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Sykkel i Salten 

Innledning 
Sykkel i Salten er en samordnet satsing på tur- og turistsykling mellom Salten Regionråd, 

kommunene, Visit Bodø, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Visit Nord-Norge og andre 

aktuelle organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Salten Regionråd er prosjekteier og styret i 

Regionrådet er styringsgruppe. Salten friluftsråd har prosjektlederansvaret. Alle kommunene i Salten 

har sluttet seg til sykkelprosjektet. Alle vedtak om deltakelse er forankret politisk. 

Potensialet for sykkel som reiselivsprodukt 
Sykkel som reiselivsprodukt er et av satsingsområdene til Innovasjon Norge og Nordland 

fylkeskommune. Det pågår derfor et betydelig markedsarbeid som presenterer Norge som 

sykkeldestinasjon i utlandet. Tendensen i reiselivsmarkedet er helt klar på at stadig flere ønsker 

aktive opplevelser når de ferierer i Norge. Sykkel er sammen med spaferie den ferieformen som 

legger mest penger igjen lokalt. Sommeren 2009 ble det gjennomført en undersøkelse av nordmenns 

bruk av sykkel i ferie/fritidssammenheng. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup og Kaizen AS 

med finansiell støtte fra Innovasjon Norge og Statens vegvesen region sør. Resultatene fra analysen 

viser at omlag 500.000 nordmenn brukte sykkel i forbindelse med feriereiser i Norge de siste tre 

årene. Disse feriereisene sto for nesten 1 mill. overnattinger fordelt på egne feriehus og 

kommersielle overnattingsbedrifter. Driverne eller motivene knyttet til dette overnattingsvolumet er 

sannsynligvis ikke bare sykling. På spørsmål om framtidig bruk av sykkel på feriereiser i Norge er det 

hele 1,9 mill. nordmenn som svarer at de er meget eller ganske interessert i dette. Dette viser at det 

er et potensial på nesten en tredobling i dette markedet. Vel 60% av dette potensialet er såkalt 

basesykling med utgangspunkt i samme overnattingssted. (Hentet fra cyklingnorway.com). Mye tyder 

på at denne tendensen er forsterket over de senere årene. I tillegg har elsykkelmarkedet vokst 

betydelig. 

Hva skal vi ha ut av dette? 
Det skal etableres et godt tilbud for tursykling i Salten både for regionens egne innbyggere og 

besøkende. Hovedfokus rettes mot sykkeltraséer langs vei, men opplevelsene kan krydres med 

terrengsykling, der det ligger til rette for det. Tiltakene skal gi: 

1. Generell øktning i bruk av sykkel for transport og rekreasjon 

2. Økt bruk av sykkel og mer nærferie for egne innbyggere 

3. Økt verdiskapning i reiselivet i regionen  

4. Øke regionens attraktivitet 

Hva skal tilrettelegges? 
Det skal legges til rette for gode og varierte sykkelopplevelser i Salten. Regionen skal fremstå som en 

attraktiv sykkeldestinasjon. Sykkelruter skal etableres i alle Saltenkommunene. Sykkel skal bli et 

spissprodukt for reiselivssatsingen i regionen. 
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Sykkeltraséer 

En sykkeltrasé er en sammenhengende strekning, kort eller lang, tung eller lett, teknisk enkel eller 

krevende, asfaltvei eller sti, men hele strekningen må være egnet for aktuell type sykkel. Traséem må 

være tilfredsstillende trafikksikker, men kan variere i standard undervegs, både med hensyn til 

dekke, trasebredder og stigningsforhold. Sykkeltraséene bør ha attraksjoner og en kvalitet som gjør 

de fristende å ta i bruk.  Informasjons/merkesystemer må gjøre det greit for syklister å finne fram og 

gjøre seg kjent på forhånd om hva som møter dem undervegs.  Sykkeltraséer av en viss lengde bør ha 

mulighet for overnatting og bespisning (helst Syklist velkommenbedrifter), med tilfredsstillende 

avstand undervegs. Det er en stor fordel om det også finnes muligheter for å leie sykler av 

tilfredsstillende kvalitet, verksted og muligheter for sykkel-, person- og bagasjetransport, dersom det 

legges opp til A – B sykling. 

Sykkeldestinasjon 

En sykkeldestinasjon er et geografisk område som er godt tilrettelagt for sykkel, flere sykkeltraséer 

med varierte lengder, ulik fysisk utfordring og ulike aktivitetsmuligheter (tursykling, bysykling, 

landeveissykling, terrengsykling,…).  Det bør legges til rette både for basesykling (sykkelruter hvor du 

bor et sted) og A – B sykling. Destinasjonen må ha et variert overnattings- og serveringstilbud. En 

velfungerende destinasjon må ha en organisering som sikrer god koordinering og drift over tid.   

Offentlig kommunikasjon 

For å få et velfungerende turnett for sykkel, er det nødvendig med en god kobling mot offentlig 

kommunikasjon som kan frakte sykler, bagasje og personer. Dette er viktig både for å sikre 

sammenhengen i traséene og evt. bagasjetransport, transport til startsted eller hjemtransport fra 

avslutningen av sykkelturen. Det er viktig med forutsigbarhet, god informasjon om og regularitet i 

rutetilbudet. I tillegg bør det være en koordinering mellom ulike transportører hvis dette er viktig for 

sammenhengen i en sykkelrute. Der plassen er begrenset for transport av sykler, bør det være mulig 

å reservere plass for denne. Følgende offentlige transport er viktig i Salten: 

• ferge 

• båt 

• buss 

• tog 

Overnatting og bespisning 

På lengre traséer og i knutepunkt for basesykling må det være muligheter for overnatting og 

bespisning med fasiliteter tilpasset syklister. Det er gunstig hvis en har et spekter av muligheter, fra 

naturlige teltplasser til hotellstandard. Matbutikker/kiosker og serveringssteder er også viktige i 

etablering av sykkeltraséene fordi syklister ønsker å minimere bagasjebehovet. Serveringssteder kan i 

seg selv være en attraksjon på traséen.  

Sykkelutleie/sykkeltransport/verksted 

For tilreisende er utleie av sykkel ofte avgjørende for valg av destinasjon. Syklene som er til leie bør 

ha en standard som står i stil med det som kreves for å sykle traséene på destinasjonen og være i god 

stand. Det er en stor fordel om sykler er tilgjengelig på eller nært trafikknutepunkt som flyplass, 

togstasjon eller havner. For ut- og inntransport av sykler fra start/stoppsted bør det være tilbud om 

sykkeltransport i kobling med sykkelutleie. Utleier bør ha et samarbeid med aktuelle 

sykkelreparatører i regionen. 
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Attraksjoner 

Sykkeltraséer uten attraksjoner, får minimal bruk. Det er svært viktig å være bevisst på å legge til 

rette for varierte opplevelser, både innenfor kultur, mat, natur og landskap. Klarer vi gjennom 

sykkeltraséene å koble flere attraksjoner, vil det være en stor fordel. 

Digital og analog informasjon  

God informasjon er avgjørende for velfungerende sykkeltraséer. Det bør foreligge både digital og 

analog informasjon. Turbøker, papirkart, kart- og reiselivsportaler, apper, turkort, foldere og sosiale 

medier er eksempler på aktuelle informasjonskanaler. Informasjonen bør utformes slik at den er 

enkel å sy sammen i naturlig sammenhengende sykkelturer. Digital informasjon bør legges i 

eksisterende og ikke egne, spesialsydde løsninger. Dette både av hensyn til synlighet, tekniske 

utfordringer og drift/utvikling av løsning. Informasjonen bør blant annet inneholde følgende: 

• beskrivelse av sykkelturene (tekst, kart, bilder) for planlegging og gjennomføring  

• sykkelutleie 

• relevant offentlig transport med til enhver tid oppdatert ruteinformasjon 

• overnatting, matbutikker og bespisning 

• severdigheter, attraksjoner og aktiviteter 

• kontaktinformasjon 

Syklist velkommensertifisering 

Syklist velkommen er en sertifiseringsordning for sykkelvennlige bedrifter og destinasjoner, for 

eksempel stilles det krav om sykkelparkering, dusj- og klestørkemuligheter på overnattingssteder 

som skal sertifiseres. Det må også være spisemuligheter på eller like ved bedriften. Ordningen skal 

sikre kvaliteten på sykkelopplevelsen. Samtidig gir Syklist velkommenordningen bedret synlighet i 

nasjonale reiselivsportaler. Ordningen driftes av Stiftelsen Sykkelturisme i Norge. De har som mål å 

utvikle Norge som sykkelferiedestinasjon og er etablert blant annet i et samarbeid mellom flere 

fylkeskommuner, Innovasjon Norge og Statens vegvesen. Sertifiseringen innebærer en årlig avgift for 

de som blir sertifisert. Det vil være svært ønskelig å få både destinasjon og flest mulig bedrifter 

godkjent etter ordningen. Mer informasjon finnes på cyklingnorway.no. 

  

Bedriftsnettverk/bedriftssamarbeid 

Et nettverk av velfungerende kommersielle bedrifter med felles fokus på gode tilbud til syklister er 
avgjørende for å få til et attraktivt tilbud for tur- og turistsykling. Samtidig vil nettverket/samarbeidet 
være et viktig verktøy for å få utnyttet den markedsmessige verdien av prosjektet så godt som mulig. 
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Bedriftsnettverk er en arbeidsmetode etablert av Innovasjon Norge. Det er et tilbud til små og 
mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende 
samarbeid.  

Mange bedrifter har behov for å få hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, 
identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter. Dette tilbudet gir bevisstgjøring og 
synliggjøring av potensialet i hver bedrift, kompetanse knyttet til nettverksavtaler og andre juridiske 
avtaler, kjennskap til arbeidsprosesser, verktøy og konsulenter som kan brukes i nettverksutvikling.  

Innovasjon Norge stiller følgende krav til nettverkene: 
• nettverket må bestå av bedrifter med vilje og evne til å forplikte seg 
• nettverket må ha internasjonalt potensial 
• store bedrifter kan være med i nettverket, men ikke dominere 
• antall bedrifter i et nettverk er gjerne tre eller flere 
• nettverkene kan være både horisontale og vertikale 
• bedriftene i nettverket kan være spredt geografisk 
• etablerte nettverk som ønsker å videreutvikle seg kan også søke ytterligere finansiering 

I forbindelse med sykkelprosjektet er det aktuelt å danne nettverk av bedrifter som ønsker å arbeide 
med tur- og turistsyklister som en del av sitt kundegrunnlag.  De formelle kravene kan oppleves som 
tunge i bedriftene. Det kan derfor være aktuelt å etablere et mer uformelt samarbeid. Dette sjekkes 
nå ut gjennom et forprosjekt – første fase i etableringen av et bedriftsnettverk. 

Tjenestedesign 

Tjenestedesign handler om det å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon 
og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet, både for 
tjenestetilbyder og kunde. 

Tjenestedesign kan beskrives som design av tjenester som gir økt verdi både for leverandør og 
bruker. Ved å gjennomføre en strategisk satsning på dette området, har en muligheten til å: 

• gi kundene/ brukerne verdifulle opplevelser over tid 
• øke sin konkurranseevne; fremstå som unik og bli den foretrukne 
• oppnå optimal effektivitet i hele bedriftens verdinettverk 
• øke bedriftens totale lønnsomhet 

(hentet fra norskdesign.no) 

I sykkelsatsingen handler dette om å sy sammen fysiske infrastrukturtiltak, attraksjoner, 
informasjonstiltak og kommersielle tilbud til en kvalitativt god helhet for brukerne. Det må være 
fokus på tjenestedesign i initierings- og gjennomføringsfasen.   

Markedskommunikasjon og mediearbeid 

Gjennom målrettet medie- og kommunikasjonsarbeid skal man oppnå en tydelig posisjon som 

attraktivt reisemål for syklende.  

Hovedaktiviteter: 

• Utvikling av markedsstrategi og visuell profil 

• Videreutvikle budskapet gjennom innholdsproduksjon (tekst, video, bilder etc.) 

• Oppbygging av bilde- og historiebank 
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• Digital distribusjon gjennom nettsted og sosiale medier, både på destinasjons- og 

bedriftsnivå 

• Mediearbeid; Utarbeide programmer, være vertskap, oppfølging i etterkant 

• Vise fram mangfoldet i sykkelopplevelsen gjennom målrettet arbeid mot media 

• Kampanjer, workshops og visningsturer  

• Måling av digitale fotavtrykk 

• Overvåking av det som sies om destinasjonen på nett og dialog med kunder og 

meningsskapere på sosiale medier 

• Nyhetsbrev til aktuelle turoperatører, potensielle kunder etc. Markedskommunikasjon og 

mediearbeid 

Utgangspunktet for sykkelsatsing i Salten 

Forutsetninger 

Salten ligger både geografisk og infrastrukturmessig godt til rette både for base- og A – B sykling. 

Kombinasjonen av vei, båt, ferge, buss og bane gir mange muligheter. Samtidig er det klart at det er 

en del utfordringer. Hovedutfordringen knytter seg til veier med mye (tung)trafikk. Dette gjelder i all 

hovedsak E 6 og RV 80. I tillegg gjør mange tunneler på E 6 fra Rognan til Fauske, fra Straumen til 

Mørsvikbotn og Svartistunnelen på FV 17 fra Halsa til Fykan disse strekningene uaktuelle. Det samme 

gjelder Steigentunnelen på FV 835 fra Tømmernes til Forsan. Ved siden av de ordinære 

fergestrekningene er Nordlandsbanen, Hurtigruten og Nordlandsekspressen (NEX 1 og 2) svært 

viktige for sykkelturismen i regionen. De nye sommerrutene underbygger potensialet for 

sykkeltur(isme) i regionen. Flyplassen i Bodø, sammen med Hurtigruta og Nordlandsbanen gjør det 

enkelt for sykkelturister å komme til regionen. 

 
Fortsatt noen hindringer i veien for syklistene i Salten. Foto: Bjørn Godal 
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Sluttført og igangsatt arbeid 

Nasjonal sykkelrute 1, er ferdig skiltet i Salten. Den følger FV 17 sørfra til Bodø og fortsetter fra 

Moskenes og videre nordover til Kirkenes. Statens vegvesen har skiltet ruta.  

Saltdal kommune har over flere år jobbet med sykkelruta fra Storjord til Saksenvik. Arbeidet er en del 

av en nasjonal satsing, «Naturarven som verdiskaper». Traseen skal ferdigstilles våren 2019. I tillegg 

har man gjennom prosjektet jobbet med å forlenge traseen fra Storjord til Polarsirkelen. 

Prosjekteringen ble sluttført i 2017. Denne skal ligge til grunn for arbeidet med finansiering og 

formelle godkjenninger. Prosjektet har også tatt initiativet for å koble sykkelruta gjennom Saltdal til 

Saltstraumen og Bodø.  Skilting og merking av denne ruta er nå under arbeid (Dugnadsveien og 

traséen langs fjorden)og skal sluttføres våren 2019. På grunn av motstand fra grunneiersiden, vil ikke 

hele traseen langs fjorden fra Saltdal til Skjerstad opparbeides som planlagt. Ca 1 km vil ikke få 

terrengopparbeiding, men skiltes. Store deler av denne strekningen kan sykles slik den er, men med 

noe trilling. Denne delen av prosjektet ledes fra STImuliprosjektet i Bodø.  

 I forhold til sykkeltilrettelegging ellers, jobber STImuliprosjektet i Bodø blant annet med 

tilrettelegging for by-, tur- og terrengsykling i tillegg til koblingen med Saltdalsprosjektet.  

Sjøfossen næringsutvikling markedsfører sykling i Gildeskål, med fokus på øysykling. I Sulitjelma 

legges det til rette for mer terrengsykling. 

Sykkelturen fra Bodø til Kjerringøy og videre til Steigen og Hamarøy har blitt markedsført og brukt av 

mange syklister, men her er det gjort lite eller ingen tilrettelegging. Traséen er kåret til en av Norges 

fineste sykkelturer.  Turen i sin opprinnelige form, er ikke lenger aktuell, pga nedleggelsen av 

rutebåten i Foldabassenget 

Nordland fylkeskommune ga i 2011 ut boka «Sykkelturer i Nordland». Her er følgende sykkelruter i 

Salten beskrevet: 

• Sykkelrute 1 (FV 17) 

• Nærtursykling i Bodø 

• Kultursykling i Misvær og Beiarn 

• Sykling fra (Bodø) Fauske til Røsvik 

• Sykling fra Sjønstå til Balvassdemningen 

• Fra (Bodø) Kjerringøy til Tranøy 

• Rundturer i Steigen 

Samlet betyr dette at regionen har et godt utgangspunkt for å starte en sykkelsatsing rettet mot 

tursykling for egne innbyggere og besøkende.  

Aktuelle sykkelprodukt/tiltak i prosjektet 
Sykkel i Salten skal ivareta helheten i prosjektet. Likevel er det naturlig å dele prosjektet i 

underliggende produkt/opplevelsesmuligheter. Disse er:  

A. Sykkel og sjøsprøyt: Kombinasjonsmuligheter mellom hurtigbåt og sykkel  

B. Med sykkel langs Kulturveien: Sykkelstien i Saltdal, koblingene mot Bodø og Beiarn  

C. Med sykkel langs Kystriksveien: Sykkelrute 1 med avstikkere  

D. Med sykkel på Kjerringøy: Sykling Bodø – Kjerringøy  
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E. Terrengsykling i Salten: Fokus på Sulitjelma og Bodø, Kanskje også svasykling i nord-Salten 

F. Fjellveisykling: Sykling på de mange fjellveiene som går i regionen, med lite eller ingen 

biltrafikk 

A. Sykkel og sjøsprøyt  

 
Sykling på Engeløya i Steigen er en av turene i «Sykkel og sjøsprøyt». Foto: Trond Loge 

Kombinasjonen av sykkel og hurtigbåt langs verens vakreste kyst. Sykling med utgangspunkt i 

stoppestedene til Nordlandsekspressen i kommunene Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, 

Steigen, Hamarøy. Traséene har noe overlapp med Kystriksveien sør i regionen. Sammen 

med det ordinære tilbudet til Nordlandsekspressen, gir de nye sommerrutene svært gode 

muligheter til å kombinere sykkelturer med bruk av hurtigbåt. De nye båtene er også bedre 

tilrettelagt for sykkel og det er gratis å ta med sykkel på båten. Samtidig tilbyr 

Fylkeskommunen et reisepass som gjør det mulig å reise ubegrenset i en uke for 995,-. Dette 

er trolig det beste om mest unike sykkeltilbudet regionen kan by på.   

Tilbudet tar utgangspunk i at folk leier sykkel i Bodø eller tar med egen sykkel på hurtigbåten. 

Her legges det vekt på fleksibiliteten som kombinasjon av hurtigbåt og sykkel gir, kortere 

sykkelstrekk, kystkultur, kystlandskap og kombinasjonen med andre opplevelser som 

strandturer, øytoppturer, kontrastfylt vær, god mat, spesiell overnatting, små levende 

lokalsamfunn osv. 
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B. Med sykkel langs Kulturveien 

 
Sykling langs sykkelruta i Saltdal er en del av Sykkel langs Kulturveien. Foto: Kjell Gunnar Skodvin 

Kulturveisykkel er sykling på sykkelstien i Saltdal, Dugnadsveien, traséen fra Rognan til 

Skjerstad, Dugnadsveien, Beiarn og videre til Saltstraumen i Saltdal, Beiarn og Bodø. Tiltaket 

henger tett sammen med prosjektet Kulturveien. Når traséen i Saltdal utvides opp på 

Saltfjellet, vil dette bli en viktig spydspiss i kulturveisykkel. Arbeidet med denne vil derfor 

inngå i dette produktet.  

Tilbudet tar utgangspunkt i at folk har med egen sykkel eller leier sykkel og bringer denne 

selv til startpunktet. På sikt kan det legges til rette for sykkelutleie og sykkeltransport. 

Her vektlegges kombinasjonen av sykkel, kulturminner, kulturhistorie, kulturlandskap 

naturhistorie, tradisjonsmat, kunst osv. 
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C. Med sykkel langs Kystriksveien 

Utsyn frak kommunegrensa mellom Gildeskål og Meløy. Foto: hentet fra Kystriksveien.no 

Kystriksveien er et etablert sykkelprodukt og skiltet som nasjonal sykkelrute 1 og 14 i Rødøy, 

Meløy, Gildeskål og Bodø. Sykkeltraséen følger FV 17 med avstikkere også i kombinasjon med 

ferge og hurtigbåt. Tiltaket henger tett sammen med eksisterende markedsføring av 

Kysriksveien. 

Tilbudet tar utgangspunk i at folk tar med egen sykkel eller leier og bringer tilbake til 

utgangspunktet. På sikt kan det legges til rette for sykkelutleie med mulighet for 

returtransport og bagasjetransport. 

Her vektlegges sykkel i kombinasjon med vakkert landskap, levende lokalsamfunn, 

kombinasjon med andre oppelvelser. Lengre strekk og mulighet for langsykling. 
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D. Med sykkel på Kjerringøy 

 
Rolige veier i majestetisk natur på Kjerringøy. Foto: Berit Stensland (Hentet fra NFK.no) 

Kjerringøy har store natur- og kulturkvaliteter. Syklingen fra Bodø til Kjerringøy er tidligere 

kåret til en av norges fineste sykkelturer. Dette sammen med mulighetene for flere 

sykkelutflukter på Kjerringøy, gir grunnlag for å tenke dette som et selvstendig tilbud. 

Tilbudet tar utgangspunkt i at folk tar med egen sykkel eller leier og returnerer sykkel til Bodø 

Her legges det vekt på sykkel i kombinasjon med vakkert kystlandskap, turmuligheter, den 

unike kulturhistorien på Kjerringøy og nærheten til Sjunkhatten nasjonalpark. 
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E. Terrengsykkel i Salten 

Terrengsykling i Bodø i midnattsol. Foto: Bjørn Godal 

Regionen har mange fine terrengsykkelmuligheterer. Lengst framme og kanskje mest kjent er 

stisykkelmulighetene i Bodømarka, som har nasjonale og internasjonale kvaliteter. I tillegg 

jobbes det aktivt med terrengsykling i Sulitjelma. Mindre kjent er kanskje de unike 

svasykkelmuligheten i nord-Salten. Terrengsykkel er mest akuelt med fokus på kommunene 

Fauske, Bodø  og kanskje Sørfold indre Hamarøy med svasykling. 

Tilbudet tar utgangspunk i at folk leier sykkel lokalt eller har med egen sykkel. 

Her legges det vekt på sykkelopplevelsen, sti- og veikvalitet, naturopplevelse og fasiliteter, 

muligheter på stedet. 
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F. Fjellveisykkel 

 
Fjellveisykling i Gjerdalen. Foto: Jiri Kacor 

Med utgangspunk i kraftutbygging og antenneanlegg har vi mange attraktive fjellveier for 

sykling i regionen. Veiene har lite eller ingen biltrafikk og har et stort opplevelsespotensial 

gjennom store naturkvaliteter. De fleste veien kreve god kondisjon eller bruk av elsykkel. 

Følgende fjellveier vurderes som egnet: Veien til Melfjordbotn i Rødøy, Glomfjellet i Meløy, 

Sundsfjordfjellet i Gildeskål, Klettkoven i Bodø, Lomi i Fauske, Balvassveien i Saltdal/Fauske, 

«Sisofjellet» i Sørfold, Gjerdalen i Sørfold/Hamarøy og Slunka i Hamarøy (og kanskje noen 

flere).   

Tilbudet tar utgangspunk i leid sykkel som leveres der den er leid eller bruk av egen sykkel i 

kombinasjon med bil. 

Her legges det vekt på fysisk utfordring eller bruk av elsykkel, naturopplevelse, turmuligheter 

og kraftsverkshistorie og dagens drift. 

Organisering 

Hovedprosjekt 

På grunn av forsinkelser i etableringen av et felles destinasjonsselskap for Salten og endringer i 

samferdselskartet for hurtigbåt i regionen har prosjektet blitt utsatt flere ganger. Nå er begge disse 

faktorene på plass og prosjektet og det kan settes fart i arbeidet. Det foreslås at arbeidet med å få 

tiltak på plass organiseres som et prosjekt med en varighet ut 2021. Prosjektets oppgave er å: 

• koordinere arbeidet med sykkel tur og turisme i regionen 

• sikre framdrift og kvalitativt god gjennomføring av hele prosjektet 

• legge til rette for tur- og turistsykling i tråd med rammene som er lagt i prosjektbeskrivelsen.  

• bidra i arbeidet arbeidet der tiltak på traséene er påkrevd 

• etablere felles profil og standard på arbeidet 
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• utarbeide informasjons-, kart- og markedsføringsmateriell 

• utvikle og stå ansvarlig for nettpresentasjonen av prosjektet 

• etablere felles driftsrutiner de det er rekevant 

• ……. 

Prosjekteier: Salten Regionråd 

Styringsgruppe: AU i Regionrådet 

Prosjektledelse: Salten Friluftsråd  

Salten Friluftsråd har spesielt ansvaret for: 

• Kartlegging av status på rutene for turbrukeren 

• Avklaringer med veieier om skilting/merking av rutene 

• Bidra til finansiering av turinfrastruktur 

• Lage informasjonsmateriell rettet mot regionens og innenlands boende 

• Tilrettelegge turinformasjon i trykt form og ulike sosiale medier/nett 

• Kontakten med kommunene og andre parter innenfor sitt arbeidsfelt 

• Bidra til å få på plass gode ordninger for sykkelutleie 

• Bidra til bedre ordning for sykkel på offentlig kommunikasjon  

• Koordinere arbeidet med annet arbeid i Friluftsrådet 

• Administrativ oppfølging av prosjektet innenfor friluftslivsfeltet 

Prosjektgruppe: Salten Regionråd, Salten Friluftsråd, Visit Bodø og to medlemskommuner ( i 

utgangpunktet Bodø og Meløy) og et næringsselskap (i utgangspunktet Saltdal).  I Prosjektgruppa tar 

Visit Bodø tar et spesielt ansvar for:  

• Kartlegging av bedrifter og bedriftsinfrastruktur knyttet til prosjektet 
• Stimulere til økt satsing på og samarbeid om sykkel som reiselivsprodukt 

blant reiselivsbedriftene i regionen 
• Bida i arbeidet med produktutvikling, pakking og markesføring 
• Markedsføre Salten som en sykkeldestinasjon 
• Tilrettelegge informasjon i ulike sosiale medier/nett 

 

Referansegruppe: Nordland fylkeskommune (reiseliv og samferdsel), Statens Vegvesen, Innovasjon 

Norge og Nord-Norsk Reiseliv.  

Det etableres egne arbeidsgrupper med relevante personer fra berørte kommuner, 

fylkeskommunale/statlige etater og aktuelle organisasjoner i den grad det letter arbeidet i prosjektet. 

Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektgruppa. 

Underprosjekt 

og merking. Hovedprosjektet skal bidra til og godkjenne budsjett/finansiering av underprosjekt. 

Driftsplaner må være på plass før tiltak igangsettes på delstrekningene. Delstrekningene må dessuten 

godkjennes av alle kommunene på delstrekningen før tiltak igangsettes.  
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Bedriftsnettverk 

Bedriftsnettverk er en etablert ordning i Innovasjon Norge. Her vil det være naturlig å bygge nettverk 

parallelt med arbeidet i underprosjektene, men at det/de gis en selvstendig rolle. Bedriftene må 

være viktige premissleverandører i etablering og gjennomføring av arbeidet i nettverkene. Visit Bodø 

har tatt tak i og motivert bedrifter til deltakelse i slike nettverk. Gjennom forstudien finansiert av 

Innovasjon Norge, er konklusjonen at det ikke er aktuelt å etablere et bedriftsnettverk, men at man 

heller ønsker en mer uformell orgaisering av et samarbeid mellom interesserte bedrifter.   

Drift av sykkeltraséene 

Drift av sykkeltraséene bør i utgangspunktet tillegges veieier/driftsansvarlig/ruteeier. For å sikre god 

koordinering på tvers av ulike ansvarsområder, bør Regionrådet v/friluftsrådet påta seg et ansvar for 

koordinering og kvalitetssikring av framtidig drift. Ansvarlig: Vegeier (fylkeskommune, stat, 

kommune), båt-, ferge-, buss-drifter, bedriftseiere/drivere, samt Salten Friluftsråd i samarbeid med 

Visit Bodø. 
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Budsjett og finansiering 

Prosjektetbudsjettet 

Følgende revidert budsjett legges for prosjektet: 

 Før 2019 2019 2020 2021 Totalt Kommentar 

Prosjektledelse Salten 

Friluftsråd 187 000 300 000 300 000 300 000 1 087 000  
Deltakelse Visit Bodø 50 000 100 000 100 000 100 000 350 000  

Bedriftsnettverk, forstudie  100 000   100 000  

Tjenestedesign   250 000  250 000  
Utarbeidelse av skiltmal  25 000   25 000  
Prøvesykling og 

rutebeskrivelse 89 000 75 000 75 000  239 000  
Innkjøp av bilder  20 000 20 000  40 000  
Møter (reise, arr. 

kostnader)* 36 000 30 000 30 000 30 000 126 000  
Felles info  100 000 150 000 146 000 396 000  
SR: Arb.tid prosjektgruppe  24 000 24 000 24 000 72 000  
Uforutsett  22 000 22 000 22 000 66 000  
SUM   362 000 796 000 971 000 622 000 2 751 000  

*Deltakerne i prosjektgruppa får dekt reise og oppholdsutgifter på møter.  

Evt tilrettelegging i traséene dekkes i egne prosjekt utenom dette prosjektet. Eventuelle utvidelser av 

prosjektinnhold finansieres med omsøkte midler 
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Prosjektfinansieringen 

Følgende finansieringsplan legges til grunn prosjektet i prosjektperioden (pr år):  

 Før 2019 2019 2020 2021 Totalt  Kommentar 

Nordland fylkeskommune 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 

Søke utsatt frist 
(15.10.21) og 
godkjenning av 
revidert prosjektb. 

IRIS-Salten (IRIS-Fondet) 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Utbetalt i 2015, 
søkes nytt for 
2019-2021  

Salten Regionråd 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 
Tilsagn gitt for hele 
prosjektperioden 

Innovasjon Norge  100 000   100 000 

Tildelt til 
forprosjekt 
bedriftsnettverk 

Salten Regionråd(arbeidstid 
prosjektgruppe)  24 000 24 000 24 000 72 000 

Arbeidsinnsats, 
dekkes inn over 
egne driftsmidler 

Salten Friluftsråd 
(Prosjektledelse) 187 000 150 000 150 000 147 000 634 000 

Arbeidsinnsats, 
dekkes inn over 
egne driftsmidler 

Visit Bodø  40 000 40 000 40 000 120 000 

Arbeidsinnsats, 
dekkes inn over 
egne driftsmidler 

STImuli  25 000   25 000 

Stipulert: Dekt 
gjennom 
prosjektmidler i 
STImuliprosjektet 

SUM 637 000 789 000 664 000 661 000 2 751 000  
 

Drift 

Kostandedene med drift, vil i stor grad avgjøres av det nivået som legges på fysisk infrastruktur, 

informasjon osv i prosjektfasen. Utgangspunktet må være at driftsnivå og ambisjonsnivå må 

klargjøres i prosjektfasen og at anleggseier/ruteeier/Informasjonseier må dekke driftskostnaden.  

 

 

 

 

 


