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Unike veger i storslått natur

















Gammeldags eller nyskapende?

• www.regjeringen.no:
• Reiselivet har naturgitte forutsetninger for å

lykkes
• Naturbaserte opplevelsesturisme øker mest 

globalt
• Nåsituasjon: Norge – et litt gammeldags, 

nasjonalromantisk land i utkanten av Europa
• Visjonen: Norge – nyskapende i samspill med 

naturen. (UDs omdømmeutvalg)



Ny reiselivsstrategi

Regjeringen jobber med reiselivsstrategi:

”Nærhet til natur og norsk kultur ”og 
”reiseliv som distriktsnæring”

Turistvegprosjektet iverksetter denne 
tenkningen



Dette er Turistvegprosjektet

• Statens vegvesen utvikler 18 Nasjonale 
turistveger på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet og Stortinget

• Målet er at disse 18 strekningene skal få status 
og markedsføres som Nasjonale turistveger 
innen 2012

• Norges attraktivitet som reisemål skal styrkes 
gjennom en målrettet satsing der offentlig 
infrastruktur med høg kvalitet er fundamentet. 



Ambisjoner og mål

• Ambisjonen er å tilby et turistprodukt 
av høg internasjonal klasse

• Målet er å styrke bosetting og 
næringsliv i distriktene

• De Nasjonale turistvegene skal friste bilturistene
til å feriere i Norge

• Særpreget er opplevelser av det ypperste av 
norsk natur gjennom bilvinduet og på
spennende stoppesteder



Krav til turistvegproduktet

• En Nasjonal turistveg skal gå gjennom landskap 
med unike naturkvaliteter

• God kjøreopplevelse er viktig
• Strekningen skal være en avveksling fra å ferdes 

på hovedvegene
• Langs vegen bør det være mulighet for aktivitet 

og attraksjoner som øker opplevelsen
• Servicetilbudet i turistvegområdet skal ha et 

mangfold og god kvalitet



Kvalitetskravene

Nasjonale turistveger – utstillingsvindu for Norge 

Tiltakene skal sette spor i vår tid

Utgangspunktet i situasjonen og stemningen på stedet

Varige løsninger som eldes med verdighet

Alle funksjonene må sees i sammenheng

Informasjonssystem med felles design

Hver strekning skal ha sitt særpreg



Nasjonale turistvegar 
i vest
• Atlanterhavsvegen
• Geiranger – Trollstigen
• Gamle Strynefjellsvegen
• Gaularfjellet
• Sognefjellet
• Aurlandsfjellet
• Hardanger 
• Ryfylke
• Jæren

Nasjonale turistvegar 
i nord og aust
• Varanger
• Senja
• Havøysund
• Andøya
• Lofoten
• Helgelandskysten nord
• Helgelandskysten sør
• Rondane
• Valdresflye

18 Nasjonale turistveger light i 2012



Synlighet I

Dagbladet, 22. april 2006 Etter børs, DN
11. oktober 2006 Aftenposten, 6. mai 2006



Synlighet II

Motor, september 2006 Dagbladet, 28. september 2006



Synlighet III



Synlighet IV



Turistvegsatsingen – et felles løft



Statens vegvesen tar ansvar for

• Visuelle forbedringer langs vegen
• Stoppesteder for foto og rast
• Parkering for aktiviteter og opplevelser
• Informasjon langs vegene
• Profilering og informasjon på internett
• Stimulere andre aktører til innstas



Forventninger til andre

• Aktiviteter i naturen
• Opplevelse i natur og kultur
• Visuelle forbedringer – ute og inne
• Mat og overnatting
• Vertskapsrollen
• Informasjon og markedsføring



Aurlandsfjellet



Lofoten



Helgelandskysten nord





Gaularfjellet



Geiranger-Trollstigen



Nasjonal turistveg Lofoten

Langs tinderekka i storhavet











Gimsøystraumen – Nasjonal turistveg Lofoten

Nominert til Statens byggeskikk 2008









Eggum













Nasjonal turistveg Andøya

Der havet går på land









På kjøreturen gjennom et landskap uten ly mot Norskehavet 
blir fiskeværet Bleik et sterkt bilde på møte mellom mennesket 

og naturen.
















