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● Utrede hvordan utbygging, drift og 
vedlikehold av veier skal organiseres, med 
bakgrunn i at stadig flere utbyggere og 
veieiere gir fare for økte kostnader, mer 
fragmenterte fagmiljøer og mindre 
sammenhengende utbygging.

● Endre veinormalene for gang- og sykkelvei 
for å tilpasse bedre til lokal trafikk.

● Øke satsingen på nasjonale turistveier, 
sykkelruter og vandringsleder.

● Som støttes av: (side 17, Reiseliv)
● Lansere et eget pilotprogram for et 

bærekraftig reiseliv, som støtter opp om 
lokal natur- og miljøforvaltning og 
utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål.

Hurdalsplattformen(side 41, Veg), - Regjeringen vil:



● Syklistenes Landsforening  
utga rapport i 1996.

● Binde sammen landsdeler
● Opplevelser:
– Natur
– Kultur
– Attraksjoner

● Binde sammen byer

● Unngår de mest trafikkerte 
vegene

● Kan gå på private veger
● Framkommelig for sykkel med 

tilhenger

Den gang..



● Hva er nasjonale sykkelruter
– Krav:
– Trafikksikkerhet
– Framkommelighet
– Opplevelser
– Tilgjengelighet til servicetilbud
– Tilgjengelig informasjon

● Nasjonale sykkelruter som del av 
Europeiske ruter

● Revidert «Norgeskart»

● Nye nettsider

● Litt ferske egne erfaringer

Hva jeg vil / kan snakke om..



● Velger å følge europeisk standard, 
● EuroVelo Certifcation standard

● (ca 5000 km EuroVelo ruter i Norge)

● Kriterier for hva som er akseptabelt
– For hele strekningen
– Kan akseptere kortere strekninger med 

«høyere verdier»

● Finne lengre sammenhengende strekninger 
med sammenhengende attraktive og 
trafikksikre veger

● Utarbeide kart for å finne aktuelle traseer 
langs og parallelt med riksveg

Trafikksikre ruter



EuroVelo certification standard på europa- og riksvegnettet



● Tunneler er ofte en barriere for syklister

● Ingen «EU-standard» for å vurdere 
forholdene for syklister i tunnel

● Har vært noe ulik praksis mht. forby eller 
tillate sykling i tunnelene

● Vurdering av hvor ubehagelig det er..

● Har laget et «første forsøk» på å vurdere 
tunnelen, ut fra:

● Lengde på tunnelen
● Trafikkmengde i tunnelen
● Hvor lenge syklisten oppholder seg i 

tunnelen
● Hvor mange biler man opplever i tiden i 

tunnel

Analyse av tunneler



● Statens vegvesen jobber også med

● Nasjonale turistveger
– https://www.nasjonaleturistveger.no/

● Norsk Vegmuseum om:
– Nasjonal verneplan Veger - Bruer -

Vegrelaterte kulturminner
– https://vegmuseum.no/kulturminnever

n/verneplan

● Dette kan gi synergieffekter og bidra til økt 
kjennskap til disse. 

● Sette fokus på syklistenes bruk av disse, og 
legge til rette for sykkelturisme der det lar 
seg gjøre

– Foto: Trine Kanter Zerwekh

Attraktive ruter, blant annet langs Nasjonale turistveger og museale veger

https://www.nasjonaleturistveger.no/
https://vegmuseum.no/kulturminnevern/verneplan


● Det har vært «et krav» at det skal finnes kart og 
guidebøker å få kjøpt for nasjonale sykkelruter

● Vi mener at det ikke lenger er aktuelt, nå finnes «alt» 
på nett.

● Men ikke alt der er hva det gir seg ut for å være. 

● Blant annet finnes det mange versjoner av Nasjonal 
sykkelrute x eller y eller z.

● Vi har også brukt «app» til å planlegge de nasjonale 
rutene.

● Nedlastbare ruter finnes på vegvesen.no og på 
eurovelo.com

Planlegging av sykkelruter



Digitale ruter gir mye nyttig informasjon, som tidligere var «utilgjengelig»



EuroVelo har 5904 km ruter i Norge, det meste langs nasjonale ruter



● Nasjonale sykkelruter beregnet for ferie og fritid, 
nummerert fra 1 - 9 (10). Dekker hele landet.

● Rute 1 følger hele norskekysten
● Rute 2 Telemarkskanalen - Rjukan - Imingfjell - Uvdal
● Rute 3, Kristiansand - Setesdal - Ryfylkeheiene - Stavanger
● Rute 3B Voss - Ålesund
● Rute 4 Hallingdal - Gol
● Rute 4 Rallarvegen - Hallingskarvet rundt
● Rute 5 Numedalsruta - Golsfjellet
● Rute 5 Mjølkevegen - Valdresflya - Jotunheimvegen -

Vinstra
● Rute 6 Røros - Rondane - Sognefjell - Bergen
● Rute 7 Pilegrimsruten Nidaros (Trondheim) - Hamar -Oslo -

Halden
● Rute 8 Finnmarksruta, Alta - Kautokeino - Kirkenes
● Rute 9 Villmarksruta, Halden - Finnskogen - Trysil - Røros -

Tydalen - Trondheim

Nye nettsider for nasjonale sykkelruter på www.vegvesen.no



Eksempel på kartfortelling



Interaktivt kart



Kartapplikasjon 



● Vi legger nå fram vårt forslag til revidert 
kart over nasjonale sykkelruter.

● Vi sender et høringsbrev til aktuelle 
samarbeidspartnere (på nasjonalt og 
regionalt nivå.) ber om innspill på:
– Rutevalg
– Samarbeid mellom vegeiere, inklusiv 

private veger der det er aktuelt
– Finansiering av eventuelle tiltak
– Oppfølging/videreutvikling av ruter
– Drift og vedlikehold
– Markedsføring

● Nasjonale sykkelruter må ha et bredt 
eierskap. Hvordan kan vi samarbeide for å 
gjøre dette til et godt og levende produkt?

Veien videre….



Takk
for
Meg  J

Siste ark…


