
  
 

Tur: Sandviga/Bymarka - Lifjell Sted: Sandnes kommune Poeng: 10 

Type tur: Fottur GPS Lengde: 2 km + retur Gradering: Middels 

Startdato 26.3.2021 Sluttdato 31.10.2021  

 

Kartdata: UTM sone 32, PDF Målestokk 1:25000, Rutenett 1000 m, Høydekurver 20 meter, Tellekurver 100 meter 

 



  
 
  
   
 

Innledning: 
Lifjell ligger ytterst i Gandsfjorden i Sandnes kommune, og med sine 282 meter opp fra fjorden gir fjellet en 
formidabel utsikt mot Jæren, Sandnes, Stavanger og langt innover mot Ryfylke. Dette er et populært turområde som 
brukes flittig, og det er flere veier til toppen. Denne traseen starer i Bymarka i Sandnes, og kan gjennomføres om en 
padler eller kommer med båt og deretter går fra Sandviga/Bymarka i Sandnes.  Andre traseer finnes på Ut.no/kart 
eller vist på dette PDF kartet med som striplede røde stier. 
 

Turbeskrivelse: 
Det finnes mange utgangspunkt for denne turen, men tanken er å starte med båt eller kajakk og padle ut til 
Sandviga/Bymarka. Her finnes en fin strand der en kan trekke båten/kajakken opp. Kort opp fra bymarka, retning 
Lifjell finner du stien, og kort inn på stien står det skilt for å følge merket trase opp til toppen. (Rød heltrukken linje) 
Ryfylke friluftsråd har en liten brygge ved Bymarka, men den er kun for av og påstigning for badegjester. Det er ikke 
lov å ligge ved bryggen og blokkere for andre gjester.  
Selve turen fra Bymarka til toppen er ca 2 km målt etter GPX sporet, og det må regnes en time på turen opp. Det går 
mindre tid ned igjen. 
Selve turmålet som registreres i appen er huset som ligger på toppen i en radius på ca 50 meter. 
Posisjon UTM 32V N: 6535619 Ø: 315200 
 

Generell TellTur informasjon: 
TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering, også kalt postkassetrim. Her kan du finne turmål og 
registrere resultatene dine. Konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål. 
 

Denne turen er et TellTur mål. 
Registrer turmålet via GPS med Norgeskart Friluftsliv mobilapp for Android og iOS. Appen sjekker automatisk om du 
er innenfor 50 meters radius fra turmålet, da åpnes en innsjekkingsdialog som lar deg bekrefte at turmålet er besøkt. 
Så lenge du har turen lastet inn i appen, betyr det ingen ting om målet er uten mobil dekning når du når målet. 
 
For full informasjon om mobilappen og dens bruk mot TellTur: https://norgeskart.wiki/nb/brukerveiledning/telltur/ 
 

Detaljert informasjon: 
PDF ligger til nedlasting via lenke: http://www.ryfri.no/telltur 
Turmålet er som på alle TellTurer et punkt, som gir poeng når du kommer til punktet.  
Du må laste inn appen som beskrevet i avsnittet over.  
Hver TellTur gir et gitt antall poeng. Premier venter til den som har samlet flest turer, eller den som har samlet flest 
poeng. Sjekk ut: http://www.ryfri.no/telltur for informasjon om årets TellTur regler. 
 

Turen er publisert av:  
Ryfylke Friluftsråd 
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