Svenska turistvägar – en översikt

Vackra vägnamn lock
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kar …

Du färdas nu längs Silvervägen – nog
låter det bra mycket mer intressant än
att blåsa fram genom ödemarken på
länsväg 95. Vi cyklister är ju bortskämda
med vackra namn på våra leder, men för
bilresenärer är det lite si och så. Ibland
sammanfaller dock våra intressen.
● Vägnamn kommer ofta till av turistiska skäl.
Man vill skapa en identitet längs ett stråk för
att locka dit besökare. Samma funktion har de
gamla landskapsnamnen. Jämför exempelvis
att cykla runt Dalslandsleden med att ta en tur
i nordvästra delen av Västra Götalands län. Det
senare låter totalt ointressant.
Våra cykelturisleder har alla namn, ofta förknippade med landskap. I Danmark har man lite
både och – ett nätverk enbart med siffror, men ur
detta har man brutit ut Haervejen och ett stort antal
”stier”. Norge har valt något liknande Danmark,
medan Finland har ett supertråkigt nummersystem, som dessutom bara delvis är uppskyltat.
England verkar också helt lita till nummer, vilket
knappast kan inspirera någon pedaltrampare.
Vägnamn på Vägverket – vadå?
Och ingen bilist heller för den delen – vägnummer
är till för att underlätta orienteringen – vägnamn
för bilister har ett mer varierat syfte. Hela detta

område är dock just nu mycket diffust. Det nns
gamla namn som Sagavägen, som bara existerar på
vissa turistkartor. Alldeles nyligen har Vägverket
börjat skylta upp stråk med vita skyltar, exempelvis ”Inlandsvägen”. Sedan nns mer geograskt
begränsade ”rundor” som Husbyringen i Dalarna
och de lyxigare brunskyltade turistvägarna, som
dock oftast inte har några egennamn.
På Vägverket i Borlänge nns det ingen som
känner till några kriterier för dessa vägnamn.
”Det sköter regionerna”, var så långt vi kunde
komma. Och på regionerna blev vi inte mycket
klokare. ”En bra fråga”, svarade man, ”men jag
tror inte det nns några svar. Men detta är ju
något vi borde ta tag i.”
Vad vi på NCT-redaktionen efter visst grävande kommit fram till är nedanstående tabell.
Detta är ungefär vad som gäller just nu (känner
någon till mer, så hör gärna av er) –
ÖVERST LÄNGST TV – Vindelälvsvägens
avslutning i Ammarnäs.
NEDAN LÄNGST TV – Vacker brunskyltad
väg passerar Turistbyrån (f d stationen)
och tågvandrarhemmet i Nora.
ÖVERST TV – Fint brunskyltat vid Ombergs sydspets (Vättern–Sommenleden).
NEDAN TV – Bergslagsdiagonalen (Rv 50)
startar i Ödeshög vid E4:an.

Befintliga vägnamn sedan gammalt (oskyltade)
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Sagavägen (Örnsköldsvik/Lv 348–Vilhelmina–Sandnessjøen/Norge)
Midnattsolsvägen (Lv 374, Älvsbyn–Kåbdalis)
Silvervägen (Rv 95, Skellefteå–Arvidsjaur)
Ishavsleden (E 45, Gällivare–Vittangi–Karesuando) – numera
del av Inlandsvägen.
Polarvägen (Rv 95, Arvidsjaur–Bodø/Norge)
Blå vägen (E 12, Umeå–Lycksele–Mo i Rana/Norge)
Vindelälvsvägen (Lv 363, Vännäs–Ammarnäs)
Vägen Sju Älvar (Rv 92, Vännäs–Åsele–Dorotea–Borgafjäll)
Kopparleden (Rv 70 + 90, Falun–Idre–Røros/Norge)
Roslagsvägen (Lv 276, Åkersberga–Norrtälje)
Pilgrimsleden (Rv 62, Karlstad–Trysil/Norge)
Nissastigen (Rv 41, Halmstad–Jönköping)

Befintliga vägnamn (nyligen uppskyltade med vita skyltar)
Inlandsvägen (E 45, Göteborg–Östersund–Karesuando)
Fiskevägen (Lv 340, Krokom–Namsos/Norge)
Bävervägen (Lv 331, Timrå–Ramsele–Backe)
Bergslagsdiagonalen (Rv 50, Ödeshög–Örebro–Falun–Söderhamn)
Norrskensvägen (Rv 99, Haparanda–Pajala–Karesuando)
utmed svensk/finska gränsen
★ Vasaloppsvägen (Mora–Evertsberg–Sälen)
★
★
★
★
★

Befintliga vägnamn – korta slingor (uppskyltade med vita skyltar)
★ Kinnekulleleden (Västergötland, uppe på berget)
★ Husbyringen (Dalarna, nära Dalälven)

Brunskyltade turiststråk – delvis utan vägnamn (utan skyltade vägnamn)
★
★
★
★

Höga kusten (Ångermanland, vid nationalparken)
Vättern SO (Östergötland, Rök–Ödeshög–Gränna)
Humleslingan (Skåne, runt Ivösjön)
Storå–Nora (Närke, utmed sjöarna Usken och Fåsjön)

Vägar som gärna skulle vilja ha namn
★ Vildmarksvägen (Strömsund–Gäddede–Klimpfjäll–Stalon)
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Blåsigt längs
Sverigeleden
i Västergötland
På en sträcka av 2–3 km längs Sverigeleden i
Norra Västergötland nära Göta kanal strax söder om Vassbacken, planeras uppförande av 10
st rejäla vindsnurrar av Kaknästornets storlek.
Inte visste vi att det blåste så mycket här, det
måste nog vara i de övre luftlagren.
En bekymrad bonde kontaktade oss, då han
menade att hans gård 100–150 m bort skulle
påverkas negativt av både vindbrus, risker och
landskapsbild. Göta kanal har ju integritet som
skyddsobjekt, kunde man inte tänka sig att även
Sverigeleden åtnjöt något liknande.
Nej, tyvärr – nödgades vi meddela honom,
att vi endast nyttjade allmänna vägar. Vi förstod
hans problem, men för Sverigeleden skulle nog
vindsnurrorna endast utgöra ytterligare en attraktion i trampandet.
❑

Var nns då gemensamma intressen mellan bilister och cyklister. Eftersom det här rör sig om
ganska stora vägar, så blir det förstås längst uppe
i norr. Upprustningen av en del av dessa billeder har även tvingat oss att ändra våra ledsträckningar. Det gäller exempelvis norr om Enviken
upp mot Alfta, där vägen förut hette Lv 294 förbi
Bingsjö och Mållångsta. Här har man nu breddat
och byggt ut för Rv 50 och Bergs-lagsdiagonalen. Och Sverigeleden har fått ytta på sig.
Hela Sverigeleden brunskyltas?
Men Sverigeleden utnyttjar fortfarande Sagavägen ovanför Vilhelmina upp mot Stalon och Dikanäs. Och här rustar nu Vägverket upp vägen
med beläggning ovan Kittelfjäll ända fram till
norska gränsen – perfekt! Och Vildmarksvägen
Gäddede–Klimpfjäll–Saxnäs–Stalon (underbart vacker) ingår numera i Sverigeleden (här
färdades årets Norden-cyklister). Nästan hela
Vindelälvsvägen ingår i Vindelälvsleden (landsvägsupplagan alltså – inte MTB-varianten) och
detsamma är fallet med Norrskensvägen mellan

Haparanda och Pajala. Fast då Sverigeleden förlades hit hette denna varken norrsken eller Rv
99 utan blygsamma Lv 400.
Ja, vi får ju förstås heller inte glömma Fiskevägen, som ju också ingick i årets Norden-resa och
som också till större delen nu ingår i Sverigeleden, innan denna viker av ner mot sjön Alsen.
Den vackra vägen norr om Nora utmed sjöarna Usken och Fåsjön är mycket naturskön och
väl värd att brunskylta. Här har Sverigeleden
passerat i 20 års tid och egentligen är väl hela
Sverigeleden värd en brunskyltning, men det
vill vi väl inte. Några hänsynsfulla turistbilister
eller mc-åkare, som följer våra gröna skyltar har
vi aldrig haft några bekymmer med.
❑
OVAN – Vy över Midnattssolsvägen
(Lv 374) längs Piteälvens dalgång från
Hunnberget utanför Älvsbyn.
NEDAN – Så här såg namngivna vägar
ut förr i tiden. Karl Johans väg över norska gränsen nära Skalstugan i Jämtland
finns fortfarande kvar ute i terrängen.

EAA klämmer
åt Europafuskarna
Ja, det är inte fråga om det internationella atomenergiorganet, utan deras bröder inom Europeiska Friidrottsförbundet, som infört två års mästerskapsförbud för ”idrottare”, som avtjänat sitt
straff för doping. Man tycker att dessa har dragit
skam över idrotten och förtjänar en påbackning
av denna typ. Men VM-medaljer går tydligen
fortfarande bra och döpt kan man väl vara även
under strafftiden?
Inom vår egen ”sport”, så åkte alltså årets
Giro d’Italia-vinnare Ivan Basso fast för bloddoping. Enligt spansk polis så skall han och Jan
Ullrich ha betalat en halv miljon vardera till en
spansk läkare (var det Fuente han hette?). Dessa
tjänar alltså grova pengar på att leverera ”varor”
till Girot och Touren. Gick det bra i loppet ck
man dessutom extra betalt.
❑

Gustav Vasa
per MTB
Utmed Vasaloppsspåret löper Sverigeleden
– från Mora över Oxberg och Evertsberg till
Transtrand och Berga by för vidare färd in i
Norge över Rörbäcksnäs. Vackert – lättcyklat
– omväxlande.
Vasaloppet på skidor känner ju också alla till.
Men från i somras har man även börjat cykla
i spåret – per MTB förstås och fortast möjligt.
Huruvida detta sker i själva skidspåret eller på
allehanda andra framkomliga stråk i närheten är
något osäkert. Distanserna är nämligen 135 km,
95 km och 43 km och skidloppet är ju 90 km.
Men i alla fall så hoppas Mora IK att Vasaloppet per MTB skall bli lika stort som skidloppet. Men det har ju även motionsloppet Vasatrampet hoppats på ganska länge nu – så det är
väl tveksamt. Mitt i sommaren (30 juni) irriterar
man dock ingen ute i skogarna – möjligtvis en
och annan björn.
❑
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