
L O F O T E N
Rastplatser längs en av Norges Nasjonale Turistveger



Resan till Lofoten

I juli 2022 tog jag och mitt resesällskap 
Victor bilen från Göteborg mot Nordnorge. 
Färden gick via Sveriges östkust på vägen 
upp, där vi sedan korsade över mot Norge 
vid Riksgränsen, för att slutligen ladda om i 
Narvik innan vi nådde Lofoten från norr. En 
lång bilresa blev det, men bilen var också 
nödvändig för att ta sig runt resmålet. 
Resans mening var just att färdas längs 
med den nationella turistvägen på Lofoten, 
som slingrar sig ut i den dramatiska norska 
skärgården, för att sedan ta färjan över till Bodø 
från Lofotens södra spets. Härifrån körde vi 
genom Norge ned mot Göteborg, och hann 
färdas på ytterligare ett par turistvägar innan vi 
landade hemma efter två veckor på vägarna. 

I Norge har man satsat på  att kvalitetsstämpla 
och marknadsföra ett antal utmärkande vägar 
som just ‘turistvägar’. Det finns totalt 18 
stycken, som går genom storslagna landskap, 
kustlinjer, fjordar och berg. 

Tanken med vägarna är att erbjuda alternativ 
till huvudlederna, i anslutning till utflyktsmål 
och norsk natur. Snabbt går det inte, men 
färden blir till en fin del av resan. 

Med hjälp av arkitekter, landskapsarkitekter, 
designers och konstnärer har det norska 
vägverket satsat mycket på att skapa 
attraktiva rastplatser och besöksmål längs 
med vägarna, och det är just dessa jag kikat 
närmare på under vår resa. Rastplatserna blir 
ofta till installationer i landskapet i sig själva, 
där Norge fått ett rykte om sig att ha “världens 
vackraste publika toaletter”.
Syftet med byggnaderna är att främja mötet 
med naturen, samtidigt som de gärna får vara 
en attraktion i sig själva. Balansen i detta är 
något jag intresserat mig särskilt för.

Passar på att rikta ett stort tack till Hawermans 
stipendiefond som möjliggjorde en trevlig och 
givande resa!

Amanda Eliasson 
2022-08-03
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01. Grunnfør bicycle shelter
02. Straumanstua
03. Gårdsvatnet bird watching tower
04. Torvdalshalsen
05. Eggum
06. Akkarvikodden

     Bonus från hemfärden:
07. Ureddplassen (Helgelandskysten)
08. Strømbu (Rondane)
09. Sohlbergplassen (Rondane)
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01. Bicycle shelter
Grunnfør, Austvågøya

Arkitekt: 70°N arkitektur
Uppfört: 2005



02. Straumanstua
Gimsøystraumen, Austvågøya

Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS
Uppfört: 2006



03. Bird watching tower
Gårdsvatnet, Vestvågøy

Arkitekt: 70°N arkitektur
Uppfört: 2004



04. Torvdalshalsen
Vestvågøy

Arkitekt: 70°N arkitektur
Uppfört: 2005



05. Eggum
Vestvågøy

Arkitekt: Snøhetta
Uppfört: 2007



06. Akkarvikodden
Moskenesøya

Arkitekt: manthey kula as
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Uppfört: 2009



07. Ureddplassen
Tillhör turistveg Helgelandskysten

Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Landskapsarkitekt: Inge Dahlman - Asplan Viak
Uppfört: 2018



08. Strømbu
Tillhör turistveg Rondane

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk
Uppfört: 2008



09. Sohlbergplassen
Tillhör turistveg Rondane

Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk
Uppfört: 2006




