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Sykkelrute Moss - Riksgrensen

● Aktuell rute må vurderes når det gjelder fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for syklister

● Ei hovedrute bør ikke ta mange omveger for å få med ˮmest muligˮ av 
tilbud og attraksjoner
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Vår vurdering av strekningen

● Moss – E18: 

– Det mangler gang- og sykkelanlegg på store deler av 
strekningen

– Den mest problematiske strekningen
– Sykkelruten bør gå på lav-trafikkerte veger

– Vegvesenet regulerer gang- og sykkelveg mellom 
Rødsund bru og Augerød

– Våler kommune regulerer gang- og sykkelveg mellom 
Augerød og Torsheimskrysset, og videre til Folkestad

– Usikkert når gang- og sykkelvegene blir etablert



Vår vurdering av strekningen

● Langs E18 til Riksgrensen

– Gang- og sykkelveg fra Spydeberg til Askim og i Eidsberg
– Vi skal bygge gang- og sykkelveg mellom Sekkelsten (Askim) 

og Slitu (Eidsberg), oppstart 2017

– Mellom Mysen og Ørje: Sykling på vegskulder på 
gamlevegen, når E18-trafikken flyttes over til ny motorveg

– Øst for Ørje: Vi bygger ny E18 mellom Ørje og grensen. 
Mulig å sykle på gamlevegen, der det ikke er gang- og 
sykkelveg. Det vil bli motorvegstandard over grensen, og 
dermed ikke mulig å sykle der. 

– Vi vil vurdere muligheten for å etablere et tilbud, i samarbeid 
med Trafikvärket, slik at det blir mulig å krysse grensen på 
sykkel. 



Vegvisningsskilt



Vegvisningsskilt

● Vegvisningsskiltene gjelder på offentlig veg

● Oppsetting av offentlige vegvisningsskilt er en garanti for 
at den aktuelle ruta er trafikksikker og framkommelig

● Skilting på andre veger kan gjøres på andre måter
– Da kan man tilpasse skiltinga til omgivelsene og aktuelle 

behov
– Men, forskjellige system langs samme rute kan være 

forvirrende!



Vegvisningsskilt

● Det bør lages en samlet skiltplan for lengre 
sammenhengende strekning
– Viktig at skiltmyndighetene blir enige om 

kostnadsfordeling tidlig i prosessen

● Symbol for ruta kan anvendes på vegvisningsskiltene, men 
symbolet må godkjennes av Vegdirektoratet



E-post: beate.myklevoll@vegvesen.no

Tlfnr: 69243734 / 99587774 
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