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SIKKERHET LANDEVEI - BAKGRUNN
• Ny forskrift i 2016. Med denne forskriften fulgte nye opplæringskrav for vakter

• Endringen var helt nødvendig – OG har gitt oss bedre og nødvendige rammebetingelser for å 
arrangere ritt på offentlig vei

• Et stadig mer krevende trafikkbilde og risiko knyttet til det å være vakt på sykkelritt
• Helt nødvendig med et opplæringsprogram før vakter kan slippes ut i trafikken

• Det er viktig for NCF å understreke at det grunnleggende i selve forskriften om sykkelritt på vei 
har kommet for å bli – MEN det er behov for noen endringer i forskrift og læreplan



SIKKERHET LANDEVEI - STATUS
• NCF jobber opp mot myndighetene spesielt knyttet til følgende tema:

• «Forskrift om sykkelritt på veg» må endres til en forskrift om arrangement på vei

• Innholdet i læreplanene knyttet til alle vaktnivåer må gjennomgås, forenkles og i større grad 
tilpasses virkeligheten

• Kravet om at kurs må tas helt på nytt etter den femårige godkjenningsperioden må bort og 
erstattes av en forenklet prosess

• Sammen med en flere andre særforbund, NIF og store arrangører jobbes det med å redusere 
politikostnader
• Møte senest i forrige uke



SIKKERHET LANDEVEI - UTFORDRINGER
• Ta inn over oss at trafikkbildet i 2022 ikke er det samme som på den tiden mange av våre turritt 

ble etablert

• Krever nytenkning
• Krever i en del tilfeller alternative løypevalg
• Vi ønsker alle mest mulig aktivitet – og å kvele minst mulig av denne – MEN vi må også tenke 

på omdømmet til sporten i forhold til hvordan vi benytter oss av veiene

• Tydeliggjøre forskjellen på turritt og aktive ritt
• De fleste turritt på landeveien har hatt og har fortsatt et stort antall deltakere på start som 

motiveres av konkurranseaspektet og ikke gjennomføring/opplevelse
• Vegtrafikkloven skal følges!
• NCF sikkerhetsmanual skal følges!

mailto:https://sykling.no/app/uploads/2021/01/NCF-sikkerhetsmanual-REV2020-V4.pdf


SIKKERHET LANDEVEI - UTFORDRINGER

• Trafikkregulerende tiltak kan iverksettes for å sørge for fremkommelighet for øvrig 
trafikk/trafikkflyt

• Trafikkregulerende tiltak kan iverksettes for å sørge for tryggere gjennomføring
• F.eks omkjøring av øvrig trafikk for å redusere belastningen på en veistrekning

• MEN: Vegtrafikkloven skal alltid følges av deltakerne også i løyper hvor det er regulerende 
tiltak



SIKKERHET LANDEVEI - UTFORDRINGER

• Statens Vegvesen og Politiet kan muligens være forutinntatt i sin saksbehandling av enkelte turritt

• Krever sikkerhetsopplegg tilsvarende aktive ritt
• Har de også rett i en del tilfeller at det i prinsippet har vært kjørt tilnærmet likt et aktivt 

ritt i en årrekke?



SIKKERHET LANDEVEI - TILTAK
• NCF jobber med å utarbeide arrangementsveiledere og veiledning i hvordan søknad til SVV skal 

utformes

• Løypevaktkurs kan kjøres som klasseromskurs i klubb ved behov

• Helt vanlig at deltakere blir fratatt startnummer og bortvist fra turritt på kontinentet dersom de 
ikke følger trafikkreglene – kan bli aktuelt å innføre i større grad



SIKKERHET LANDEVEI - VAKTOPPLÆRING
• Mange med utgående kursgodkjenning neste år
• E-læringskursene friskes opp og nullstilles
• Klasseromskurs oppdateres
• Opplæring av nye instruktører
• Omfang kurs 2023 i planleggingsfasen

• Søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen som vil gi oss bedre 
handlingsrom



• Vaktbekledning til salgs på sykling.no

ANNET


