
RULLESKIANLEGG
- veileder 
- tilskudd



Norges Skiforbund
Bistand ved planlegging av anlegg

• NSF bistår klubber og andre 
utbyggere ved planlegging 
av skianlegg

• Kontakt NSF!
• En første befaring og 

vurdering av planer dekkes 
av NSF

• Kan opprette avtale om 
bistand mellom utbygger og 
anleggsrådgiver 



Langrenn og rulleski
– ganske like på mange måter



Hvorfor rulleskiløyper?

• Rulleski er en av de mest langrennspesifikke måter å trene på 
i sommerhalvåret

• Behov
• Klimasituasjonen
• Kortere vintre, hvordan beholder vi mulighetene til å drive med vår 

nasjonalsport?

• Sikkerhet
• Unngå trafikkulykker
• Unngå fallskader pga. dårlig veidekke eller overraskende hindringer
• Bygge anlegg for alle brukergrupper, også nybegynnere



Overordna mål

• Kulturdepartementet
• Sikkerhet - barna bort fra veiene!
• Gir mye aktivitet – riktig bruk av spillemidler

• Norges Skiforbund
• Sikkerhet
• Ha mulighet til å utøve langrenn i snøfattige områder
• Gjøre langrenn til en helårssport
• Aktivitet på rulleski øker, både trening og konkurranser

• Mal (veileder) for rulleskiløyper
• Det er ingen internasjonale eller nasjonale standarder eller system 

for homologering/sertifisering av rulleskiløyper. Veilederen kan være 
grunnleggende for en framtidig internasjonal standard



VEILEDEREN

Forfatter: John Aalberg

Referansegruppe og 
medspillere fra Norges 
Skiforbund, Norges 
Skiskytterforbund og 
Kulturdepartementet



«Rulleskivettregler»

Brosjyre utarbeidet av Norges 
Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, 
Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Pkt. 2: All opplæring og 
undervisning må skje på 
steder uten biltrafikk

Pkt. 3: Barn under 15 år bør ikke gå 
på rulleski på trafikkerte veier



NSF sommerkonkurranser
- opprettholde interessen for langrenn





Generelt
• Flere sløyfer, med forskjellig teknisk nivå
• Noen sløyper/løyper bør være helt uten tekniske utfordringer, slik 

at nybegynnere og barn kan bruke dem. Slike løyper bør ha en 
viss lengde, slik at de kan brukes til lett trening, 
hurtighetstrening, gruppetrening og for utøvere med 
bevegelsesutfordringer

• Minimum 4 meter bredde
• For konkurranseløyper, så bør asfalten legges bredere i svinger 

(5-6 meter), i oppoverbakker (6 m) og inne på stadion (6 - 8 
meter for start og mål) 
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Design standarder for rullerski løyper



Design standard for rulleski løyper



Design standarder for rulleskianlegg

• Spesifikasjon bør inneholde dimensjoner for:
• Treningsanlegg
• Konkurranseanlegg
• Med skytebane (15, 20 eller 30 skiver) og strafferunde
• Uten skytebane

• Bredde på asfalterte områder/løyper er avhengig av 
om løyper er  konkurranse- og/eller treningsløyper



Målgrupper og tekniske krav

• Barn og ungdom 10 – 16 år
• Flatt og bredt område for tilvenning og øvelser
• Småkupperte løyper for teknikktrening

• Juniorer
• Motbakker for intervall trening
• Småkupperte løyper for teknikktrening

• Senior/eliteløpere
• Utfordrende motbakker for trening
• Lengre lettere løyper

• Aktive som ikke konkurrerer/turløpere/nybegynnere
• Lette, flate og rette løyper
• Ingen bratte unnabakker 
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Forskjell på langrenn og rulleski - risiko

• Rulleskiløpere kan ikke bruke alpin svingteknikk til å 
svinge eller redusere farten

• Avhengig av type hjul kan rulleski nå en høyere 
hastighet enn langrennski

• Vei/asfaltoverflaten er hardere enn snø
• Utøverne bruker mindre klær
• Rulleski har ikke styrings- eller bremsemekanismer

Betydelig risiko for skader!
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Hvordan forebygge uhell og skader?

Planlegging:
• Anleggene må planlegges for rulleski
• Differensiere traseer i forhold til brukernes ferdigheter 

(begynn på flat mark!)
• Kalkuler hastighet, jf. veilederen pkt. 4.2
• Ikke skarpe svinger på steder med høy hastighet (bunn 

av nedoverbakker)
• Korrekt radius og dosering i svinger
• Gress på kanter, fjern stein og andre farlige gjenstander
• Tydelig informasjon om forventet hastighet 
• Fargekoding av løyper
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Beregning av hastighet



Kurveradius og dosering



Hvordan forebygge uhell og skader?

Drift:
• Tydelig skilting
• Differensiering av 

brukergrupper
• Hold løypa vedlike!
• Fjern kantvegetasjon og 

risikoobjekter 
• Fjern løs grus, stein, løv 

etc. fra asfalten
• Utbedre skader på asfalt
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Design standarder for skiløyper

Homologering
• Har eksistert FIS standard for konkurranseløyper i mange år
• NSF følger FIS standard, og har også retningslinjer for yngre 

årsgrupper

FIS standard for skiløyper inneholder krav til:
- løypelengder
- bredde på løypen avhengig av opp, ned, flate
- kategorier bakker (A, B og C)
- høydeforskjell (total, lengste bakke, totalsum av alle bakker)
- utforming av stadion (lengde, bredde)
- sikkerhet (farlige elementer hvis løper faller, osv)



Motbakker

• Bruk standard FIS homologerings retningslinjer for total stigning 

(TC), men hold løypene i laveste del av skalaen

• TC per km bør være ca 30 meter (og ikke opp mot 35 meter)

• Bør inkludere A-bakker, men det er viktig å variere 

stigningene

• Unngå C bakker (korte, bratte bakker over 18%)

• Unngå bakker med stigningsprosent på over 15% (for å 

imøtekomme yngre løpere)

• For sit-ski/piggere må bakker være under 12%
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Design standarder for rulleskiløyper



Spillemidler til rulleskianlegg

Tilskudd, en tredjedel av kostnadene, maksimalt:

Løypetraseer med 
asfaltdekke

Traséarbeid 2 km Kr 700 000

Asfaltering 2 km Kr 700 000

Lysanlegg 2 km Kr 700 000

pr. ytterligere 1 km Kr 350 000 pr. enhet

I tillegg: tilskudd til skiskyteanlegg, tilhørende bygninger, 
(snøproduksjonsanlegg)



Kulturdepartementets anleggspolitiske program –
28 mill. kroner fordelt i perioden 2014 - 2017

• Ekstraordinære tilskudd (tillegg til ordinære tilskudd)

• Innstilling fra NSF og NSSF til Kulturdepartementet

Tildelinger
• 2014: Skaret (Molde), Storelva (Tromsø)

• 2015: Fossum (Bærum), Erte (Tistedal), Langeland (Førde), Veldre, 

Hummelfjell (Os), Inderøy og Rennebu.

• 2016: Klungsetmarka (Fauske), Reindalen (Hammerfest), Liatoppen (Ål), 

Totteskogen (Hemsedal), Vegårdshei

• 2017: Lyngna, Blommen (Stiklestad), Sandnes Arena, Lillomarka

Programsatsingsmidler til rulleskianlegg
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