
Beskrivelse av sykkelløype 12,5 km, 
PV-91 

 
 
Start fra Dampsaga Kjøpesenter, sykle forbi Dampsaga 
Bad og til høyre langs Elvepromenaden. Ta til venstre når 
du kommer ut på Bogavegen og fortsett etter gang- og 
sykkelsti fram til Balders veg hvor du tar til høyre. Etter ca. 
30 meter svinger du til venstre inn på gang- og 
sykkelvegen, Eggeskogvegen. Sykle over Odins veg forbi 
barnehagen og til Egge Museum.  Der tar du til høyre og 
følger gang- og sykkelvegen forbi museet og videre opp til 
Egge Gård og fortsett til venstre forbi Egge Kirke og til 
Vammen. 
 
På Vammen svinger du til høyre inn i Eggevegen. Etter et 
par hundre meter svinger du opp i Heggevegen, og så til 
høyre inn i Åsvegen. Fortsett ned Våttavegen og ta til 
venstre før brua over jernbanen. Følg Riksveg 763 til 
Statens Vegvesen hvor du svinger til venstre opp bakken 
og tar så til høyre inn i Byavegen. Etter en kort strekning 
svinger du ned til høyre på en grusveg forbi Rikets Sal og 
videre under Riksveg 763 og under jernbanen. Følg stien 
til høyre langs Steinkjerelva fram til Håkkadalsbrua. 
 
Ta til venstre over brua og opp til Ogndalsvegen hvor du 
tar til høyre opp bakken. På bakketoppen tar du til venstre 
inn i Otto Sverdrups veg. Fortsett denne forbi Furuskogen 
og inn i Infanterivegen som du følger ned til Kongens gate 
på Sannan. Følg Kongens gate over torvet, forbi kirken og 
videre over Bybrua. Deretter tar du venstre ned 
Skippergaten under jernbanen og E6 og fram til MÅL ved 
Dampsaga Kjøpesenter. 
 
 

GOD TUR! 

 
  



 
Kartet gjelder 12,5 km 

 



Sykkelløype 25 km 
 
 
Følg gang- og sykkelvegen sørover ved siden av E6 til Mære. 

Ta vegen (RV 258) til venstre opp bakken etter Mære Coop Extra. Sykle forbi 

Mære skole og ta til venstre i neste kryss. 

Følge vegen til Kringla og sving til høyre mot Hafstad i krysset. 

Sving til venstre i neste kryss(etter ca 3. km), sykle over brua over Figgaelva 

og videre opp til Hafstadkrysset på Henningvegen(RV 759). 

Ta til venstre og følg vegen ned til byen. 

Ta sykkelvegen inn mot Dampsagasenteret som du syklet ut i fra. 

 
  



Sykkelløype 27 km 
 
 
Følg vegen opptil Kongens gate. Ta til venstre og følg vegen opp til 

Steinbrua(brua over jernbanen). Ta til høyre og følg RV 763 forbi Reinvatnet. 

Ved Fossem følger du RV 276 til venstre mot Sunnan. 

Ta til høyre i Sunnankrysset. 

Etter Sunnanbrua tar du til høyre og følger vegen fram til RV 763. 

Ta til høyre og følg vegen forbi Fossem fram mot Byafossen. 

Følg skilting Midjo over Byafossen til RV 762. 

Ta til høyre og følg vegen til Guldbergaunet. 

Ta til høyre over Håkkadalsbrua. 

Etter brua følger du Alfheimvegen. 

Ta Kvennavikgata ned til Kongens gate og derfra ned til Dampsagasenteret. 

 
 


