
Opplev Stjordal fra

sykkelsetet



Hvor herlig er det ikke å suse rundt på  
sykkelen på nye eventyr i egen kommune?  
Vi har her samlet åtte flotte  sykkeltu-
rer i Stjørdal for at du skal bli inspirert  
til å ta fram sykkelen i løpet av sommeren og 
høsten.

Sykkelkartet håper vi tas i bruk av mosjonister,  
familier  og alle som vil se nye kanter av byen. 
Vi oppfordrer alla som sykler til å bruke hjelm, 
følge trafikkreglene og husk at du sykler på 
eget ansvar.

Sykkelsetet

Rute 2 Skatvalslandet til Steinvikholmen: ca. 17 km en vei- 
ca. 34 km tur/retur
Turen starter fra Leira industriområde, du sykler langs sjøen på Vikanlandet, til Velvang 
og Vinge. Før Moen-tunet tar du til venstre og følger Rykkjasvegen nordover og tar inn på  
Alstadvegen. Ta deretter inn på Fløanvegen og videre til Steinvikholmen.

Rute 1 Moksnesrunden: ca. 7,2 km
Start ved Kimen Kulturhus, ta til høyre ut på Ole Vigs gate, ta deretter 
til høyre inn på Ringvegen, ta til venstre etter 100 meter inn på Husby-
vegen. Sykle over broen og fortsett på Reealeen. Følg veien videre forbi 
Haraldreina skole og fortsett på Hognesaunvegen. Følg så Kirkevegen og 
Meierivegen til sentrum.

MIDT-NORGE



Rute 3 Tangmoen rundt: ca. 2,85 km
Start ved Stjørdal stasjon, sykle til høyre inn på Innherredsvegen ned til 
rundkjøringen og videre under jernbanen og følg gang – og sykkelvegen 
over E6 og følg sjøpromenaden. Når du kommer til Havnegata ta til 
høyre og sykle under E6. Følg Sjøgata og ta inn på gamle Kongeveg, før 
man krysser jernbanen og kommer seg til stasjonen.

Rute 4 Stokkmoen rundt: ca. 3,2 km
Start fra Stjørdal Stasjon, fortsett ut på Ole Vigs gate, ta deretter 
til venstre inn på Torgvegen, ta til høyre gjennom Blinkparken, ta 
deretter til venstre inn på Stokkanvegen. Ta til høyre på Skolega-
ta, sykle så gjennom Sandskogan og rundt Stokkan Ungdomsskole. 
Følg så vegen langs Ringvegen og følg så Innherredsvegen tilbake 
til Stjørdal stasjon.

Rute 5 Storvika/Sutterøy-runden: ca. 8,5 km
Start fra Kimen Kulturhus, ta til høyre ut på Ole Vigs gate og sykle ned til Stjørdal stasjon. Ta til venstre 
på Innherredsvegen og ned til rundkjøringa og videre under jernbanen og følg gang- og sykkelvegen 
over E6. Deretter følger du sjøpromenaden til du kommer til Havnegata. Ta til venstre og inn på Stor-
vikavegen etter 300 meter. Følg så vegen til Storvika. Sykle så tilbake og ta inn på Storvikavegen og 
videre gjennom Sutterøy Industriområde og til høyre og ta vegen over åkeren og deretter brua over E6 
og forbi Kvisslabakken skole og følg Vassbygdvegen. Ta så Innherredsvegen inn til sentrum.



Rute 8 Fossliarunden (ref Moksnesrunden): ca. 4,4 km 
Start fra Kimen Kulturhus, ta til venstre ut på Stokkanvegen gjennom Sandsko-
gan, forbi Blinkbanen, sykle over gangbrua og ta andre avkjørsel til høyre. Følg 
gangstien langs Fosslibekken oppover og videre nedover Husbykleiva. I rund-
kjøringen tar du til høyre og finner så vegen inn i Monsberga Friluftsområde. Da 
kommer du ned til Fosslia Fjellhall og tar så samme veg tilbake til Kimen Kulturhus.

Rute 7 Tønsåsen: ca. 6,3 km- ca. 12,6 km tur/retur 
Start fra Stjørdal stasjon, ta til høyre ut på Innherredsvegen og videre over gangbrua over mellom-
riksvegen og fortsett videre på Innherredsvegen. Hold til høyre og sykle over brua over jernbanen 
og under flystripa. Deretter forbi Scandic Hell hotell og over Sandfærhusbrua. Så retning Selbu på 
selbuvegen, følg så vegen inn på Sørsidevegen deretter ta inn til høyre når du kommer til krysset ved 
Lånke kirke. Sykle videre forbi Lånke skole, ta til venstre rett etter skolen. Følg vegen videre opp på 
Tønsåsen. Her er det bratt.

Rute 6  Route 26: ca. 21,5 km en vei - ca. 43 km tur/retur
Route 26 består av 9 gårder med 11 forskjellige tilbud. Du starter ved Fantasigården og følger FV26 (Sørsidevegen) til du kommer til Kilneset. 
(sjekk ut Route26 på facebook for mer info).

Kontakt: ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no


