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Sammendrag:

Reiser i unike landskaper
Opplevelser og vurderinger av nasjonale turistveger

Denne rapporten beskriver og analyserer opplevelser og vurderinger av norske
turistveger, med utgangspunkt i intervjuundersøkelser sommeren 2005 på sju
strekninger, som enten var etablert eller nominert som nasjonale turistveger:
Valdresflye, Sognefjellsvegen, Geiranger/Trollstigen, Helgeland nord, Lofoten,
Senja og Varanger. Studien omfatter vegfarende som var på fritidsreise med bil
eller motorsykkel/moped og som ikke var bosatt langs eller like i nærheten av
strekningen. Datainnsamlingen foregikk på utvalgte dager i to perioder mellom
26. juni og 10. august. Hovedhensikten med undersøkelsen er å medvirke til en
forbedret kunnskapsplattform for utvikling av nasjonale turistveger i Norge.
Interessant landskap, flott utsikt fra vegen og spesielle naturattraksjoner pekte seg
ut som de mest framtredende reisemotivene. Interessant landskap var svært viktig
for flertallet av trafikantene på de fleste strekningene, mens flott utsikt ble framhevet som svært viktig av rundt halvparten. Fine steder for piknik/rast ble understreket av vel en femdel av de besøkende på flere av strekningene.
Det er til dels betydelige ulikheter mellom turistvegene med hensyn til hvorfor
trafikantene hadde stoppet undervegs. De mest framtredende grunnene til å stoppe
var at man ville se på utsikten og forevige det man så. Mellom 72 og 93 prosent
av trafikantene hadde stoppet på grunn av utsikten, mens mellom 58 og 86 prosent
av turistene hadde kjørt til side for å fotografere. Det var også ganske store andeler på mellom 40 og 67 prosent som hadde stoppet for rast/piknik. Videre hadde
mellom 29 og 53 prosent besøkt serveringssted langs strekningen. Andeler på
mellom 29 og 62 prosent hadde gått en kortere tur ved vegen, mens mellom 14 og
46 prosent av vegturistene hadde gått en lengre tur (mer enn 20 minutter). Mellom
tre og 10 prosent av de vegfarende på strekningene i Sør-Norge hadde fisket,
mens det samme gjaldt mellom 25 og 39 prosent av trafikantene på vegene i
Nord-Norge.
På Sognefjellet, Geiranger/Trollstigen, Helgeland og i Lofoten var rundt halvparten av trafikantene bosatt i Norge. På Valdresflye og Senja var rundt sju av 10
besøkende norske, mens bare hver fjerde besøkende i Varanger var norsk. På alle
vegene utenom Valdresflye hadde et flertall av turistene overnattet langs eller i
nærheten av strekningen.
Gjennomsnittsalderen til dem som besvarte spørreskjemaet var 48 år. Det var
ganske store variasjoner mellom strekningene med hensyn til hva slags kjøretøy
som ble benyttet: Mellom 61 og 89 prosent av de intervjuede brukte personbil,
mens mellom seks og 25 prosent anvendte bobil. Andeler på mellom tre og 14
prosent kjørte bil med campingvogn, mens mellom én og sju prosent av reisefølgene tok seg fram med motorsykkel eller moped. Gjennomsnittlig var det 2,6 perRapporten kan kjøpes fra:
Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110 Etterstad, 0602 Oslo
Telefon: 22 57 38 00 Telefaks: 22 57 02 90
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soner i hvert kjøretøy. Andelen av reisefølgene som omfattet barn under 15 år,
varierte mellom 20 og 25 prosent.
Med unntak for Varanger var over halvparten av de utenlandske trafikantene på
sitt første besøk på den aktuelle strekningen. Blant norske vegfarende var det relativt mange førstegangsbesøkende på Helgeland og i Varanger.
De viktigste informasjonskildene for beslutningen om å besøke den aktuelle turistvegen var egen erfaring fra tidligere besøk i området, beretninger fra bekjente
og/eller familie samt reisehåndbøker. Egen erfaring var viktigst for besøkende på
Valdresflye, Senja og Sognefjellet, mens dette var minst betydningsfullt i Varanger. Informasjon fra familie og/eller venner var viktigst for vegfarende på Senja og
minst viktig for reisende på Sognefjellet. Reisehåndbøker var relativt viktigst for
trafikantene på Helgeland og minst viktig på Valdresflye, Senja og i Varanger.
Brosjyrer om norske turistveger var svært viktig for mellom 11 og 20 prosent og
var viktigst for dem som hadde vært på Helgeland og Sognefjellet. Mellom en
tidel og en seksdel av turistene betonte skilt langs vegen som en svært viktig informasjonskilde.
Trafikantene var allment sett mest fornøyd med Sognefjellsvegen, som også var
den strekningen som i størst grad kunne regnes som ferdigstilt da undersøkelsen
ble foretatt. På Sognefjellsvegen syntes vel halvparten av brukerne at strekningen
var svært bra. Som ventet kom de minst utviklede strekningene, Varanger, Senja
og Lofoten, dårligst ut av totalvurderingen, idet bare en firedel av trafikantene
vurderte disse strekningene som svært bra.
En god del av trafikantene syntes at omfanget av en del fasiliteter var for lavt.
Sognefjellsvegen kom best ut på dette området, mens trafikantene syntes at manglene var mest framtredende på Senja. Det var en ganske utbredt oppfatning at det
var for få toaletter langs alle strekningene. Flere serveringssteder og overnattingsmuligheter langs vegen ble etterlyst særlig i Varanger, på Senja og på Helgeland: her var det rundt en tredel som ønsket seg flere tilbud fra vertskapsnæringen.
Mellom 12 og 34 prosent av trafikantene syntes at det var for få stoppmuligheter
ved interessant utsikt. Særlig på strekningene i Nord-Norge var det et ønske om
flere rasteplasser. Generelt var norske vegfarende mindre fornøyde enn utenlandske turister med antallet rasteplasser.

II
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1 Innledning

Bilvinduet er ramme for mange turisters norgesopplevelser. Å være vegturist i
spektakulære landskaper handler særlig om visuelle opplevelser knyttet til reisen
som panorama – å betrakte på avstand og i forbifarten (Schivelbusch 1977). Flyktige landskapsopplevelser langs vegene kan minne om opplevelser av bildekunst,
der man stort sett bruker begrenset tid på hvert bilde. Det er derfor ikke underlig
at bilturister betoner variasjoner i landskapene (Jacobsen og Grue 1997:21–23).
En betydelig del av Norges turismeattraksjoner finnes langs vegnettet, og vegene
er dessuten utgangspunkt for mange ferie- og fritidsopplevelser. Særlig omreisende utlendinger ser Norge slik landet åpenbarer seg langs vegkantene, idet de bruker bil eller buss for å komme til severdigheter utenfor byene. Videre er rundt to
tredeler av den norske befolkningen bilister når de drar på ferie, og mange drar
dessuten på helgeturer gjennom særpregede landskaper. Også for bilister som velger en rask veg og primært vil forflytte seg fra et sted til et annet, er utsikt og synsinntrykk interessant – når ferden går gjennom vakre, dramatiske eller på andre
måter bemerkelsesverdige landskaper.
Denne rapporten beskriver og analyserer en del opplevelser og vurderinger av
nasjonale turistveger, med utgangspunkt i intervjuundersøkelser blant trafikanter
på sju vegstrekninger i løpet av sommersesongen 2005. Hovedhensikten er å
medvirke til en forbedret kunnskapsplattform for utvikling av turistveger.
Det fins en rekke gode grunner til å utvikle nasjonale turistveger i Norge. Ikke
bare er fornøyelseskjøring og bilferie populært. Turistveger kan videre stimulere
interessen for både nasjon og regioner. Turisme og sightseeing innebærer dessuten
betydelige inntekter for de områdene der reisene foretas (Dybedal 2003; Jacobsen
1999:32–33; Haukeland og Grue 1996; Lew 1991).
Som et ledd i en nasjonal satsing på reiseliv som næring har Statens vegvesen
iverksatt et omfattende arbeid med utvikling av nasjonale turistveger. Dette startet
for alvor i 1995, med etablering av fire prøvestrekninger. Ved årtusenskiftet satte
man i gang et større tiltak, der målet er å etablere rundt 18 nasjonale turistveger i
løpet av tiden fram til år 2015 (Statens vegvesen 2004). Det er Vegvesenets ambisjon at strekningene skal være turismeattraksjoner av nasjonal og internasjonal
kvalitet og at de skal appellere til rundreiseturister fra både innland og utland.
Unike landskapsopplevelser, tilrettelagte stoppesteder og aktivitetsmuligheter
langs strekningene skal bidra til at turistene både forlenger oppholdstiden, får
gode opplevelser og kommer tilbake ved en senere anledning.
Planlegging for turisme og reiseliv forutsetter at man tar utgangspunkt i brukereller kundeanalyser (Gunn 1994). For å virke effektivt, må planlegging, design og
arkitektur til dels basere seg på kjennskap til hvordan folk tenker og føler om omgivelsene. Ved tilrettelegging i forhold til utenlandske turister står man dessuten
overfor den tilleggsutfordringen at man må forstå hvordan Norge og norske regioner blir oppfattet utenfra.
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Da Statens vegvesen satte i gang sitt reiselivsprosjekt med fire prøvestrekninger
for nasjonale turistveger i 1990-årene, fulgte man lærebokoppskriften og gjennomførte innledende brukerundersøkelser. En slik tilnærming er videreført gjennom denne kartleggingen av vegfarende på sju strekninger, som enten er etablert
som nasjonale turistveger eller nominert som slike veger. For vegsektoren er det
viktig med konkrete og dokumenterbare kunnskaper om reiselivstrafikken, blant
annet for å kunne møte brukernes, reiselivsnæringens og de lokale myndighetenes
ønsker på en fornuftig måte. Brukeranalyser er spesielt betydningsfulle der det er
forskjellige trafikanttyper med til dels motstridende interesser.
Ofte skjelner man mellom turister og ferierende som to av reiselivets hovedtyper:
Turisten (sightseeren) søker vanligvis det nye, mens rekreasjonssøkende ferierende primært søker forandring fra hverdagen, uansett om det bringer noe nytt eller
ikke (Cohen 1974). Sightseeingturer, som bilturer i områder man ikke har besøkt
tidligere, er ofte ikke tilbakevendende, mens rekreasjonspregete feriereiser har en
tendens til å være vanemessige, særlig kortere helgeturer med bil. Av hensyn til
språklig variasjon benyttes imidlertid både uttrykkene turist og ferierende her om
alle dem som omfattes av undersøkelsen på turistvegene.
Tidligere undersøkelser tyder på at vegturistene stort sett er mer opptatt av å se på
storslagne og dramatiske landskaper enn å ferdes i dem (Jacobsen 2003; Jacobsen
og Grue 1997). Man finner likevel interesse for enkelte særskilte aktiviteter, som
fiske (Jacobsen 2005a) samt vandring og besøk i nasjonalparker (Jacobsen
2005b). Vegfarende turister reiser gjerne omkring, men også mange av dem som
er på veg til bestemte reisemål nyter omgivelsene de passerer. Omreisende bilturister synes hovedsakelig å ha ganske korte stopp undervegs, med unntak av stedene der de overnatter.
Typiske attributter ved turistveger er at man kan se vann; at landskapet oppfattes
som utemmet eller landlig; at man kan se til motsatt kant, for eksempel til motsatt
side av en dal eller over en fjord; at landskapet er spesielt; samt at vegen og/eller
tilhørende utsiktspunkter gir godt utsyn (Gunn 1994:263). Fordi hele vegkorridoren er involvert ved sceniske veger, argumenterer Gunn (1994) for at planlegging
må ta hensyn til både landskap og kulturelle elementer. For å sikre bærekraftig
utvikling av attraktive strekninger, har det i flere land vært aktuelt å anvende landskapsvern og utsiktsvern både for turistveger og andre veger som har betydelig
innslag av turismetrafikk.
Et kjennemerke ved de fleste turismetilbud og turismeprodukter er at de er stedbundne – de både produseres og oppleves (forbrukes) ved bestemte lokaliteter.
Det innebærer at kundene (turistene) må oppsøke produksjons- eller opplevelsesstedene. Sterkt forenklet kan man si at følgende tre elementer vanligvis er sentrale
i turismeprodukter:
-

attraksjoner
tilgjengelighet/atkomst
fasiliteter

Attraksjoner er bokstavelig talt kjernen i turisme forstått som sightseeing og liknende. Ved siden av at reisemål må ha attraksjoner, må det også være atkomst fra
den omliggende verden. I mange tilfeller er det viktigste aspektet ved et turismeprodukt å produsere tilgang. Betydningen av atkomstmuligheter vil variere en del,
avhengig av hva slags reisemål og hva slags besøkende det dreier seg om. Steder
2
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som befinner seg høyt i et transporthierarki, vil ofte være mer konkurransedyktige
enn steder som befinner seg lavere i et slikt hierarki (Murphy 1985:51). For en
god del bilturister synes det likevel å være et poeng at mange ønsker å komme
bort fra de mest trafikkerte vegene (Jacobsen og Grue 1997) og finne reisemål
utenfor allfarveg. Ideen bak sceniske sideveger er blant annet knyttet til et slikt
resonnement. Mange bilturister er altså ikke bare «milslukere», men er primært
opptatt av kvaliteten på opplevelsene langs vegene. For eksempel kan høyt fartsnivå på en turistveg gjøre det vanskelig å nyte utsikten, da man får såkalt «tunnelsyn» og bare ser tydelig det som er langt foran (Statens vegvesen 1998:23). Tidligere undersøkelser har da også vist at en god del turister opplever både trafikkmengde og fartsnivå som problematisk på enkelte strekninger (Jacobsen og Grue
1997:28–31).
Da turisme som næring er erklært som et politisk satsingsområde i Norge, kan
man anta at både reiselivsnæringen og trafikantene i økende grad vil stille opplevelsesmessige og andre krav til vegnettet, på linje med, og delvis også på tvers av,
vel etablerte krav fra det øvrige næringslivet, slik som for eksempel ønsket om
framkommelighet (Tjade 1994), det vil si kortere kjøretider gjennom høyere fart
og mer effektiv trafikkavvikling. Vegmyndighetene produserer altså ikke bare
raske og sikre transporter, men også estetiske opplevelser. På flere vegstrekninger
gjennom naturskjønne områder vil for eksempel høyere fart stå i motsetning til
reiselivsinteressene, som framhever visuelle og andre bemerkelsesverdige opplevelser for de besøkende. Mange veger gjennom naturskjønne områder har på årsbasis en stor andel turister og fritidsreisende og man kan derfor tale om vegenes
«turismefunksjoner». Mye tyder på at en framtidsrettet vegpolitikk som skal stimulere næringsutvikling må ta utgangspunkt i en bred definisjon av næringslivets
interesser. Særlig må man la reiselivstrafikken få mer framtredende oppmerksomhet, i alle fall i betydelige deler av distrikts-Norge.
Videre representerer turistenes kvalitetskrav betydelige utfordringer for dem som
driver næringsvirksomhet rettet mot vegfarende, slik som servering og overnatting. Når denne studien omfatter brukernes oppfatninger av kvalitet, så innebærer
det at kvalitet oppfattes relativt: subjektiv kvalitet tar utgangspunkt trafikantenes
vurderinger av hva som er ønskelig.
I faglitteraturen benyttes det flere begreper om det Statens vegvesen har valgt å
kalle turistveg. Andre vanlige uttrykk er «scenisk veg», «scenisk sideveg» og
«scenisk hovedveg» (Gunn 1994:261–270). Utrykket scenisk veg henspiller særlig på opplevelser av det naturskjønne. Fornøyelseskjøring er en viktig aktivitet
for turister, i første rekke knyttet til synsinntrykk, men også opplevelser av en
strekning og dens omgivelser gjennom andre sanser, når man stopper undervegs.
En scenisk sideveg (scenic byway) er en strekning som transportmessig oppleves
som en omveg, men som en del personer vil velge fordi den av ulike grunner oppleves som mer interessant enn det raskeste alternativet. Slike veger vil i en del
sammenhenger kunne ha funksjonelle restriksjoner, for eksempel at de er stengt
for større kjøretøyer og/eller at de har nedsatt hastighetsgrense.
En scenisk hovedveg vil ofte være en viktig transportåre i en region, og vil derfor
oftest ikke ha funksjonelle restriksjoner (Hoel og Perfater 1992:16). Det kan likevel tenkes at en slik veg kan ha visse restriksjoner i perioder som er høysesong for
turisme og annen fritidsbruk, for eksempel nedsatt fartsgrense i høysesongen(e).

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2006
Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961

3

Jens Kr. Steen Jacobsen

En scenisk hovedveg kan også være en veg som primært benyttes for transport
innen et destinasjonsområde (Gunn 1994:261).
Forskjellige måter å bruke turistveger på er illustrert i figur 1. Noen turister drar
til et område for å oppsøke og oppleve spesielle vegstrekninger, det som her er
kalt regional rundreise. Videre kan bruk av en turistveg inngå i en turkjede. Turistveger benyttes også i forbindelse med det mønsteret som her er kalt undervegsreise: at man besøker flere reisemål og attraksjoner undervegs til det som er hovedmålet for reisen, det stedet som er hovedfokus for reisen eller det stedet som
ligger lengst vekk fra bostedet.

TØI rapport 827/2006

Figur 1: Romlige reisemønstre; enkeltstående reisemål, undervegsreise, hovedbase,
regional rundreise og turkjede (etter Lue, Crompton og Fesenmaier 1993:294).

Turistvegene benyttes også i forbindelse med det enkleste reisemønsteret: en reise
til én destinasjon, der mesteparten av tiden tilbringes. I slike sammenhenger benyttes turistvegene som transportetapper, for eksempel ved reiser til hytter og
slekt langs riksveg 17 på Helgelandskysten.
Man kan dessuten benytte turistveg(er) i forbindelse med ferieopphold i det som
her er kalt hovedbase, det vil si at man drar på dagsturer ut fra det stedet der man
overnatter. Lue, Crompton og Fesenmaier (1993:295) peker på at såkalte satelittdestinasjoner mangler nødvendige tilbud som for eksempel overnattingsmuligheter, slik at de ikke framstår som selvstendige reisemål og derfor er avhengige av et
symbiotisk (gjensidig nyttig) forhold til tjenester og varer som tilbys på det stedet
som er hovedbase. Dette vil ofte kunne være situasjonen ved turistveger som utgjør korte strekninger (sceniske sideveger) samt i tidlige faser i utviklingen av en
turistveg. Hovedbasemønsteret framkommer også når overnattingstilbud oppleves

4
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som spesielt attraktive – om man vil bo på et særpreget pensjonat ved en fjord og
dra på dagsturer langs turistveger for å oppleve breer og andre attraksjoner.
Mye av det som trekker turister til bestemte steder, kan sammenfattes i begrepet
attraksjoner (Jacobsen 1997). Vanskelighetene med å definere attraksjoner, både i
forhold til natur og menneskelig virksomhet, har gjort at mange har valgt å forstå
dem ut fra hva de symboliserer for turistene og hvordan de blir fortolket (MacCannell 1976; Leiper 1990). Turismeattraksjoner kan defineres som et empirisk
forhold mellom tre elementer; en severdighet (attraksjonskjerne), en markør og en
turist (MacCannell 1976:41). Markør (merke/anvisning) betyr hvilken som helst
informasjon om en severdighet, for eksempel skilter langs vegnettet, omtale i reisehåndbøker og brosjyrer, eller muntlige beretninger fra venner og kjente. At turisten(e) er inkludert i definisjonen av en attraksjon, innebærer at det ved utvikling av attraksjoner vil være avgjørende å forstå aktuelle og potensielle besøkende.
Sett med turistenes øyne kan man grovt sett tenke seg attraksjoner på tre nivåer
(Leiper 1990:374): En primærattraksjon er bestemmende for turistenes valg av
reiserute og reisemål. En sekundærattraksjon er kjent på forhånd, men er ikke
avgjørende for folks valg av reiserute. En tertiærattraksjon er ikke kjent på forhånd og oppdages mer tilfeldig når turistene er undervegs.
Problemet med å forstå attraksjoner er blant annet knyttet til bruk av tilsynelatende besnærende språklige bilder som «fyrtårn» og «turistmagnet». Leiper
(1990:369) hevder at ideer om attraksjoner i turismelitteraturen kan være misvisende eller villedende idet man bruker uttrykk som «magnetisme» og «gravitasjonsmessig innflytelse». Slike uttrykk forutsetter at tingen selv har kraft til å influere på folks atferd og at en attraksjons kraft utøves på grunnlag av iboende forhold. Attraksjonsteoriene til MacCannell og Leiper forutsetter imidlertid at attraksjoner ikke har «indre kvaliteter», men at de er attraksjoner fordi de oppfattes som
interessante av turistene – at de er opphøyde eller spesielle – i turistenes øyne.
Forholdet mellom veger og attraksjoner antar forskjellige former: en veg kan føre
til en eller flere attraksjoner (punktattraksjoner), en veg kan binde flere attraksjoner sammen (en klynge), vegen kan være utsiktssted til forskjellige attraksjoner
og en veg (veganlegget) kan være en attraksjon i seg selv. Det man ofte omtaler
som turistveger eller sceniske veger, er veger som enten fører til vesentlige attraksjoner, eller veger som binder sammen flere mindre attraksjoner som samlet gjør
et område eller en strekning interessant (Leiper 1990:374; Jacobsen 1997). En del
turistveger oppnår også selvstendig berømmelse. En del attraksjoner har appell til
brede kretser av vegfarende, for eksempel landskaper som er sentrale i byggingen
av nasjonal identitet, mens andre attraksjoner bare interesserer mindre andeler av
turistene.
Selv om det på et overordnet nivå er etablert en del kunnskaper om turistveger og
hvordan de benyttes, så mangler man fortsatt mye konkret og sikker kunnskap om
slike veger og hvordan de inngår i folks reisevirksomhet. Denne rapporten og
spørreundersøkelsen som den er basert på, er et bidrag til en kunnskapsbasert
plattform for norsk vegturisme.
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2 Metode og gjennomføring

Datainnsamlingen for denne undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2005 på
følgende strekninger, som enten var etablert eller nominert som turistveger:
Valdresflye, Sognefjellsvegen, Geiranger/Trollstigen, Helgeland nord, Lofoten,
Senja og Varanger. Det ble anvendt spørreskjema for selvutfylling, i seks språkvarianter: engelsk, finsk, italiensk, norsk/dansk, svensk og tysk. Selvutfylling på
respondentenes eget språk styrket undersøkelsens reliabilitet, det vil si i hvilken
grad undersøkelsen kan gjentas og gi noenlunde samme resultater. Det ble bare
anvendt faste svarkategorier, blant annet basert på spørsmålsstillinger fra tidligere
undersøkelser av bilturister i Norge (Jacobsen og Grue 1997; Jacobsen og Haukeland 1998; Jacobsen, Grue og Haukeland 2002).
Populasjonen for denne analysen er vegfarende som i løpet av sommersesongen
2005 var på fritidsreise med bil eller motorsykkel/moped på en av de sju strekningene og som ikke var bosatt langs eller like i nærheten av strekningene. Undersøkelser som på denne måten foretas direkte blant vegtrafikanter i form av utvalg
av trafikkstrømmer, omtales som undervegsundersøkelser. Populasjonen består av
en konkret, endelig mengde reiser (elementer), men antallet er ukjent og det finnes ikke noen oversikt over elementene. Å trekke utvalg fra en slik populasjon er
derfor mer komplisert enn ved undersøkelser der man har oversikt over populasjonen. På den andre siden oppnås gjerne høy svarprosent.
Datainnsamlingen foregikk på utvalgte dager i to perioder i tidsrommet fra 26.
juni til 10. august, slik at undersøkelsen dekker kjernen av sommersesongen –
både hverdager og helgedager. Svarprosenten kan allment sett betraktes som høy
og varierer forenklet sagt mellom 60 og 90 for de ulike intervjustedene. På
Valdresflye var svarprosenten 91, på Sognefjellet 79, på strekningen Geiranger/Trollstigen var den 87. På turistvegen Helgeland nord ble svarprosenten ikke
registrert. I Lofoten varierte svarprosenten på intervjustedene mellom 65 og 94.
På Senja var svarprosenten 65 på det ene intervjustedet, mens den på det andre
ikke ble registrert. I Varanger var svarprosenten rundt 90. Det var følgende avvik
fra det generelle opplegget: På Helgeland intervjuet man bare trafikanter på veg
sørover, på Sognefjellet hadde man bare én runde med intervjuer. Hovedinntrykket er at de vegfarende var positive med hensyn til å gi opplysninger om sine reiser.
Totalt 2 685 innleverte spørreskjemaer kunne benyttes i videre analyser. Der hvor
det var tvil om hvordan svar skulle kodes eller forstås, ble svarene kodet og registrert som manglende data. Det må understrekes at ikke alle respondentene hadde besvart samtlige spørsmål og rapporteringen her er basert på dem som hadde
svart. Fordi universene for disse strekningsundersøkelsene ikke er kjent, er det
ikke mulig å beregne nøyaktige feilmarginer. Feilmarginene for de fleste strekningene er derfor grovt anslått til omlag +/- 10 prosent for spørsmål som gjelder
en vegstrekning som helhet. Med hensyn til enkelte andre fordelinger er usikkerheten noe større.
6
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3 Kjennetegn ved de vegfarende

For at man skal kunne danne seg et bilde av trafikantene på de aktuelle strekningene, beskrives først enkelte sentrale kjennetegn ved vegbrukerne. Det er vanlig å
inndele respondenter i kategorier ut fra bostedsland, kjøretøytype, reisefølge, oppholdstid og så videre, og slike bakgrunnsopplysninger er også inkludert i denne
studien. Det er lagt spesiell vekt på å vise forskjeller mellom norske og utenlandske vegfarende. Man bør legge merke til at fordelingene som er gjengitt her har
reisefølge som enhet, og datamaterialet er ikke vektet i forhold til antall personer i
kjøretøyene.
Figur 2 viser andelen av kjøretøyene som ble benyttet av personer som er bosatt i
Norge og i andre land. Som det framgår av figuren, var det høyest andel norske
trafikanter på Valdresflye (73 prosent) og Senja (68 prosent), mens andelen var
lavest i Varanger (26 prosent).
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Figur 2: De vegfarendes bostedsland, etter strekning (prosent)

Gjennomsnittlig var det 2,6 personer i hvert kjøretøy. Det var små forskjeller mellom strekningene med hensyn til antallet personer i hvert kjøretøy.
På de fleste strekningene hadde vel halvparten av respondentene høyere utdanning. Utdanningsnivået blant trafikantene var høyest på Valdresflye og Senja, og
lavest i Varanger. Gjennomsnittsalderen til dem som besvarte spørreskjemaet var
48 år. Andelen av reisefølgene som omfattet barn under 15 år varierte mellom 20
og 25 prosent på de ulike strekningene.
Figur 3 viser fordelingen av de vegfarende i forhold til hva slags kjøretøy de hadde benyttet. Andelen bobilturister var høyest i Varanger og den var også ganske
høy på Helgeland og i Lofoten, mens den var lavest på Valdresflye. Andelen som
kjørte bil med campingvogn var høyest i Varanger, og den var også relativt høy på
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Helgeland og i Lofoten. Andelen som kjørte motorsykkel eller moped var høyest
for Geiranger/Trollstigen, mens den var lavest i Varanger.
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Figur 3: Kjøretøytype, etter strekning (prosent)

På alle strekningene var det høyest andel bobilturister blant utenlandske besøkende, og bobilandelen var høyest blant utenlandske feriegjester i Varanger, på Helgeland og i Lofoten.
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Figur 4: Total reisevarighet, etter strekning og bostedsland (gjennomsnittlig antall netter)

Med unntak for Varanger, var de utenlandske trafikantene gjennomsnittlig på vesentlig mer langvarige reiser enn de norske besøkende (figur 4). For strekningene
i Sør-Norge samt Lofoten var gjennomsnittlig reiselengde for utlendinger rundt to
uker, mens norske trafikanter på de samme strekningene stort sett hadde reisevarighet på mellom fire og seks netter. Ser man strekningene under ett, varierte
gjennomsnittlig reisevarighet for de utenlandske turistene mellom 11 og 26 netter.
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Lengst reisevarighet fant man blant utenlandske besøkende på Senja og Helgeland.
Flertallet av de vegfarende var på reiser som innbar overnatting hjemmefra. Andelen som var på overnattingstur var lavest blant norske trafikanter på Geiranger/Trollstigen, Senja og Valdresflye: på disse strekningene var rundt en tredel av
de norske på dagstur.
For å få en tydeligere forestilling om hvordan strekningene brukes og oppleves,
ble de vegfarende spurt om de hadde overnattet langs og/eller i nærheten av den
aktuelle strekningen.
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Figur 5: Andel av vegfarende som hadde overnattet langs og/eller i nærheten av
vegstrekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

For alle vegene gjelder det at andelen som hadde overnattet langs/ved strekningen
var høyest for utenlandske trafikanter. Som det framgår av figur 5, hadde de nordnorske strekningene høyest andel overnattende trafikanter, mens det var færrest
som hadde overnattet ved/langs vegen over Valdresflye.
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Figur 6: Vegfarendes overnattinger langs og/eller i nærheten av vegstrekningen, etter
strekning og bostedsland (gjennomsnittlig antall netter)
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Det viste seg videre at utenlandske besøkende gjennomsnittlig hadde flest overnattinger langs/ved strekningene, med unntak av Varanger, der det gjennomsnittlig var mer enn dobbelt så mange overnattinger blant norske besøkende (figur 6).
Færrest overnattinger langs/ved strekningen var det blant norske vegfarende på
Sognefjellet og Valdresflye, med gjennomsnitt på henholdsvis 1,0 og 1,2 netter.
Flest overnattinger langs/ved strekningen var det blant norske besøkende i Varanger (5,8 netter) og utenlandske besøkende på Senja (5,8 netter). Også utenlandske turister på Helgeland og i Lofoten hadde ganske mange overnattinger
(henholdsvis 5,3 og 5,1 netter) langs/ved strekningen.
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4 Reisemotiver og aktiviteter

Både i forhold til utvikling og promosjon av turistveger er det viktig å få kjennskap til hva vegbrukerne søker. Videre er trafikantenes motiver og reisehensikter
av betydning for å klarlegge eventuelle interessemotsetninger mellom forskjellige
typer av trafikanter. Det er gjort ganske få analyser av dette emnet. En nordamerikansk studie framholder følgende hovedinteresser: landskap, økologi, rekreasjon,
historie og ulike fritidsaktiviteter (U.S. Department of Transportation 1990:4–5).
Videre peker Gunn (1994:61) på en rekke sentrale fritidsaktiviteter blant besøkende i landlige områder, som måltider i det fri, fisking, verdsettelse av natur, og
en orientering mot opplevelser av naturskjønnhet. Med bakgrunn i tidligere forskning (Jacobsen og Grue 1997) valgte man her ut et lite antall relevante motiver for
å kjøre turistveger. De 10 motivene er langt fra uttømmende, men likevel vesentlige for arbeidet til Statens vegvesen. Disse motivene er ikke gjensidig utelukkende, og de ble valgt fordi de kan kaste lys over viktige problemstillinger i arbeidet
med utviklingen av turistvegene. Respondentene ble bedt om å rangere de nevnte
motivene på en firetrinns skala, fra «uviktig» (0), «lite viktig» (1), «ganske viktig» (2), til «svært viktig» (3).
Det var til dels betydelige variasjoner mellom strekningene. Det er likevel slik at
interessant landskap, flott utsikt fra vegen og spesielle naturattraksjoner pekte seg
generelt ut som de mest framtredende reisemotivene. Utsikt fra vegen og spesielle
naturattraksjoner ble særlig framhevet av trafikantene på Helgeland, Geiranger/Trollstigen og Sognefjellet. På to av strekningene, Senja og Valdresflye, var det
betydelige andeler på henholdsvis 39 og 30 prosent som la vekt på at strekningen
var raskeste veg til reisemålet (tabell 1). Fine steder for piknik/rast ble framhevet
av vel en femdel av trafikantene på flere av strekningene. På Senja betonte en av
fem at de ville unngå mer trafikkerte veger, og det var også en betydelig andel
som vektla dette på Helgeland. Videre ble vandring og friluftsliv tillagt ganske
stor betydning på Valdresflye og i Varanger.
Tabell 1: Andel som syntes at motivet var svært viktig for å kjøre strekningen, etter strekning (prosent)

Raskeste veg til reisemålet ................
Flott utsikt fra vegen ...........................
Interessant landskap ..........................
Spesielle naturattraksjoner ................
Spesielle kulturattraksjoner ................
Fordi det er en nasjonal turistveg .......
Ville unngå mer trafikkerte veg(er) .....
Fine steder for rast/piknik ...................
Vandring/friluftsliv ...............................
Fiske ..................................................

Valdres- Sogne- Geiranger/ Helgeflye
fjellet Trollstigen land N
30
14
12
8
50
60
66
68
49
63
64
70
34
48
53
45
9
6
13
13
9
16
15
13
13
11
11
16
22
20
24
24
26
16
15
15
6
4
8
10

Lofoten
21
50
56
39
13
8
11
25
13
10

VarSenja anger
39
11
44
44
47
52
28
43
12
8
13
3
20
9
18
20
13
19
14
24
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Figur 7: Andel av vegfarende som syntes at interessant landskap var svært viktig for å
velge å kjøre strekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene var det et flertall av utenlandske turister som syntes at interessant landskap var et svært viktig motiv for å velge å kjøre strekningen (figur 7).
Dette ble betont av de fleste utlendingene som tok turen innom Sognefjellet, Helgeland og Geiranger/Trollstigen. Blant norske vegfarende var det bare på Helgeland at flertallet betraktet interessant landskap som en svært viktig reisegrunn.
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Figur 8: Andel av vegfarende som syntes at flott utsikt fra vegen var svært viktig for å
velge å kjøre strekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

Vektlegging av flott utsikt fra vegen følger stort sett samme mønster som vurderingene av interessant landskap, men ble noe mindre vektlagt av norske trafikanter
i Varanger og Lofoten. På alle strekningene var det et flertall av de utenlandske
turistene som syntes at flott utsikt var svært viktig for å velge å kjøre strekningen
(figur 8). Særlig ble dette betont av en stor del av utlendingene som tok turen innom Geiranger/Trollstigen, Sognefjellet og Helgeland. Blant norske trafikanter var
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det bare på Helgeland og Geiranger/Trollstigen at man fant et flertall som anså
flott utsikt som svært viktig for sitt strekningsvalg.
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Figur 9: Andel av vegfarende som syntes at fine steder for rast/piknik var svært viktig for
å velge å kjøre strekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

Fine steder for rast/piknik ble betraktet som svært viktig av mellom en firedel og
en tredel av de utenlandske turistene på alle strekningene unntatt Varanger og
Senja, der denne interessen var noe mindre betydelig blant utlendingene. Norske
trafikanter var gjennomgående langt mindre interessert i piknik, slik det framgår
av figur 9.
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Figur 10: Andel av vegfarende som syntes at raskeste veg til reisemålet var svært viktig
for å velge å kjøre strekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

Som det framgår av figur 10, var det på Senja, Valdresflye og i Lofoten betydelige
andeler av de norske trafikantene som betonte at strekningen var den raskeste vegen til reisemålet. Dette kan tyde på at disse tre strekningene betraktes mer som
sceniske hovedveger enn som sceniske sideveger av en del norske vegfarende.
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Svært få utlendinger valgte å kjøre den aktuelle strekningen fordi den representerte korteste veg til reisemålet.
Tabell 2: Andel av trafikantene som stoppet for ulike formål, etter strekning (prosent)

Sett på utsikten .....................................
Tatt fotografier/video .............................
Rast/piknik på rasteplass ......................
Rast/piknik utenom rasteplass ..............
Besøkt serveringssted ...........................
Gått kort tur ved vegen (inntil 20 min.) ..
Gått lengre tur (mer enn 20 minutter) ....
Besøkt museum/opplevelsessenter ......
Syklet ....................................................
Fisket .....................................................

ValSogne- Geiranger/ Helgedresflye fjellet Trollstigen land N
72
93
87
88
58
80
78
86
45
53
48
65
20
23
24
44
36
29
32
36
29
33
41
45
25
22
14
33
9
19
19
31
3
2
4
12
8
3
10
25

Lofoten
81
80
56
38
53
49
26
58
6
26

VarSenja anger
74
89
65
75
40
67
33
48
49
42
39
62
21
46
30
38
11
5
25
39
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Det er til dels betydelige ulikheter mellom strekningene med hensyn til hvorfor
trafikantene hadde stoppet undervegs. De mest framtredende grunnene til å stoppe
var at man ville se på utsikten samt forevige det man så. Mellom 72 og 93 prosent
av trafikantene hadde stoppet på grunn av utsikten, mens mellom 58 og 86 prosent
av turistene hadde kjørt til side for å fotografere. Det var også ganske store andeler på mellom 40 og 67 prosent som hadde stoppet for å raste. Videre hadde mellom 29 og 53 prosent besøkt serveringssted langs strekningen. Andeler på mellom
29 og 62 prosent hadde gått en kortere tur ved vegen, mens mellom 14 og 46 prosent av vegturistene hadde gått en lengre tur (mer enn 20 minutter). Mellom tre og
10 prosent av de vegfarende på strekningene i Sør-Norge hadde fisket, mens det
samme gjaldt mellom 25 og 39 prosent av trafikantene på vegene i Nord-Norge.
Det må understrekes at omfanget av aktiviteter til dels ser ut til å være en konsekvens av hvor lang tid trafikantene brukte på den aktuelle strekningen.
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Figur 11: Andel av vegfarende som hadde stoppet for å se på utsikten, etter strekning og
bostedsland (prosent)

Generelt hadde utenlandske turister i langt større grad enn norske vegfarende
stoppet for å se på utsikten, og på flere av strekningene hadde så godt som alle de
14
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utenlandske trafikantene stoppet av denne grunnen (figur 11). Blant norske vegfarende var det en noe mindre andel som hadde stoppet for å nyte utsikten på
Valdresflye, mens denne andelen var høyest på Sognefjellet. Man bør være oppmerksom på at disse andelene ikke bare forteller noe om turistenes interesser, men
er også betinget av mulighetene for å stoppe der man finner det ønskelig.
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Figur 12: Andel av vegfarende som hadde besøkt serveringssted, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene var det høyest andel norske trafikanter som hadde besøkt
serveringssted, og andelen brukere av serveringssteder var størst i Lofoten og Varanger samt på Senja (figur 12).
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Figur 13: Andel av vegfarende som hadde besøkt museum og/eller opplevelsessenter,
etter strekning og bostedsland (prosent)

Når det gjelder besøk på museum og/eller opplevelsessenter, var det hovedsakelig
ganske små forskjeller mellom norske og utenlandske trafikanter, og det er Lofoten og Varanger som peker seg ut med relativt mange museumsbesøkende. Generelt hadde trafikantene i Nord-Norge i størst grad brukt tid til dette (figur 13).
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Figur 14: Andel av vegfarende som hadde gått en kortere tur ved vegen (inntil 20 minutter), etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene var det høyest andel utenlandske trafikanter som hadde gått
kortere tur ved vegen (inntil 20 minutter) (figur 14). Allment sett var denne aktiviteten mest omfattende i Varanger, i Lofoten og på Helgeland.
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Figur 15: Andel av vegfarende som hadde gått en lengre tur (mer enn 20 minutter), etter
strekning og bostedsland (prosent)

Som det framgår av figur 15, var det på alle strekningene utenom Geiranger/Trollstigen høyest andel utenlandske trafikanter som hadde gått en lengre tur
(mer enn 20 minutter), og denne aktiviteten var relativt mest utbredt i Varanger og
på Helgeland.
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Figur 16: Andel av vegfarende som hadde fisket, etter strekning og bostedsland (prosent)

Andelen av vegfarende som hadde fisket var lav på de tre strekningene i SørNorge og relativt høy i Nord-Norge (figur 16). Her er det Varanger som skiller
seg ut, med en svært høy andel utenlandske feriegjester som hadde fisket.
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5 Informasjonskilder og beslutninger

Med henblikk på videreutvikling av informasjonsstrategi er vesentlig å ha kjennskap til hvilke eventuelle tidligere erfaringer trafikantene hadde med strekningene. Med unntak av Varanger var over halvparten av de utenlandske trafikantene
på sitt første besøk på den aktuelle strekningen (figur 17). Særlig på Senja, på
Helgeland og i Lofoten var det svært høye andeler utlendinger som var førstegangsbesøkende. Blant norske vegfarende var det relativt mange førstegangsbesøkende på Helgeland og i Varanger.
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Figur 17: Andel av vegfarende som besøkte strekningen for første gang, etter strekning
og bostedsland (prosent)
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Figur 18: Andel av vegfarende som hadde besluttet å kjøre den aktuelle strekningen før
avreisen hjemmefra, etter strekning og bostedsland (prosent)
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Mens det store flertallet trafikantene hadde bestemt seg for å kjøre turistvegstrekningen før avreise hjemmefra, hadde enkelte tatt denne beslutningen mens de var
undervegs. Figur 18 viser at det bare var blant utlendinger på Senja at man fant et
flertall som ikke hadde bestemt seg før avreise.
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Figur 19: Andel av vegfarende som hadde vurdert andre veger som alternativ til den
aktuelle strekningen, etter strekning og bostedsland (prosent)

Et annet interessant aspekt er om trafikantene vurderer alternative strekninger.
Vegfarende på Helgeland, i Lofoten og på Senja hadde i størst grad alternativer
(figur 19). I Nord-Norge var det generelt flere utenlandske besøkende som hadde
alternative kjøreruter, mens dette var mer jevnt fordelt blant norske og utenlandske respondenter i Sør-Norge.
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Figur 20: Andel av vegfarende som helt sikkert vil komme tilbake til den aktuelle strekningen i løpet av de nærmeste tre årene, etter strekning og bostedsland (prosent)

Retursannsynlighet kan si noe om hva slags reise de besøkende er på og hvor tilfredse de er med strekningene. På alle strekningene var det relativt flest norske
som oppga at de helt sikkert ville returnere i løpet av de nærmeste tre årene og
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retursannsynligheten blant norske trafikanter var høyest på Senja og Valdresflye,
og lavest på Helgeland og i Varanger. Blant utenlandske turister var oppgitt retursannsynlighet høyest i Varanger og på Sognefjellet og lavest i Lofoten (figur 20).
Turister og andre fritidsreisende har varierende informasjonsønsker, blant annet
avhengig av hvor godt kjent de er der de ferdes, og hvor mye informasjon de har
brakt med seg i form av reisehåndbøker, brosjyrer, kart og liknende. I forbindelse
med utvikling av turistveger er det viktig med kjennskap til hvilke informasjonskanaler man kan benytte for å påvirke turistene, både for å få dem til å velge å
kjøre en turistveg, og for å finne ut hvilke kanaler man kan benytte for å informere om strekningene. Man bør merke seg at det kan være en tendens blant noen
individuelle turister til å undervurdere kommersielle informasjonskilder. Det er
likevel grunn til å tro at respondentenes rangering av informasjonskilder kan gi en
brukbar pekepinn om hva som faktisk er vektlagt, og at undersøkelsen på dette
punktet gir dermed nyttige indikasjoner på forholdet mellom ulike informasjonskilder.
De vegfarende ble spurt om å vurdere betydningen av en rekke informasjonskilder. Respondentene ble bedt om å rangere 10 spesifiserte informasjonskilder på en
firetrinns skala fra «uviktig» (0), «lite viktig» (1), «ganske viktig» (2), til «svært
viktig» (3). Spørsmålsformuleringene er i stor grad basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser langs norske turistveger (Jacobsen og Grue 1997).
De viktigste informasjonskildene for beslutningen om å besøke den aktuelle turistvegen var egen erfaring fra tidligere besøk i området, beretninger fra bekjente
og/eller familie samt reisehåndbøker (tabell 3). Egen erfaring var viktigst for besøkende på Valdresflye, Senja og Sognefjellet, mens dette var minst betydningsfullt i Varanger. Informasjon fra familie og/eller venner var viktigst for vegfarende på Senja og minst viktig for reisende på Sognefjellet. Reisehåndbøker var relativt viktigst for trafikantene på Helgeland og minst viktig på Valdresflye, Senja og
i Varanger. Brosjyrer om norske turistveger var svært viktig for mellom 11 og 20
prosent og var viktigst for dem som hadde vært på Helgeland og Sognefjellet.
Mellom en tidel og en seksdel av turistene betonte skilt langs vegen som en svært
viktig informasjonskilde.
Tabell 3: Betydningen av informasjonskilder for valg av strekning, andel som syntes at
informasjonskilden var svært viktig, etter strekning (prosent)
Valdres- Sogneflye
fjellet
Egen erfaring fra tidligere besøk i
området ......................................................
Venner/bekjente/familie i besøksområdet
Venner/bekjente/familie på hjemstedet.......
Reisehåndbøker ........................................
Omtale i aviser/magasiner .........................
Brosjyrer om norske turistveger .................
Skilt(er) langs vegen ..................................
Turistinformasjonskontor i Norge ...............
www.turistveg.no .......................................
Internett for øvrig .......................................

43
10
7
13
6
11
10
8
4
8

35
6
6
21
6
17
10
7
5
9

Geiranger/
Trollstigen
30
12
10
19
8
14
13
9
7
10

HelgeVarland N Lofoten Senja anger
25
17
13
26
9
20
15
12
9
18

24
19
13
21
8
14
17
10
6
15

38
30
24
13
12
14
13
13
7
12

21
10
9
14
8
13
10
6
4
7
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Figur 21 viser forskjeller mellom norske og utenlandske besøkende med hensyn
til betydningen av egen erfaring fra tidligere besøk i området som informasjonsgrunnlag for valg av vegstrekning. Mens nær halvparten av norske besøkende på
Senja og Valdresflye svarte at egen erfaring var svært viktig, var det samme bare
tilfelle for inntil en firedel av utlendingene på alle strekningene unntatt Sognefjellet og Valdresflye. Særlig var det svært lave andeler av utlendingene som betonte
egen erfaring blant dem som hadde besøkt Lofoten og Senja.
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Figur 21: Andel av vegfarende som syntes at egen erfaring fra tidligere besøk i området
var svært viktig for valg av vegstrekning, etter strekning og bostedsland (prosent)
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6 Evaluering av vegstrekningene og
deres fasiliteter

Denne basisundersøkelsen omfattet flere spørsmål om de vegfarendes subjektive
oppfatninger av strekningene, vegutstyret samt ulike tilbud langs vegene. Flere
detaljer framgår av de følgende tabellene og figurene.
Tabell 4: Generell vurdering av vegstrekningen, etter strekning (prosent)

Svært dårlig
Ganske dårlig
Verken/eller
Ganske bra
Svært bra
Sum
Antall

Valdresflye
1
7
53
38
99
497

Sognefjellet
7
40
53
100
167

Geiranger/
Trollstigen
1
8
47
44
100
708

Helgeland N
1
10
54
36
101
233

Lofoten
1
2
16
54
27
100
494

Senja
1
3
20
51
25
100
294

Varanger
1
3
12
61
24
101
170
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Som tabell 4 viser, var trafikantene mest fornøyd med Sognefjellsvegen, som også
var den strekningen som i størst grad kunne regnes som ferdig utviklet. På Sognefjellsvegen syntes vel halvparten av brukerne at strekningen var svært bra. De
strekningene som kom dårligst ut i forhold til dette spørsmålet, var Varanger og
Senja. Videre ble turistvegen i Lofoten bare vurdert som svært bra av 27 prosent
av trafikantene.
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Valdresflye

Sognefjellet

Geiranger/
Trollstigen

Helgeland N

Norske

Lofoten

Senja

Varanger

Utenlandske

TØI rapport 827/2006

Figur 22: Andel av vegfarende som vurderte strekningen som svært god, etter strekning
og bostedsland (prosent)
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Allment sett var utenlandske turister mer tilfredse enn norske vegfarende, og forskjellene var størst på strekningene i det sørlige Norge (figur 22). Det minnes om
at det er turistenes bostedsland som er grunnlaget for inndelingen, ikke statsborgerskap.
Utvikling av fasiliteter og vegutstyr regnes som viktig for turistveger. Turistene
trenger service og fasiliteter som er knyttet til både transport, overnatting og opplevelsesaspekter ved reisen. Toaletter er allment sett kanskje det aller nødvendigste serviceelementet (Jacobsen og Grue 1997). Dessuten er serveringssteder av
betydning for en god del vegfarende. Rasteplasser og avkjøringsmuligheter på
steder med interessant utsikt er også viktig. I en del sammenhenger har det betydning å kunne parkere.
Tabell 5: Vurdering av antallet fasiliteter langs strekningen, andel som syntes at det var
for få eller at det manglet fasiliteter, etter strekning (prosent)
Valdresflye
Rasteplasser ..................................
17
Stoppmuligheter ved interessant
utsikt ...............................................
16
Merkede stier/vandreveger ............
16
Serveringssteder ............................
12
Overnattingssteder .........................
8
Toaletter .........................................
50
Parkeringsplasser ..........................
19

Sogne- Geiranger/
fjellet Trollstigen
10
17
12
10
18
9
33
12

19
24
16
11
33
22

Helgeland N Lofoten
24
28
31
29
37
29
38
22

34
35
25
15
45
23

Senja
45

Varanger
26

33
49
43
34
58
29

27
29
43
34
52
28
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Som det framgår av tabell 5, var det en god del trafikanter som syntes at omfanget
av en del fasiliteter var for lavt. Hovedinntrykket er at Sognefjellsvegen kom best
ut, mens trafikantene syntes at manglene var mest framtredende på Senja. Flere
serveringssteder og overnattingsmuligheter langs vegen ble etterlyst særlig i Varanger, på Senja og på Helgeland: her var det rundt en tredel som ønsket seg flere
tilbud fra vertskapsnæringen. Mellom 12 og 34 prosent av trafikantene syntes at
det var for få stoppmuligheter ved interessant utsikt. Særlig på strekningene i
Nord-Norge var det et ønske om flere rasteplasser. Generelt var norske vegfarende mindre fornøyde enn utenlandske turister med antallet rasteplasser. Ser man
strekningene under ett, var det en ganske utbredt oppfatning at det var for få toaletter. Her kom Sognefjellsvegen og Geiranger/Trollstigen best ut, men også på
disse strekningene var det rundt en tredel som kunne tenke seg flere toaletter. På
andre områder var det til dels svært store variasjoner mellom strekningene.
Det er ikke uten videre gitt hvilket nivå man skal betrakte som akseptabelt her,
men man bør trolig kunne akseptere at inntil 20 prosent ikke er fornøyde, da det
alltid vil være et visst innslag av kritiske trafikanter. Dersom man legger en slik
målestokk til grunn, så var omfanget av fasiliteter på Sognefjellsvegen stort sett
akseptabelt for de aspektene som undersøkelsen omfatter, med unntak av antallet
toaletter.
Man kan også tenke seg at Sognefjellsvegen, som stort sett er ferdig utviklet som
turistveg, kan representere en standard eller en rettesnor for måling av trafikantenes grad av tilfredshet. I denne sammenhengen bør man ha i minne at når en
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strekning oppnår status som nasjonal turistveg, så vil det kunne bidra til å øke
forventningene til de besøkende (Jacobsen og Grue 1997:47).
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Figur 23: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet rasteplasser,
etter strekning og bostedsland (prosent)

Norske vegfarende var generelt langt mindre fornøyde enn utenlandske turister
med antallet rasteplasser (figur 23). Det var bare på Sognefjellsvegen at man på
dette punktet kan si at antallet rasteplasser var fullt ut tilfredsstillende for innenlandske vegfarende, dersom man legger til grunn at ikke mer enn 20 prosent bør
være misfornøyde med tilbudets omfang.
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Figur 24: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet stoppmuligheter ved interessant utsikt, etter strekning og bostedsland (prosent)

Når det gjelder omfanget av stoppmuligheter ved interessant utsikt, var situasjonen delvis omvendt i forhold til vurderingene av antallet rasteplasser. På dette
punktet var de utenlandske turistene mindre fornøyde enn de norske respondentene på tre av strekningene, nemlig Helgeland, Lofoten og Sognefjellet (figur 24).
24
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Figur 25: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet merkede
stier, etter strekning og bostedsland (prosent)

Når det gjelder de vegfarendes vurderinger av omfanget av merkede stier og/eller
vandreveger, så er bildet ganske sammensatt med hensyn til respondentenes bostedsland (figur 25). På Helgeland, i Lofoten og på Valdresflye var det flest utenlandske turister som syntes at denne type tilbud var for lite omfattende, mens det
på Senja og i Varanger mest var norske vegfarende som kunne tenke seg flere
merkede stier.
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Figur 26: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet serveringssteder, etter strekning og bostedsland (prosent)

Flere serveringssteder langs vegen ble etterlyst særlig i Varanger, på Senja og på
Helgeland. På Helgeland og Senja var det spesielt de norske trafikantene som ønsket et utvidet serveringstilbud (figur 26).
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Figur 27: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet overnattingssteder, etter strekning og bostedsland (prosent)

I likhet med situasjonen når det gjelder serveringssteder, ble overnattingssteder
særlig etterlyst i Varanger, på Senja og på Helgeland (figur 27). På Helgeland og
Senja var det primært norske trafikanter som ønsket flere overnattingsmuligheter
langs strekningen.
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Figur 28: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet toaletter,
etter strekning og bostedsland (prosent)

Norske respondenter var generelt minst fornøyd med antallet toaletter langs strekningene. Bare på Valdresflye var det ubetydelig forskjell mellom de norske og de
utenlandske vegfarende på dette punktet (figur 28). Dersom man legger til grunn
at rundt 80 prosent skal bør fornøyde, var antallet toaletter er for lavt på alle de
sju strekningene – sett med de norske trafikantenes øyne.
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Figur 29: Andel av vegfarende som syntes det var for få eller at det manglet parkeringsplasser, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene unntatt Helgeland og Sognefjellsvegen var det relativt flest
norske trafikanter som syntes at antallet parkeringsplasser var for lavt (figur 29).
Forskjellene var størst på Valdresflye, i Varanger og på Senja.
De vegfarende ble også spurt om deres oppfatning av kvaliteten på en del av fasilitetene og vegutstyret langs prøvestrekningene. Respondentene ble bedt om å
rangere kvaliteten på seks ulike fasiliteter på en femtrinns skala fra «svært dårlig»
(0) til «svært bra» (4). Det må understrekes at det her er tale om opplevd kvalitet.
En måte å avdekke manglende kvalitet på, er ved å se på andelen av trafikantene
som syntes at kvaliteten var ganske dårlig eller svært dårlig, slik det er gjort i tabell 6.
Tabell 6: Vurdering av kvalitet, fasiliteter langs strekningen, andel som syntes at kvaliteten var ganske dårlig eller svært dårlig, etter strekning (prosent)

Informasjonsskilting .................
Toaletter ..................................
Rasteplasser ...........................
Vandrestier ved vegen .............
Serveringstilbud ......................
Overnattingstilbud ...................

Valdresflye
11
40
12
12
10
8

Sogne- Geiranger/
fjellet Trollstigen
7
11
23
21
3
10
6
14
14
11
9
8

Helgeland N
11
22
10
18
24
23

Lofoten
12
33
13
23
13
9

Senja
23
50
32
36
33
28

Varanger
12
35
17
21
29
24

TØI rapport 827/2006

Også her er det ikke gitt hvilket nivå man skal betrakte som akseptabelt. En mulighet er å akseptere at mellom 10 og 20 prosent ikke er fornøyde, da det alltid vil
være et visst innslag av kritiske trafikanter. Dersom man legger en slik målestokk
til grunn, så ble kvalitetsnivået på fasilitetene på Sognefjellsvegen oppfattet som
akseptabelt for de aspektene som undersøkelsen omfatter, med unntak av toaletter.
Om man derimot lar Sognefjellsvegen representere en standard eller rettesnor for
måling av opplevd kvalitet, så ser man at kvaliteten på flere aspekter var tilfredsstillende eller nær ved å være tilfredsstillende på noen strekninger.
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Figur 30: Andel av vegfarende som syntes at kvaliteten på rasteplasser var ganske dårlig
eller svært dårlig, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene unntatt Lofoten var de norske trafikantene relativt mindre
tilfredse med rasteplasskvaliteten, målt på denne måten (ganske dårlig eller svært
dårlig). Når det gjelder andelen som syntes at kvaliteten på rasteplasser var for
dårlig, var det særlig Senja som skilte seg uheldig ut. Sognefjellsvegen ble oppfattet som uproblematisk på dette feltet.
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Valdresflye Sognefjellet Geiranger/
Trollstigen

Helgeland N

Norske

Lofoten

Senja

Varanger

Utenlandske

TØI rapport 827/2006

Figur 31: Andel av vegfarende som syntes at kvaliteten på serveringstilbud var ganske
dårlig eller svært dårlig, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene var de norske vegfarende relativt minst tilfredse med serveringstilbudet. Når det gjelder andelen norske besøkende som syntes at kvaliteten
på serveringstilbud var for dårlig, var det særlig Senja, Varanger og Helgeland
nord som skilte seg uheldig ut (figur 31). Blant utenlandske turister var tilfredsheten med serveringstilbud spesielt lav i Varanger.
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Figur 32: Andel av vegfarende som syntes at kvaliteten på overnattingstilbud var ganske
dårlig eller svært dårlig, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene utenom Sognefjellet var norske vegfarende relativt minst
tilfredse med overnattingstilbudet og forskjellene mellom norske og utenlandske
trafikanter var størst på Senja (figur 32). Når det gjelder andelen norske besøkende som syntes at kvaliteten på overnattingstilbud var for dårlig, var det Senja, Varanger og Helgeland som skilte seg uheldig ut. Videre var det i Varanger ganske
mange utlendinger som ikke var fornøyde.
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Figur 33: Andel av vegfarende som syntes at kvaliteten på toaletter var ganske dårlig
eller svært dårlig, etter strekning og bostedsland (prosent)

På alle strekningene utenom Sognefjellet var norske vegfarende relativt minst
tilfredse med kvaliteten på toalettene, og forskjellene mellom norske og utenlandske besøkende var størst på strekningene Geiranger/Trollstigen og Senja (figur 33).
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7 Oppsummering og konklusjoner

Det er vist her at interessant landskap, flott utsikt fra vegen og spesielle naturattraksjoner peker seg ut som de mest framtredende motivene for å velge å besøke
de sju vegstrekningene som omfattes av undersøkelsen. Interessant landskap var
svært viktig for flertallet av trafikantene på de fleste strekningene, mens flott utsikt ble framhevet som svært viktig av rundt halvparten. Fine steder for piknik/rast
ble understreket av vel en femdel av de besøkende på flere av strekningene.
Rapporten demonstrerer også at det til dels er betydelige ulikheter mellom turistvegene med hensyn til hvorfor trafikantene stoppet undervegs. De mest framtredende grunnene til å stoppe var at man ville se på utsikten og forevige det man
så. Mellom 72 og 93 prosent av trafikantene hadde stoppet på grunn av utsikten,
mens mellom 58 og 86 prosent av turistene hadde kjørt til side for å fotografere.
Det var også ganske store andeler på mellom 40 og 67 prosent som hadde stoppet
for rast/piknik. Videre hadde mellom 29 og 53 prosent besøkt serveringssted langs
strekningen. Andeler på mellom 29 og 62 prosent hadde gått en kortere tur ved
vegen, mens mellom 14 og 46 prosent av vegturistene hadde gått en lengre tur
(mer enn 20 minutter). Mellom tre og 10 prosent av de vegfarende på strekningene i Sør-Norge hadde fisket, mens det samme gjaldt mellom 25 og 39 prosent av
trafikantene på vegene i Nord-Norge.
På Sognefjellet, Geiranger/Trollstigen, Helgeland og i Lofoten var rundt halvparten av trafikantene bosatt i Norge. På Valdresflye og Senja var rundt sju av 10
besøkende norske, mens bare hver fjerde besøkende i Varanger var norsk. På alle
vegene utenom Valdresflye hadde et flertall av turistene overnattet langs eller i
nærheten av strekningen. Med unntak for Varanger var over halvparten av de
utenlandske trafikantene på sitt første besøk på den aktuelle strekningen. Blant
norske vegfarende var det relativt mange førstegangsbesøkende på Helgeland og i
Varanger.
Det var ganske store variasjoner mellom strekningene med hensyn til hva slags
kjøretøy de vegfarende benyttet: Mellom 61 og 89 prosent av de intervjuede brukte personbil, mens mellom seks og 25 prosent anvendte bobil. Andeler på mellom
tre og 14 prosent kjørte bil med campingvogn, mens mellom én og sju prosent av
reisefølgene tok seg fram med motorsykkel eller moped.
De viktigste informasjonskildene for beslutningen om å besøke den aktuelle turistvegen var egen erfaring fra tidligere besøk i området, beretninger fra bekjente
og/eller familie samt reisehåndbøker. Egen erfaring var viktigst for besøkende på
Valdresflye, Senja og Sognefjellet, mens dette var minst betydningsfullt i Varanger. Informasjon fra familie og/eller venner var viktigst for vegfarende på Senja og
minst viktig for reisende på Sognefjellet. Reisehåndbøker var relativt viktigst for
trafikantene på Helgeland og minst viktig på Valdresflye, Senja og i Varanger.
Brosjyrer om norske turistveger var svært viktig for mellom 11 og 20 prosent og
var viktigst for dem som hadde vært på Helgeland og Sognefjellet. Mellom en
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tidel og en seksdel av turistene betonte skilt langs vegen som en svært viktig informasjonskilde.
Trafikantene var allment sett mest fornøyd med Sognefjellsvegen, som også var
den strekningen som i størst grad kunne regnes som ferdigstilt da undersøkelsen
ble foretatt. På Sognefjellsvegen syntes vel halvparten av brukerne at strekningen
var svært bra. Som ventet kom de minst utviklede strekningene, Varanger, Senja
og Lofoten, dårligst ut av totalvurderingen, idet bare en firedel av trafikantene
vurderte disse strekningene som svært bra.
En god del av trafikantene syntes at omfanget av en del fasiliteter var for lavt.
Sognefjellsvegen kom best ut på dette området, mens trafikantene syntes at manglene var mest framtredende på Senja. Det var en ganske utbredt oppfatning at det
var for få toaletter langs alle strekningene. Flere serveringssteder og overnattingsmuligheter langs vegen ble etterlyst særlig i Varanger, på Senja og på Helgeland: her var det rundt en tredel som ønsket seg flere tilbud fra vertskapsnæringen.
Mellom 12 og 34 prosent av trafikantene syntes at det var for få stoppmuligheter
ved interessant utsikt. Særlig på strekningene i Nord-Norge var det et ønske om
flere rasteplasser. Generelt var norske vegfarende mindre fornøyde enn utenlandske turister med antallet rasteplasser.
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