EVALUERING AV
VITA VELO METODE
LISTALANDET/FARSUND
Denne evalueringen har som hensikt å belyse hvordan
pilotprosjektet Vita Velo Listalandet/ Farsund har blitt
gjennomført i praksis sett opp mot foreslått
fremgangsmåte i metodeheftet for Vita Velo
sykkelruter. Den vil belyse styrker og svakheter
og vi vil komme med noen forslag til forbedringer.
Evalueringen er gjort i februar-mars 2019, før alle
de tre planlagte fasene i prosjektet er fullført.
Dette er det tatt høyde for i evalueringen.
De involverte i prosjektgruppa har hatt et veldig
godt samarbeid og har
lagt ned en større innsats
enn man kan forvente.
Arbeidet er preget av
entusiasme og en løsningsorientert holdning.

Evalueringen er bestilt av Statens Vegvesen
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BAKGRUNN
«Vita Velo – opplevelser på sykkel» er et prosjekt hos Statens vegvesen som har fokus
på arkitektur og gleden ved å sykle. De er tildelt et sektoransvar for å legge til rette for
at sykkelandelen i Norge øker. I alle prosjekter Statens Vegvesen jobber med skal det
tas hensyn til og gjøres bevisste valg i forhold til arkitektur og arkitektonisk kvalitet, jf.
vedtatt arkitekturstrategi. De har utarbeidet et Vita Velo metodehefte som skal være
et verktøy for å kunne stimulere til økt sykkelbruk og økt fokus på omgivelsene, ved
å tilrettelegge for opplevelse og attraktivitet. Metodeheftet er lagd med bakgrunn i
Statens vegvesens Nasjonale arkitekturstrategi 2012-2017 og Regional sykkelstrategi
2014 – 2018.
I arbeidet ble det også lagd tre prosjektbeskrivelser av konkrete Vita Velo ruter.
Den første som er satt i gang er Vita Velo Listalandet/Farsund. Vita Velo rutene skal
la syklisten utforske arkitektur, kultur og natur omkring byene og tettstedene.
Felles for alle fremtidige Vita Velo sykkelruter
Mål: Prosjektet skal stimulere til økt sykkelbruk og økt fokus på våre omgivelser
ved å tilrettelegge for opplevelse og attraktivitet gjennom følgende fokusområder
Arkitektur: Ved å fokusere på opplevelsen av kvaliteter i natur, kultur og landskap
Sykkel: Ved å gi gode sykkelopplevelser
Trafikksikkerhet: Ved å ivareta 0-visjonen, ingen drepte, ingen hardt skadde
Tilgjengelighet: Ved å lage et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle
Materialbruk: Ved bærekraftig og stedstilpasset materialvalg
Drift og vedlikehold: Ved å velge praktiske, gjennomtenkte løsninger
som er varige og driftsvennlige
Målgrupper: Syklister i alle aldre fra inn- og utland

Foto: Farsund kommune

3

KONSEPTSKISSA
Konseptskissa er en oppsummering av en idédugnad i Statens vegvesens arkitekturnettverk ved
oppstart av prosjektet. Skissa viser nettverkets innspill til ønsker og behov for prosjektet, og har
vært grunnlag for utarbeidelse av metode for rutevalg.

NATUR
Utsikt, bade, fauna,
flora, fiskeplasser,
terreng, vegetasjon

KULTUR
Kulturlandskap, gravhauger,
helleristninger, galleri, museer,
utstillinger, konserter, bibliotek
ARKITEKTUR
Bygninger, rasteplasser,
design, skilt, sykkelparkering,
servicestasjoner, fyrtårn, utsiktstårn, aktivitetsløyper

Opplevelser

Mengde trafikk,
fartsgrense,
kryssingspunkt

Trafikksikkerhet

Service
Knutepunkt, sykkelutleie,
tilgjengelig for alle, kart,
apper, merking, skilting

Behov for tilrettelegging,
WC/vann/strøm (infrastruktur),
oppgradere dekke, supplere
skilting/navning, kartlegging/
informasjon, kart, apper

Tilgjengelighet

Vanskelighetsgrad,
lengde, høydeprofil,
dekke, hindringer

Sanser

Samarbeid

Kommune, turistkontor,
reiseliv, sykkelby, fylkeskommune, svv

LYD Bølger, trær, dyr
SYN Utsikt, fjell, hav, åker, eng
LUKT Blomster, hav, trær

LYS Dag/natt, vær

FØLELSE Vind, ly/le, mett, våt, kald, glad, spent, nysgjerrig
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PROSJEKTORGANISASJON
Prosjekteier: Farsund kommune
Prosjektansvarlig: Farsund kommune
Prosjektleder: Ansatt, Farsund kommune
Prosjektgruppe: Vest-Agder Fylkeskommune, Farsund kommune, Statens Vegvesen
I Vita Velo piloten har man hatt en sterk prosjektgruppe med god lokalkunnskap og
et brennende engasjement på alle forvaltningsnivåer. Personlig nettverk og samarbeid på tvers av kommunale etater har vært viktig. Prosjektgruppen har hatt jevnlige
arbeidsmøter.

Foto: Sa-Ho
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Delte ansvarsområder
Farsund kommune fremhever at det er viktig å ha med
lokalkjente, entusiastiske bidragsytere som kan hjelpe til
å finne mulige ruter og aktuelle arkitekturobjekter. Rutevalg
blir gjort i samarbeid med grunneiere og fylkesmannen.
Oppbakking fra Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune er også vesentlig for å lykkes.

4. Samhandling og brukermedvirkning er viktig for å sikre
gode løsninger som tas i bruk og at investert kapital ivaretas.
Samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser og sektorer er
ofte nøkkelen til suksess.»

Forståelse for de ulike etatene, nivåene og deres roller har
skapt mye kraft i prosjektet. Fylkeskommunen og kommunen har lagt vekt på å koordinere forvaltningsplaner og
søknader på fylkeskommunalt og kommunalt nivå, slik at
tiltakene er koblet sammen. Vita Velo ruta har blitt spilt inn i
forvaltningsplanen for Lista.

De fire nivåene som er beskrevet viser kompleksiteten i et
Vita Velo prosjekt. Samtidig rydder det opp i forvaltningsnivåene med en beskrivelse av hver sine ansvarsområder.
Fylkesmannen i Vest-Agder er ikke med i oversikten, men
har vært en sentral part i piloten. I arbeidet med Vita Velo
Listalandet/Farsund har man erfart at god kommunikasjon
med fylkesmannen har vært en forutsetning for å kunne
tilrettelegge for syklister i verneområdene.

I metodeheftet er det beskrevet tre forvaltningsnivåer. De
tre nivåene har ulike ansvarsområder, og har vært viktig for
planlegging og gjennomføring. Grunneiere, lag og organisasjoner er et fjerde nivå som inngår i samhandling og brukermedvirkning.

Det har også vært viktig at kommunen har hatt en strategi
for hvordan grunneierne kan orienteres, rådspørres,
involveres og kompenseres.

Fra metodeheftet – aktører og samhandling:
«1. Statens vegvesen skal tilrettelegge for sykling på eget
vegnett, og har et særlig ansvar for å bidra til gode og helhetlige løsninger.
2. Fylkeskommunene har et ansvar for å fordele midler
og prioritere tiltak og innsats mellom de enkelte kommuner
i sitt fylke.

Ved planleggingen av en Vita Velo-rute bør det beregnes
nok tid til forankring, da avtaler med grunneiere er en
kritisk suksessfaktor og er tidkrevende.
Metodeheftet har blitt brukt i det lokale arbeidet og
kommunen har aktivt brukt konseptskissa som et verktøy
i planleggingen. I metodeheftet er konseptskissa beskrevet
som en sjekkliste for planlegging og gjennomføring av Vita
Velo-piloten.

3. Kommunene skal sørge for at sykkeltilrettelegging blir
ivaretatt i arealplaner og handlingsplaner.

Foto: Sa-Ho
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Farsund kommunes rolle
Mange flotte sykkelruter i kommunen inkluderer veier
med fylkesveistatus. I 2017 fikk kommunen for første gang
gjennomslag i Statens vegvesen til å skilte med turskilt
langs fylkesvei. Skiltingen ble gjennomført i henhold til
Merkehåndboka. Dette ble gjennomført i forbindelse med
etableringen av Ravneheia rundt. Her ble det jobbet med
et høyt detaljeringsnivå helt ned til skiltpunkter og tekst
og hvert skiltpunkt langs fylkesvei ble godkjent av Statens
vegvesen. Dette har vært et viktig gjennomslag og et ressursdokument for gjennomføring av Vita Velo traseen.
Da Vita Velo-prosjektet startet var Farsund allerede etablert
som sykkelkommune. Farsund kommune har vært pådrivere
og hatt det største ansvaret for fremdrift og utføring. Det er
lagt ned betydelig tid på dette arbeidet, både fra prosjektleder og andre ansatte i kommunen.

Det har også blitt signert en intensjonsavtale for utvikling
av sykkelkommunen Farsund mellom Farsund kommune,
Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Farsund
kommune skal bli Sørlandets beste sykkelkommune med
hovedmål at sykkelbruken skal øke med 25 % innen 2020.
Delmål:
• Flere daglige reiser med sykkel
• Innbyggerne skal oppleve det mer attraktivt å sykle
• Attraktive opplevelsessykkelruter
• Hindre fler ulykker
Arbeidet har vært tillagt en ordinær stilling, men det anbefales ved et fremtidig Vita Velo prosjekt at det settes av
ressurser til en ca. 50% stilling til prosjektleder.

Kommunen har vært gode til å se mulighetene som ligger
i de ulike ordningene som ligger på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det har vært viktig at deler av Vita
Velo-ruten er statlig sikret, ettersom sikringen har utløst
midler fra sentralt hold.
Det er politisk vilje til å satse på Vita Velo i kommunen. Kommuneplanen for Farsund har blant annet fokus på folkehelse
og trafikksikkerhet og de har en egen kommunedelplan for
sykkel, Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025.
Det er satt av årlige midler til sykkelsatsning i budsjettet.
Målet er at kommunalt avsatte midler skal generere like mye
i eksterne midler. Det vil si at det er skapt et handlingsrom
i kommunen for å satse på sykkel.

Foto: Sa-Ho
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Fylkeskommunens rolle

Å høre innspillene fra de
ulike partene og sammen
komme fram til løsninger
som kan fungere gjorde at
folk ble vennlig innstilt til
prosjektet og fikk et eierskap
til det som skulle skje.

Vest-Agder Fylkeskommune har lagd utviklings- og samarbeidsavtaler for kommunene i fylket. Samarbeidsavtalen
mellom Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune
er en intensjonsavtale som rulleres hvert år.

Fylkeskommunen tok initiativ til et seminar for alle som ble
berørt av sykkeltilretteleggingen. Seminaret ble holdt på
Nordberg fort, og var svært viktig for å lykkes i den videre
satsingen.

Sikring av areal, etablering av og tilgjengelighet til aktivitetstilbud, anlegg og friluftstilbud, er viktige virkemidler for å
oppnå økt fysisk aktivitet i befolkningen. I Regional plan for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 – 2020 er det en
formulering som har vært viktig for å velge satsningsområdet på Listalandet/Farsund. Det skal satses på «steder med
spesielle opplevelseskvaliteter». Herunder steder som kan
brukes til kulturformidling. Fylkeskommunen framhever at
det må gjøres politiske vedtak på tilrettelegging for friluftsliv,
og det bør bli en høyere forståelse for at det trengs bevilgninger til det som skal gjøres.

Norsk ornitologisk forening og Norsk våtmarkssenter var to
av aktørene som i utgangspunktet var skeptiske til at man
skulle tilrettelegge for sykling i verneområdene. På dette
møtet var de med på å tenke ut hvordan man kan løse tilretteleggingen og samtidig ta hensyn til vern. Man så at man
ved å tilrettelegge har mulighet for å styre ferdselen og vise
frem stedene på en positiv måte.

Fylkeskommunen har bidratt med bunnfinansiering i de
fleste delprosjektene. I Vest-Agder fylkeskommune settes
det av en pott med «håndpenger» til tiltak som ikke passer
inn under noen av tilskuddsordningene. Dette skaper en
fleksibilitet og nye muligheter. For fylkeskommunen ser det
ut til å være åpenbart at de ulike finansieringsmulighetene
til sammen har gjort Vita Velo Listalandet/Farsund mulig.

De sentrale virkemidlene på
regionalt nivå er samarbeid,
planlegging, økonomiske
ressurser, informasjon og formidling. Det har vært en høy
forståelse for å forankre tiltak i planer og en aktiv bruk
av virkemiddelapparatet.

Foto: Torill Folkestad
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Statens Vegvesens rolle
Statens Vegvesen har tatt initiativet til prosjektet og solgt det inn til Farsund
kommune. Sykkelruta Vita Velo Listalandet/Farsund hadde ikke eksistert hvis det
ikke hadde kommet et initiativ til et pilotprosjekt fra Statens Vegvesen.
Arbeidsgruppen internt i Statens vegvesen utarbeidet prosjektbeskrivelsen og bidro
med kompetanse: Sykkelfaglig, trafikksikkerhet, arkitektur/ landskapsarkitektur.
Med den pågående omstruktureringen av Statens vegvesen hvor noen ansvarsområder
blir overført til fylkeskommunen, vil det være viktig å sørge for at både det fylkeskommunale og det statlige nivået blir med i påfølgende Vita Velo -satsinger.

Det er ifølge prosjekteieren
vesentlig for å lykkes at
Statens Vegvesen inntar en
aktiv rolle slik det er gjort
i Farsund.

Foto: Sa-Ho
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FRA PILOT TIL VITA VELO RUTE
Foreslått prosess og ansvar i metodeheftet

Forkortelser:
SVV = Statens vegvesen, K = kommune, T = turistkontor, VAF = Vest-Agder fylkeskommune

Faktisk prosess og ansvar

Detaljtegne en del av ruta sammen med kommunen/ turistkontoret

SVV + K/T

Dialog forprosjekt m SVV Kystrute. Tegnet trasé – justert undervegs

K + SVV + FK

Identifisere strekninger som må oppgraderes

SVV + K/T

Arbeid i prosess

Fylkesmannen +
K + grunneiere

Identifisere kryss og punkt som bør sikres og skiltes

SVV + K/T

Arbeid i prosess

K + SVV

Utarbeide nødvendige planer og tekniske detaljer for
krysningspunkt på fylkesvei

SVV + K/T

Utgår i fase 1, kommer i fase 2

K + SVV

Undersøke behovet for regulering eller byggesøknad for de
nødvendige tiltakene

K/T

Utført

K

Fremskaffe nødvendige tillatelser og avtaler med berørte grunneiere

K

Utført for fase 1

K

Lage behovsprogram for rasteplassene

SVV + K

Kommunen foreslår, drøfter i arbeidsgruppa

K

Utarbeide kostnadsoverslag

K

Beregnes pr. tiltak/ delprosjekt

K

Gjennomføre oppgradering av ruta, skilte, tegne kart, legge informasjon
om rutene på nett. Avtale med UT.no og Turistforeningen

K

K i samarbeid med Farsund 365 og friluftsrådet

K + VAF

Oppgradere dekke der det er behov og etablere nødvendige stier

K/T

Arbeid i prosess

K

Gjennomføre etablering av rasteplassene

SVV + K/T

Utført

K

Evaluere prosjektet etter 2 års drift

SVV + K/T

Ikke avtalt - K ønsker at SVV tar føringen / Bør evaluere nå for å kunne
se tendenser / Tellepunkt / Kvalitative spørreundersøkelser

SVV*

*Uavklart hvem som finansierer / Bør drøftes i arbeidsgruppa
10

TILTAKSPLAN
– mellom struktur og improvisasjon
Det er laget en konkret tiltaksplan med tidsfrister og ansvarsfordeling. Framdriftsplanen har hatt noen hovedmålsettinger knyttet til folkehelse og opplevelser
i kulturlandskapet.
Prosjektgruppen har jobbet målrettet, men har samtidig improvisert underveis. Dette
er sannsynligvis grunnen til at prosjektet Vita Velo del 1 har vært gjennomført på
relativt kort tid (planlegging 2016, gjennomføring 2017-2019). Samtidig som prosjektet
har hatt klare ønsker om hvor stiene skal gå, har man måttet ta utfordringer underveis.
Uventede situasjoner har oppstått i form av eldre, ukjente avtaler på eiendommer,
grunnforhold og grunneierproblematikk. Prosjektet har da forsøkt å finne andre
løsninger som kunne føre frem. En strategi har vært å starte med en overordnet plan
og et oppstartseminar.

Foto: Sa-Ho

Inntrykket er at det kreves
lang erfaring og dyp kunnskap om offentlig forvaltning
og tilskuddsordninger for
å kunne mestre å utføre
prosjektet på denne måten,
samt solid tillit internt
i prosjektgruppen og i
lokalsamfunnet.
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Økonomi
Vita Velo-prosjektet satte i gang uten et etablert økonomisk fundament, og prosjekteieren har satset på at finansieringen ordner seg underveis. Det er gjort en stor jobb med
søknadsskriving. Prosjektet er et «finansielt lappeteppe» finansiert ved hjelp av ulike
offentlige etater, grunneiere og ulike tilskuddsordninger. Prosjektet er delt opp i mange
delprosjekter for å kunne søke forskjellige ordninger. Fokuset i søknadene er folkehelse.
Metodeheftet gir ingen veiledning til hvordan man kan finansiere en Vita Velo rute. Det
blir foreslått samarbeidsparter, men det kan være hensiktsmessig å bli mer konkret på
budsjett – og finansieringsplan. Dette vil føre til at neste Vita Velo prosjekt i større grad
får en veiledning på økonomidelen av prosjektet. Det blir derimot beskrevet at drift
-og vedlikeholdsansvaret bør ligge hos kommunen. Vi anbefaler at det blir gjort noen
betraktninger i en økonomibeskrivelse på hvordan de andre samarbeidspartnerne kan
bidra til drift og vedlikehold. Det kan virke urimelig at en part skal stå for alt ansvar etter
prosjektslutt hvor flere parter har jobbet sammen mot et felles mål.
Finnes det god lokalkunnskap, engasjement, kunnskap om offentlige midler og evne
til improvisasjon i prosjektgruppen, så vil det trolig styrke evnen til å lykkes.
Finansiering
Farsund kommune – ansatte har brukt timer, kompensasjon grunneiere, drift
Vest-Agder fylkeskommune – arbeid med samarbeidsavtaler, Friluftsmidler,
Turskiltprosjektet, andre midler, ansatte har brukt timer
Gjensidigestiftelsen
Statens vegvesen – ansatte har brukt timer og det er brukt midler til skilting
og sykkelparkering
For fullstendig
oversikt, kontakt
Farsund kommune

Evnen til improvisasjon sammen med god kjennskap til
hvor man kan søke offentlige
midler ser ut til å ha vært
sentrale suksessfaktorer.

Om Vita Velo som metodikk
fungerer, handler også om
hvem som blir med i prosjektgruppen og deres evne til
å navigere mellom ulike
søknadsinstanser.

Foto: Torill Folkestad
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Vedlikehold av rutene
I metodeheftet under drift og vedlikehold skriver Statens Vegvesen at det er viktig
å sikre en god start og en lang fremtid for sykkelruta ved at det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen, fylkeskommunen, grunneiere og Statens Vegvesen.
I avtalen må det ligge et drifts- og vedlikeholdsprogram som detaljert beskriver hvilke
oppgaver som skal utføres, hvem som har ansvaret og hvor ofte det skal gjøres.
Vi kjenner ikke til en avtale hvor ansvaret for drift og vedlikehold er fordelt.
I skrivende stund er ikke prosjektet fullendt, slik at dette kan komme på plass i fremtiden.

Vandresti til Varnes fyr. Foto: Sa-Ho
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VITA VELO
Vita Velo rutene skal være et supplement til de eksisterende nasjonale sykkelrutene.
De kan oppleves som en del av en lengre sykkeltur i Norge, eller som en rundtur for
å utforske byer/tettsteder man besøker. Vita Velo navnet er satt sammen av to ord,
Vita fra latin som betyr betyr liv og Velo som kommer fra ordet Velosiped, som betyr
rask fot og er navnet på den eldste sykkelen.
Satt sammen blir dette livet på raske føtter eller livet på sykkel. Man tenker seg at
navnet er framtidsrettet, klinger bra og er lett å uttale. Man ser for seg å bruke det
i en eventuell markedsføring av sykkelturistrutene både i inn- og utland. Det er et
ønske at Vita Velo rutene skal være et supplement til de Nasjonale sykkelrutene.
Vi oppfatter det som Vita Velo beskriver en arbeidsmetode, et prosjekt, et konsept og
et varemerke. Hva Vita Velo er vil bli tydeligere hvis det gjøres noen begrepsavklaringer.
Vita Velo som merkevare
For at Vita Velo navnet skal fungere i en markedsføring så må navnet gjøres kjent. Det
må være nok sykkelruter som tar Vita Velo som varemerke, og bruken av navnet må
inn i en nasjonal, eventuell internasjonal markedsføringsstrategi. Å løfte navnet Vita
Velo opp på et nasjonalt nivå kan med andre ord ikke være et lokalt ansvar. Pr. i dag er
navnet Vita Velo bare kjent i ett lokalmiljø, og vil ikke være et søkeord for syklister.
Det vil derimot Lista og sykling.
Det er utviklet noen logoer til konseptet, men det følger ikke med en profilmanual
i metodeheftet. Det kan oppstå usikkerhet rundt hvordan logoene skal brukes, og
hvem som kan bruke dem. Hvis en profilmal skal være i metodeheftet så bør bruken
beskrives.
I Farsund har kommunen tatt Vita Velo-navnet til seg, og bruker det aktivt ved å bruke
navnet på skilt og installasjoner.

Foto: Sa-Ho
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SAMARBEID

Kommune, reiseliv, turistkontor, fylkeskommunen, Statens vegvesen og sykkelby
De involverte i prosjektet har høy kompetanse og mye erfaring innenfor planlegging,
planarbeid, søknadsskriving, saksbehandling og lokalkunnskap. Det tverrsektorielle
samarbeidet har gitt prosjektet kraft og gjennomføringsevne.

Det kan være hensiktsmessig
å fremheve viktigheten av
tverrsektorielt samarbeid
og stort engasjement ved
senere Vita Velo-satsninger.

Dersom satsningene skjer i tilknytning til verneområder så bør Fylkesmannen bli involvert på et tidlig tidspunkt slik det er gjort i Farsund, og dette bør beskrives i metodeheftet, ikke kun i prosjektbeskrivelsen. Samarbeid med sterke interessegrupper
kan styrke prosjektet, både med tanke på brukerinvolvering og søknadsprosesser.
Dersom Vita Velo skal bli en suksess for reiselivet så må denne næringen involveres og
se det kommersielle potensialet i tilretteleggingen. Det er viktig å jobbe med forankring
og orientering for at satsningen skal kunne bidra til økt bærekraft i næringslivet.
Det er behov for en markeds- og kommunikasjonsplan i metodeheftet siden målgruppen
er syklister i alle aldre fra inn- og utland.

SANSER

Lyd, syn, lukt, følelse og lys
Å ta inn sansene som en del av opplevelsen er et interessant grep. Det er ikke gitt at
den som opplever sykling på Lista er bevisst på dette. Formidlingen kan trolig forsterkes
ved at man eksplisitt gjør oppmerksom på det sanselige. Det kan gi en verdifull tilleggsdimensjon som kan brukes i markedsføring og formidling. Installasjonen Lyset på Lista
er et godt eksempel på hvordan man kan gjøre besøkende oppmerksomme på det
sanselige. Det er også planlagt andre installasjoner i videre prosjektarbeid.

Foto: Sa-Ho
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TILGJENGELIGHET

Vanskelighetsgrad, lengde, høydeprofil, dekke og hindringer, universell utforming
I metodeheftet er det anbefalt en maksimal lengde på ca. 2 mil med moderat
høyde-forskjell. Vita Velo ruta i piloten blir 3-4 mil og avviker slik sett fra anbefalingen.
Det kan være hensiktsmessig å beskrive en eller flere kortere strekninger med tilbud
om mat, drikke og attraksjoner for å få flest mulig syklister. Dette fordi sykkelruta er
såpass lang og man henvender seg i prinsippet til alle målgrupper som utgangpunkt.
Sykkelveier må planlegges meter for meter. Kommunen har i stor grad ønsket å stå for
utbedringen av sykkelveiene selv, fordi de har lang erfaring med planlegging som tar
hensyn til vedlikehold. Kommunen har høy kompetanse på lokale forhold og vet hva
som skal til for at veiene blir mest mulig holdbare. Valg av masse og lignende er helt
vesentlig, og må bygges på kravspesifikasjonene som kommunen har utarbeidet. God
lokalkunnskap og høy natur - og forvaltningskunnskap ligger til grunn for valgene som
er tatt. Det er gjort et godt arbeid med dekke og man kan ta seg frem uten spesielle
tekniske sykkelferdigheter og på den sykkelen man har.
Sykkelruta er skiltet som en moderat vanskelig rute noe som gjør den tilgjengelig for
de fleste. Vi har ikke kvalitetssikret gradering av vanskelighetsgrad ved befaring, men
vi antar at den er ok. Graderingsmalen til Merkehåndboka er brukt.
Det er skiltet til badeplasser, og for å få lov til dette så må det tilrettelegges for universell utforming. Badeplassene er dermed lettere tilgjengelig for alle. Man ser at tilrettelegging for sykling er positivt for annen aktivitet og gjør det lettere å komme til med
rullestol og barnevogn også.

TRAFIKKSIKKERHET

Mengde trafikk, fartsgrense, krysningspunkt

Ved Statens Vegvesens involvering i prosjektet er det hele tiden tatt høyde for trafikksikkerhet ved planlegging av rutevalg, skilting og krysningspunkt.

Foto: Sa-Ho
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NATUR

Utsikt, bade, fauna, flora, fiskeplasser, terreng, vegetasjon
Natursynet føyer seg inn i en norsk friluftstradisjon. I prosjektbeskrivelsen og konseptskissa kommer det fram et natursyn som forholder seg til mennesket som opplevende
subjekt i møte med naturen som opplevelsesarena og med installasjoner som kvalitetsbærende objekter som fremhever naturen.
Prosjektet ser ut til å ta for gitt at mennesket opplever naturen som en ressurs for
opplevelser. I metodeheftet problematiseres ikke det som er tatt for gitt, men man
går ut fra at Vita Velo og de andre sykkel- og vandrerutene byr på opplevelser av høy
kvalitet for alle. Langs sykkelruta så er det et mangfold av kvaliteter i form av ulike
landskapsområder, og rutevalget er gjort ut fra disse kvalitetene. Å informere om de
ulike naturfenomenene vil forsterke kvaliteten på opplevelsen.
Ettersom Statens Vegvesen i utgangspunktet tilrettelegger for syklister i alle aldre fra
inn- og utland er det grunn til å problematisere dette punktet noe. Det er viktig å være
klar over at andre kulturer kan se på naturopplevelser på en annen måte, for mange er
det trolig det menneskeskapte som er mest interessant. Det blir viktig å ha et bevisst
forhold til hvem man henvender seg til og hvilken informasjon som er relevant. Vi
kommenterer dette fordi målet med Vita Velo også handler om å nå de internasjonale
sykkelturistene.

KULTUR

Kulturlandskap, gravhauger, helleristninger, galleri, museer,
utstillinger, konserter, bibliotek
Å gjøre publikum oppmerksomme på kulturelle fenomener kan styrke kvaliteten på
sykkelopplevelsen. I og med at også arrangementer og temporære installasjoner er
nevnt her så vil en digital portal være en viktig formidlingskanal. Det kan være greit å
gjøre oppmerksom på at kjennskap til betydningen av fenomener som helleristninger
og gravhauger sannsynligvis er kulturelt betinget. Informasjonen bør tilpasses et internasjonalt publikum. Vi oppfatter det som at prosjektgruppen har en bevissthet rundt
dette og planlegger formidling.
Foto: Torill Folkestad
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ARKITEKTUR

Bygninger, rasteplasser, design, skilt, sykkelparkering, servicestasjoner,
fyrtårn, utsiktstårn, aktivitetsløyper
Statens Vegvesens arkitekturstrategi har vært viktig. Når det tilrettelegges på en estetisk
gjennomarbeidet og bærekraftig måte fører det til en følt verdiøkning i området, noe
som spiller inn på hvordan folk oppfører seg i naturen.
Metodeheftet ser ut til å bruke arkitekturbegrepet noe upresist. Om man bruker vegvesenets arkitekturbegrep, viser til arkitektur som fagområde eller om alle bygninger
og installasjoner tenkes på som arkitektur kommer ikke klart frem. Er byggeskikk
arkitektur? Hva med broer, utemøblement, rekkverk og lignende? En presisering vil
være nyttig.
Fylkeskommunen ønsker at metodeheftet eksplisitt beskriver hvordan man tar i
bruk landskapsarkitekturen. Dette for å få en felles forståelse av landskapskvaliteter i
forbindelse med rutevalg. Det er hensiktsmessig å gjøre dette i en tidlig fase sammen
med samarbeidspartnerne og utvalgte lokalkjente. I Vita Velo Listalandet/Farsund så
har denne kunnskapen vært tilstede hos landskapsarkitekt, og dette fagfeltet bør
kommuniseres i samhandlingen mellom aktører i neste prosjekt.
Prosjektdeltakerne fremhever også de to lokale arkitektfirmaene Stiv Kuling og Gaia
Lista som preger deler av området med sin arkitektur og understreker stedets karakter.
I tillegg er de opptatt av den lokale byggeskikken med landsbyområde, ulike tuntyper
og steingarder omgitt av en fauna sterkt preget av vind og bølgeslag.

Tilretteleggingen med en
helhetlig utforming av
installasjoner skaper et godt
visuelt uttrykk. Satsingen
gir nye møteplasser og økt
optimisme lokalt.

Foto: Torill Folkestad
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SERVICE

Behov for tilrettelegging, WC, vann, strøm, skilting,
navning, kartlegging, informasjon, kart apper
Prosjektgruppen framhever at den viktigste tilretteleggingen er skilting, rasteplasser, toaletter og parkering.
Skiltingen er godt gjennomarbeidet av Statens Vegvesen.
Prosjektet har laget en detaljert skiltplan og brukt anbefalinger
fra merkehandboka. Ved befaring var ikke hele Vita Veloruta ferdig, men skiltingen så langt fremstår som helhetlig
og oversiktlig. Stedsmerkingen på toppen av skiltstolpene
er et positivt grep som gjør det enkelt å orientere seg. Det
er brukt enhetlige skilt, og skiltpunktene viser hvor du nå
står slik at det hele tiden er lett å orientere seg i området.
Stolpene brukes for å vise både sykkel- og vandreveier.
De grønne metallskiltene går igjen på all sykkeltilrettelegging, men når man kommer til Kyststien så brukes det
treskilt.

Det er satt ut bord og benker på steder som byr på ekstraordinære naturopplevelser, og ved start- og endepunkter.
Installasjonene er enhetlige, bygget av en lokal leverandør i
ubehandlet eik og stål. Bordene har Vita Velo logo stemplet
ut i stålverket under bordplaten, noe som skaper gjenkjennelse og bidrar til merkevarebygging rundt begrepet.

Hovedregelen er at tilbud
som skapes for befolkningen
også har en verdi for turister,
og omvendt.

Det er brukt skråfoto av landskapet som illustrasjoner underveis på rutene, slik at besøkende lettere kan se hva som
omgir dem i terrenget.
Verneområdene er skiltet med informasjon om dyre- og
planteliv. Ved Nordberg Fort som ligger like ved Vest-Agder
Museum er et eldre hus tatt i bruk som utstillingslokale. Her
fortelles historien om kulturlandskapet illustrert med bilder.

Det har vært viktig å velge vedlikeholdsfrie materialer som
ikke forurenser naturen, og å bruke lokale leverandører.
Fylkeskommunen har fokusert mye på at det skal være
kvalitet i alle ledd, slik metodeheftet legger vekt på.

Lista. For at Vita Velo og de andre sykkeltilbudene skal skape
en merverdi for området må også de øvrige reiselivsaktørene involveres og bli kjent med tilbudet, og anerkjenne det
som positivt for sine gjester. Sannsynligvis må det gjøres
en forankringsjobb på dette over noe tid, og dette bør
adresseres for å sikre at det blir gjort. Dersom reiselivet
tar tilbudet i bruk vil det kunne bety nye arbeidsplasser
og attraksjonskraft på yngre generasjoner som vurderer
å bosette seg i Farsund kommune.
Kommunen har inntrykk av at lokalbefolkningen bruker
nærområdet mer aktivt etter at skilt, bord og benker har
kommet på plass. Tilretteleggingen skaper sosiale møteplasser
i bygda, og fører til at folk bruker nærområdet mer aktivt.
I og med at Vita Velo ble åpnet 16. juni 2019 så kjenner
man enda ikke til hvordan satsningen vil påvirke turismen.
Det skal settes opp et målepunkt for syklister. Ifølge Farsund
kommune er det omtrent 70 000 besøkende på Lista fyr
hver sommer.

Det er planlagt flere toaletter langs Vita Velo ruten og det
er tatt høyde for drift og vedlikehold av sanitæranlegg.

Det er effektivt at ting er
ordentlige, solide og vakre.

Lista fyr og Nordberg fort har kafé på sommeren. Sykkelutleien på Lista fyr er et nytt kommersielt produkt.
Det skal komme en helårsdrevet camping/glamping ved
Einarsnes. I tillegg finnes det tilbud om kiting og surfing på

Potensialet for økt turisme
er til stede, og det vil være
vesentlig å kommunisere på
de riktige plattformene.
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KONKLUSJON
Fremgangsmåten der initiativet kommer fra Statens Vegvesen ser ut til å fungere
bra. Kommunen opplever det som positivt at en stor aktør ønsker å bidra med
kompetanse og andre ressurser inn i prosjektet.
Et tidlig samarbeid og en prosjektbeskrivelse som tar frem kvaliteter som samsvarer
med lokale prioriteringer har vært viktig. Et grundig planarbeid på lokalt og regionalt
nivå har gitt nødvendig rom for å ha fremdrift i prosjektet. I Farsund har arbeidet med
sykkel foregått over mange år, også før Vita Velo satsingen.
Hvis metodeheftet skal fungere for alle samarbeidsnivå, bør også arbeidet med den
lokale forankringen beskrives. Erfaringene fra hvordan man har jobbet med interesseorganisasjoner og grunneiere er verdifull informasjon. Vi anbefaler at Statens Vegvesen
går i dialog med Farsund kommune for å kunne beskrive forankringsstrategiene. I tillegg
vil det være nyttig informasjon for andre å få opp et kostnadsbilde og hvordan man kan
jobbe for å finansiere en Vita Velo rute. Dette med tanke på et eventuelt nytt Vita-Velo
prosjekt.
Arbeid med marked, turisme, reiselivsnæring og hvordan Vita Velo kan lykkes som
reiselivsprodukt bør beskrives med reiselivsfaglig kompetanse. Det er dette området
det mangler mest på, både i metodeheftet og i utførelsen av pilotprosjektet i fase 1.
Noe må tillegges delvis mangel på samlende ledd for turistnæringen lokalt, men det
er også lite fokus på dette i metodeheftet og i planarbeidet. Fokuset har vært på å
tilrettelegge sykkelruta og der har det blitt gjort et godt og grundig arbeid.

Det er viktig at fylkeskommunen og Statens vegvesen
setter av investeringsmidler
øremerket prosjektet.

Foto: Sa-Ho
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