor på ene siden av løypa.
Løypene kjøres i hovedregel innenfor ordinær arbeidstid. Det vil si 07:30 og 15:00 på ukedager og i
helger. Det tar ca. 7,5 time å kjøre hele løypenettet.

Ferdselsregler
Skiløypene er forbeholdt de med ski på beina.

Når løypene er preparert vil det være et brudd på friluftslovens hensynsregel, å gå på føttene i
tråkket løype dersom det fører til at den ødelegges. Hvis man setter mye spor i skiløypene, må man
altså finne seg et annet sted å gå.
De som går på ski eller føttene rett etter at tråkkemaskinen har kjørt, ødelegger løypa fordi snøen
ikke får tid til å sette seg. Vent gjerne ½ time med turen.
Ta hensyn til andre. Den med størst fart må vike for de med mindre fart.
Hold til høyre i løypa – uansett hvilken side klassisksporet ligger.

Andre skiløyper som kjøres opp i Bodø kommune
I tillegg til løypene i Bodømarka, kjøres det opp løyper i Hopsmarka, i lysløypa på Straumøya i
Saltstraumen, på Oldereid i Vestvatn Misvær. Disse løypene driftes og kjøres opp av lokale idrettslag
og ildsjeler med støtte fra Bodø kommune. Av disse ligger Hopen og Vestvatn også på skisporet.no.

