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Unionsleden, sykkelrute mellom Karlstad og Moss. Godkjent bruk av
ve gvisningsskilt for sykkelruter på strekningen Riksgrensen (Ørje) til Moss
Vi viser til tidligere korrespondanse og møter, senest møte 3. desember 2018 på
Brennemoen angående sykkelruten Unionsleden mellom Karlstad og Moss .
I medhold av skiltforskriften § 29 nr. 1 godkjenner Statens vegvesen at s ykkelruten
Unionsleden k an s kiltes med offentlige vegvisningsskilt for s ykkelruter, skilt nr. 751 -757 på
rik s, fylkes og privat veg på s trekningen mellom Riksgrensen (Ørje) og Moss med følgende
forutsetninger:
Krav til trafikksikkerhet og framkommelighet
Oppsetting av offentlige vegvisningsskilt for sykkelrute skal være en garanti for at den
aktuelle rute har akseptabel trafikksikkerhet og framkommelighet for de syklende.
Sikkerheten for de syklende må vurderes nøye og være tilfredsstillende på alle deler av ruten
før den skiltes. Spesielt viktig er det å påse at det er trafikksikkerhetsmessig tilfredsstillende
standard der ruten krysser sterkt trafikkert veg. Nærmere regler for valg av type sykkeltiltak
og utforming av disse er gitt i håndbøkene N100 ”Veg- og gateutforming” og V122
”Sykkelhåndboka”.
På strekningen langs fylkesveg 115 fra krysset med Fledsbergveien til Rødsund bru vest
(Vålerveien nr. 553/554), ca. 8 km, godkjennes ikke sykkelruteskiltene brukt da denne delen
av ruten ikke tilfredsstiller de trafikksikkerhetsmessige kravene til en sykkelrute, jf.
håndbøkene N100 og V122, med en ÅDT på over 4.000 kjøretøy i døgnet og fartsgrense 80
km/t. Dette gjelder punktene 135-143 i skiltplanen.
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På denne strekningen må vegvisningsskilt nr. 713 «Vegviserfløy» og eventuelt
opplysningsskilt benyttes for å vise sykkelruten videre.
Unntatt dette er en kortere strekning mellom Våk og Teksnes som har g/s-veg, ca. 650 m.
Opplysningsskilt
Vi forutsetter at syklistene skal kunne gjøre seg kjent med de trafikksikkerhetsmessige
forholdene under planlegging av turen. Kart i egnet målestokk der strekninger med
trafikksikkerhetsmessige problemer vises, anses som en akseptabel måte å informere på.
For ruter som primært etableres for sykkelturister, skal det finnes tilgjengelig informasjonsog kartmateriale som beskriver ruten. Dette kan redusere behovet for sykkelvegvisningsskilt.
Dekkestandard bør vises på kartene. Spesielt bør strekninger uten fast dekke fremgå.
Informasjonen bør også inneholde opplysninger om overnattingssteder og andre tilbud langs
ruten eller langs avstikkere fra hovedruten.
Plassering
Skiltene 751 - 757 har ingen regulerende betydning. Skiltene 755 ”Sykkelruteskilt” og 757
”Avstandsskilt for sykkelrute” kan i enkelte tilfeller plasseres sammen med skilt 520
”Sykkelveg” og 522 ”Gang- og sykkelveg” der det er praktisk å plassere skiltene sammen.
Unntak kan også gjøres for vegvisere (751) som kan plasseres sammen med andre vanlige
vegvisere (713) der dette gir den beste tekniske og estetisk e løsningen.
Med de unntak som er nevnt ovenfor, skal skiltene aldri settes opp på samme stolpe som
andre trafikkskilt.
Drift og vedlikehold
Før Unionsleden kan skiltes må ansvaret for drift og vedlikehold av sykkelruten være avklart.
Kommunal veg
På kommunal veg er det kommunen som har vedtaksmyndighet for vegvisningsskilt for
sykkelruter, skilt nr. 751-757. Før Unionsleden kan skiltes med vegvisningsskilt for
sykkelruter, skilt nr. 751-757 må det foreligge godkjenninger fra berørte kommuner for
skilting og bruk av kommunal veg.
Privat veg
Før vegvisningsskilt for sykkelruter, skilt nr. 751-757 kan settes opp på privat veg, må den
ansvarlige for vegen/vegeier godkjenne at ruten går på veien og at skilt kan settes opp.
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