
Vågantrimmen 
5 km vandring 

 

Ta til høyre ut fra Shell, skrå over plassen og inn på fortauet langs E10. Kryss E10 i gangfeltet 

og skrå til høyre inn Løkthaugveien. Du passerer Våganhallen og holder til venstre ved enden 

av veien. Ta umiddelbart til venstre inn i Austnesfjordgata.  

 

Snart passeres Svolvær Fast Hotell (Tidligere Kunsthotellet) på høyre hand. Kryss neste gate 

(Vestfjordgata) og fortsett rett fram, opp bakken og over Svinøybrua. Ser en på fjellene til 

venstre for brua kan en se den berømte Svolværgeita. Du er nå kommet til Svinøya. 

Ved enden av brua tar du til høyre inn i Gunnar Bergs vei. Passerer Børsen Spiseri på høyre 

hand - etter ca 75m svinger den venstre og videre utover øya. Det hvite huset med tårn var 

atelieret til Gunnar Berg. 

Etter ca 300m vil du på venstre side av veien se en byste av kunstneren Gunnar Berg. 

(Tar du stien inn til venstre vil du komme til det private gravkammeret tilhørende familien Berg. 

Følg stien og du kommer ut på veien på andre siden av haugen) 

Fortsett rundt svingen, og etter ca 50m finner du KONTROLL 1 (ca 1,5KM) på stolpe. Her 

snur løypa.  

(Er været fint så anbefales å fortsette videre utover mot Kuba(fabrikkbygninger) og ut på 

moloen, der Fiskekona står. I dårlig vær er det imidlertid livsfarlig å bevege seg ute på moloen. 

IKKE TA SJANSER om været er dårlig) 

 

Gå tilbake over Svinøybrua. Ta Vestfjordgata (første vei) til venstre mot sentrum. Til venstre 

ned Skolegata. (Når den lille parken med paviljongen er passert.) 

Nede ved havna tar du til høyre og rett fram – rett over veien/brua som går ut til Lamholmen. 

Der ligger restauranten Anker Brygge og Scandic Hotell. Fortsett langs kaia mot og forbi 

spisestedet Bacalao. Liten statue av trubadur Jack Berntsen like før Bacalao. 

Ved ”kaipiren” tar du til høyre opp mot torget. Du ser Lofotposten/ Rødsand til høyre og 

KONTROLL 2 (3KM) på stokken. 

 

Kryss torgplassen – til venstre på skrå mot Kjolestuen A/S (Nytt leilighetsbygg) og ta til venstre 

i gata. Kryss Roald Amundsens gate. Etter ca 10 m til høyre - skiltet mot Galleri Dagfinn Bakke 

- videre etter ca 50 m inn i Rich.Withs gate.  

Du passerer Dagfinn Bakkes Galleri på høyre hand og fortsetter rett fram.  

Kryss tre gater - gå forbi Bowlinghallen - fortsett rett fram - opp bakken og til høyre i 

Storøyveien. KONTROLL 3 på lysmast (ca 4KM).  

 

I veikrysset tar du til venstre, - rett fram og inn på gang og sykkelstien. (Ikke til høyre i 

Nonshaugveien). Der stien deler seg holder du til høyre, fortsetter over gangbrua og rett fram, 

inn i Vestermyrveien som etter noen meter svinger til høyre, - du får Svolvær skole på venstre 

hand.  

I veikryss; kryss gata på skrå – og inn i Caroline Harveys vei.  

 

Du har nå gått 5 km. Håper har hatt en fin tur. 

 

 

 

 

Kontaktperson: Karin A. Bøhn mobil 957 04 087 
 

     

 
  



Vågantrimmen 
10 km vandring 

 

Ta til høyre ut fra Shell, skrå over plassen og inn på fortauet langs E10. Kryss E10 i gangfeltet 

og skrå til høyre inn Løkthaugveien. Du passerer Våganhallen og holder til venstre ved enden 

av veien, for så umiddelbart å ta til venstre inn i Austnesfjordgata. Gå forbi Svolvær Fast Hotell, 

tidligere Kunstnerhotellet og ta umiddelbart til høyre inn i Vestfjordgata, og etter ca 250 m til 

venstre ned Skolegata.  

 

Nede ved havna tar du til høyre, krysser veien/brua over til Lamholmen. Der ligger 

restauranten Anker Brygge og Scandic Hotell. Fortsett langs ”kaipromenaden” mot og forbi 

spisestedet Bacalao. Liten statue av trubaduren Jack Berntsen like før Bacalao.  

Ved ”kaipiren” tar du til høyre opp mot torget. Du får snart Lofotposten/ Rødsand på høyre 

side. Her finner du KONTROLL 1.på stolpe ved utekafeen.(Du har nå gått ca 1km)  

Gå på skrå over torgplassen - mot Kjolestuen A/S (nytt leilighetsbygg), og til venstre inn i gata. 

Kryss Roald Amundsens gate - Etter ca 10 m til høyre- skilt mot Dagfinn Bakkes Galleri og 

etter ca 50m kommer du inn i Ric. Withs gate. 

 

Du passerer Dagfinn Bakkes Galleri på høyre hand og fortsetter rett fram.  

Krysser tre gater - gå forbi Bowlinghallen - fortsett rett fram - opp bakken og til høyre i 

Storøyveien. KONTROLL 2 på lysmast. (2km) 

 

I veikrysset tar du til venstre, rett fram og inn på gang og sykkelstien. Ikke opp Nonshaugvegen.  

Der stien deler seg - hold til høyre, gå over gangbrua ved E10- rett fram ca 30 m. I veidele ta 

til venstre, og gå ca 150 m inn i Solheimveien. Ved nr. 22 (Rosenborg), ta til venstre mellom 

garasjene, ut på E 10 ved busskuret. Ta til høyre langs E10- over Osanbrua - og like etter til 

høyre opp Ørnveien. 

  

Følg Ørnveien. KONTROLL 3 på lysmast i Ørnveien. (ca3,5km). Følg veien videre til endes. 

 

Ta til høyre opp Kongsvatnveien. Du kan nå se Kongstindene rett i mot. Den høgste toppen er 

Løva. 

Følg Kongsvatnveien langs vannet - KONTROLL 4 på lysstolpe høyre side. (5km) - videre 

forbi stor brun bygning på venstre hand (trafostasjonen), så svakt til høyre og ned Leirosbakken.  

 

Ta til venstre inn Skogveien (første vei etter brua), gå rett fram og opp til Svolværvannet. Nesten 

ved vannet tar en til høyre og følger denne langs vannet opp liten bakke og inn på ny vei, 

(Leirskoleveien.) KONTROLL 5 på stolpe til venstre.(7km) Følg denne svakt til høyre, - 

snart får du leirskole/feriesenter området på venstre side - og fortsett helt opp til T-krysset og 

til høyre inn i Villaveien. Denne følges helt ned til den munner ut i Strandveien. Ta til venstre, 

gå over brua, og til høyre opp Strømbrubakken.  

 

I neste veikryss, ta igjen til høyre og inn Solheimveien. KONTROLL 6 på lysmast. (ca 9km). 

Fortsett Solheimveien rett fram, - inn i Vestermyrveien, - forbi Svolvær skole. Kryss gata på 

skrå - svakt til venstre, og inn Caroline Harveys vei.   

                           

            Du har nå gått 10 km og er i mål på Shell. Håper du har hatt en fin tur. 

 

 

Kontaktperson: Karin A. Bøhn mobil 957 04 087 
 


