
Sikkerhetsmanual - landevei



OM MEG

Anders Eia Linnestad
Fra Tønsberg, 41 år.

• Jobbet på fulltid med sykkel siden 2006
• Ansvaret for Team Joker fra 2006 til 2018
• Rittleder for de norske UCI-rittene på landevei (- Arctic Race)
• Prosjektleder for «Road Safety» og ansvarlig for vaktkurs i NCF fra 

Januar 2020



BAKGRUNN
• Ny forskrift om sykkelritt på veg våren 2016 

• Gjenstand for mange diskusjoner 
• Har på en del områder gjort det mer utfordrende å arrangere 

sykkelritt på veg 
• Fokus: Se hvilke muligheter denne forskriften gir oss for å 

kunne arrangere sykkelritt i et stadig mer krevende trafikkbilde

• Sikkerhetsmanualen er justert slik at den forholder seg til gjeldende 
forskrift
• Innstramminger på en del områder
• Konkrete løsningsforslag for å møte en del av utfordringene 

innstrammingen fører med seg
• Skiller mellom anbefalinger som er definert som «bør» og 

direkte krav som er definert som «skal» 



FORMÅL

• Legge forholdene til rette for sikker avvikling av sykkelritt på en måte som skjermer syklistene fra øvrig 
trafikk og som også sikrer publikum og øvrige trafikanter på best mulig vis

• Gjøres gjennom trafikkregulerende tiltak og god informasjon 
• Tilstrekkelig kursing og opplæring av vakter er en grunnleggende forutsetning

• En rekke punkter som regnes som en forutsetning for å kunne arrangere sykkelritt på veg innenfor de 
forskjellige kategoriene. I tillegg er det en rekke anbefalinger knyttet til gjennomføringen

• Hvordan rittarrangører skal forberede sine arrangementer og hvordan de skal samarbeide med 
myndighetene i planleggingsfasen, søknadsfasen, under arrangementet og i etterkant av arrangementet

• Standardisering av varsling på sentrale følgebiler i aktive ritt og også akkrediteringsmerkingen på alle 
biler som har en funksjon i rittet



HVOR SKAL VI?

Visjon:

• Ingen aktive ritt i Norge skal ha motgående trafikk i løypa

• Ingen aktive ritt i Norge skal ha medgående trafikk i løypa mellom 
«første bil» og «siste bil» 



TILTAK

• Grundig vurdering i forhold til hvor løyper legges – kvalifiserte vurderinger

• Må henge sammen med tilgjengelige ressurser
• Løypevakter / stasjonærvakter / mobilvakter
• Politi
• Skilt og sperremateriell



BEGREP FRA MANUALEN
• For å tydeliggjøre organiseringen av sykkelritt fokuserer manualen på definisjonen av følgende 

sentrale begrep:

• Løypevakt
• Gulflagg
• Stasjonærvakt
• Mobilvakt
• Første bil
• Siste bil
• Startområde 
• Målområde 
• Lukket løype 
• Delvis lukket løype 
• Flytende trafikkfri sone 
• Arrangementskolonner
• Unntak fra vegtrafikkloven
• Sanitet



GULFLAGGING

• Gult flagg (formet som trekant) er symbolet for fare i 
sykkelritt 

• Lyden fra fløyten er svært viktig på denne posten Rytterne 
oppfatter normalt denne lyden før de ser flagget

• Gule flagg skal aldri benyttes i annen sammenheng enn å 
varsle fare. En vanlig løypevakt eller stasjonærvakt skal 
aldri bruke flagg

• Alle mobile vakter skal være utstyrt med gult flagg og 
fløyte slik at de kan flagge gult i situasjoner som oppstår 
underveis i løpet



FØRSTE BIL

• Alle aktive ritt i fellesstart skal ha en «første bil»
• Gjelder alle klasser 

• Viktig med ordentlig takskilt og gult blinkende lys
• Viktig med minst ett rødt flagg



SISTE BIL

• Alle aktive ritt i fellesstart skal ha en «siste bil»
• Gjelder alle klasser 

• Viktig med ordentlig takskilt og gult blinkende lys
• Viktig med minst ett grønt flagg
• Viktig med forbikjøring forbudt skilt



MOBILVAKTER

• Kan ikke regulere trafikk i bevegelse
• Vesentlig med et godt kommunikasjonssystem som fletter flere 

enheter av mobile vakter sammen – og helst kommandobil 

• Skal ha gule blinkende lys og reguleringsjakke

• Godt radiosamband er essensielt
• Et uønsket kjøretøy kan f.eks oppdages av en tidlig enhet som 

gir beskjed om dette på samband. Neste enhet kan da vente 
(stå stille) ved passende sted og stoppe kjøretøyet på egnet 
plass

• Velfungerende system brukt av UCI-rittene. NC og NM-
arrangement bør sikres med tilsvarende system

• Mulighet for observasjon og opplæring på UCI-ritt



ARRANGEMENTSKOLONNER



SANITET

• Følgende sanitet skal være tilstede under enhver øvelse:
• Fellesstart:

• En ambulanse som følger rittet (hver klasse)
• En ambulanse i beredskap etter plan forevist av 

ansvarlig sanitet
• Sanitetsposter i målområdet og ved farlige 

punkt

Dersom rittet arrangeres i en lang løype før 
avsluttende runder skal alltid ambulanse nummer 
to også følge rittet i denne delen.

• Tempo/lagtempo: 
• En ambulanse i målområdet
• Sanitet ved vendemål og farlige punkter i løypa



VARIANTER AV TRAFIKKREGULERING

• «Lukket løype»
• Normalt brukt kun i gateritt/criterium – eller i storby

• «Delvis lukket løype»
• Hele løypa er stengt for motgående så lenge rittet pågår
• Stengt medgående mellom «første bil» og «siste bil»
• Slusing medgående må planlegges i forhold til tilgjengelig tid før «første 

bil» kommer på nytt

• «Flytende trafikkfri sone»
• Samme prinsipp som «delvis lukket løype»
• Veien stenges gjennom et rullerende system – etter en tidsplan

• Alle større kryss i løypa må stenges etter tidsplan – ikke på tilfeldig 
sted rett før feltet som beskrevet tidligere

• Krever i alle tilfeller store ressurser med mobile vakter



UNNTAK FRA VEGTRAFIKKLOVEN

• Forskriften åpner for å søke om unntak fra § 4, § 5 og § 6 i vegtrafikkloven

• Sentral for at ryttere skal kunne konkurrere i fri fart og for at følgekjøretøy skal kunne ledsage 
rytterne på en sikker måte 

• Arrangør må spesifikt søke om unntak knyttet til sitt ritt 

• Viktig at et tilstrekkelig sikkerhetsopplegg er dokumentert 

• Viktig at alle arrangører ikke ser på disse unntakene som et «frislipp» 

• Alle arrangører må tydeliggjøre for sine sjåfører og for laglederne i hvert ritt om at det ikke er 
«fri fart». Vegtrafikklovens §3 som omhandler varsomhet gjelder uansett for alle enheter. 



MERKING AV BILER - AKKREDITERING

Gul stripe til frontrute. Størrelse: 85cm x 10cm

Gult merke til bakluke. Størrelse: 21cm x 10cm

Alle kjøretøy som har en funksjon mellom «første bil» og «siste bil» skal ha gul akkreditering – ref. Unntak fra 
Vegtrafikkloven

Diverse roller med egen tekst: Første bil, siste bil, sikkerhet, rittleder, jury, nøytral 1, nøytral 2 osv., team, lege, 
gjest, media 



Hvordan nå vår visjon uten å «brekke ryggen» på arrangør?

• Finne løyper som uten for store utfordringer kan reguleres som «delvis stengt løype»
• Må nødvendigvis «ut på bygda»

• Kombinasjonen med «innkjøring forbudt» skilt kombinert med løypevakt og løypevakt med 
sperrebånd

• NCF støtte NC-arrangører med utstyr og vaktressurser gjennom «road safety» prosjektet

TILTAK OG ORGANISERING





• Krav om helt lukket løype
• Må legge inn pauser i startintervall dersom det må sluses trafikk inn/ut

• Må være vei med gul midtstripe dersom det skal kjøres med vendemål
• Alternativt kan det «kjegles» i kurver dersom deler av løype ikke har slik midtstripe og 

veien er tilstrekkelig bred

TEMPORITT



• Løype og arena skal forhåndsgodkjennes av NCF

• Viktig med forhåndskonferanse med Statens Vegvesen, lokalt politi, kommune og eventuelt 
andre berørte grunneiere

• Bruke sjekklistene fra sikkerhetsmanualen i både planleggingsfasen og under rittet

• Sjefskommissær skal tidlig holdes orientert om alle planer og har sin egen sjekkliste

PROSEDYRER FOR RITTFORBEREDELSER



SJEKKLISTER



• Prosjektet Road Safety er et samarbeid mellom Veien Tilbake 
AS og Norges Cykleforbund hvor vi eier 50% hver

• Støtte fra arbeids og velferdsforvaltningen (NAV) til å kurse 
folk og gi de et aktivitetstilbud som innebærer å 
profesjonalisere og dermed styrke gjennomføringen av 
idrettsarrangement

• Hovedmål:
• Gi mennesker i målgruppen mulighet til å komme ut i 

ordinært arbeid eller utdanning, samt styrke kvaliteten 
på gjennomføringen av sykkelritt og 
triatlonkonkurranser.

ROAD SAFETY



• Aktivitetskalender for 2020 i ferd med å bli spikret
• Målet er å fylle to «ni-setere» med hver sin teamleder og 8 

vakter for NC og NM
• Men foreløpig er det mest realistisk at vi fyller 1 ni-seter

• Mål om at teamlederne gjennomfører arbeidsvarslingskurs før 
sesongstart
• Teamet kan stå ansvarlig for skilting i løype
• Teamet vil medbringe «innkjøring forbudt» skilt

• Det utarbeides en egen samarbeidsavtale med arrangørene

ROAD SAFETY



• NCF har tegnet lisens som tilgjengeliggjør verktøyet for 
NC og NM-arrangører hvert år

• Road safety bemanner opp en «superbruker» som kan 
assistere klubbene

• Alle NC og NM-ritt skal inn i Bikemaster
• For 2021 er det også ønskelig at det benyttes av 

alle i søknadsfasen i forhold til Statens Vegvesen

BIKEMASTER



• Status vaktbekledning
• Status Statens Vegvesen

• Rutiner søknad
• Ingen endringer hos SVV

ANNET

Link til bestilling her.
Søknadsskjema til Statens Vegvesen med sjekkliste for alt innhold i søknad kan lastes ned her.

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/sykkelritt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu49pPasBxYU3BK5_D_CwQxGJRbQyAKezJ9ckORw960j-gUA/viewform
https://www.vegvesen.no/_attachment/2137618/binary/1230640?fast_title=S%C3%B8knad+om+%C3%A5+arrangere+sykkelritt+p%C3%A5+vei.pdf


SPØRSMÅL?

Link til NCF sikkerhetsmanual finner du her.
Anders Eia Linnestad / ael@sykling.no / 90068423

https://idrettsforbundet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anderseia_linnestad_sykling_no/EQZz-qv7nwxDi423uhVgICsBQwDnVIU8o4Ayd30126iwtw?e=agzK3I
mailto:ael@sykling.no

