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Route 5 
1780 km, start in Göteborg en gaat door midden Zweden. 
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden 
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies (län) kunt u meer informatie vinden 
over de bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies. 
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een 
reisgids van Zweden kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren. 
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen. 
 

De route in een notendop 
 

Wegnummer en beschrijving 
E6 : Göteborg - Kungälv - Steningsund - Uddevalla - Tanusmh de 
163: Tanumshede - Naverstad 
165: Naversta   - Smeberg - Holtet 
22 : Holtet - Halden (Noorwegen) 
 

Bezienswaardigheden 
Göteborg : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn, Liseberg  
                 amusementspark, Trädgårdsföreningens park, Slottsskogen, Göteborgs botaniska  
                 trädgård, Historiska museet, Sjöfartsmuseet, Röhsska museet (museum voor design en  
                 toegepaste  kunst) Museum of World Culture (Världskulturmuseet), Universeum Göteborg  
                 (natuur- en wetenschapsmuseum, vooral erg leuk voor kinderen) 
Kungälv   : Bohus Fästning, 
Uddevalla: Saab museum, Universeum 
Tanum     : rotstekeningen (Werelderfgoedlijst) 
Halden     : Fort Fredriksten 
 

Wegnummer en beschrijving 
21 : Halden (Noorwegen) - Ørje (Noorwegen) 
E18: Ørje - Årjäng 
172: Årjäng - Arvika 
61  : Arvika - Tortan  
238: Tortan - V. Ämstervik 
 

Bezienswaardigheden 
Ørje    : Ørje Fort, Haldenvassdragets Kanaalmuseum,  Ørje sluis is gebouwd tussen 1857 en 1860 en  
             wordt met de hand bediend, de totale lift is 10 meter verdeeld over 3 stappen, de sluis is  
             deel van de Haldenkanaal en ligt tussen Rædenessjøen en Øymarksjøen 
Årjäng: bezoek de sluizen en het aquaduct van Håverud/Dalslandkanaal, natuurreservaat Glaskogen 
Arvika : ligt aan Kyrkviken, een inham van de Glafsfjord, Storkasberget is de hoogste heuvel Arvika,  
             de stad staat door verschillende kanalen in verbinding met het Vänernmeer en het  
             Götakanaal 

 
Wegnummer en beschrijving 
45      : V. Ämstervik - Rottneros - Sunne - Torsby - Malung 
71      : Malung - Lima - Transtrand - Sälen 
311|   : Sälen - Särna 
311/70: Särna - Foskvallen 
311     : Foskvallen - Tännäs - Tjärnbräckan 
 

Bezienswaardigheden 
Sunne     : geboorteplaats van de schrijfster Selma Lagerlöf 
Rottneros: Rottneros Bloemen en Beeldenpark 
Torsby    : Fins openluchtmuseum 
Malung    : dans- en folkloristische feesten in park Grönland 
Städjan-Nipfjällets Naturreservat 
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Wegnummer en beschrijving 
84 : Tjärnbräckan - Hede - Hedeviken 
315: Hedeviken - Vemdalen - Rätan - Östavall 
83 : Östavall - Ramsjö - Hennan - Ljusdal 
84 : Ljusdal - Korskrogen 
 

Bezienswaardigheden 
Ljusdal: oude watertoren, Ljusdals Kyrka, Ljusdalsbygdens museum 
 

Wegnummer en beschrijving 
310       : Korskrogen - Los 
296       : Los - Voxna 
296/301: Voxna - Furudal - Skattungbyn - Orsa 
45         : Orsa - Färnäs 
 

Bezienswaardigheden 
Orsa: Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het Latijn voor beer),  
         een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw 
 

Wegnummer en beschrijving 
70: Färnäs - Rättvik - Leksand - Borlänge 
50: Borlänge - Ludvika - Kopparberg 
63: Kopparberg - Hällefors - Persberg - Filipstad 
63: Filipstad - Molkom - Karlstad 
 

Bezienswaardigheden 
Rättvik      : in het gebied rond Rättvik leeft de grootste groep bruine beren van Zweden 
Leksand    : bekend om het ronde knäckebröd dat hier gemaakt wordt 
Ludvika     : Ludvika Gammelgård 
Kopparber: Finngruvan en Ljusnarsfältet (oude kopermijnen) 
Karlstad    : is gebouwd op de delta waar de langste rivier van Zweden, Klarälven, uitkomt in het  
                   grootste meer van Zweden, Vänern, Karlstad Kathedraal 
 

Wegnummer en beschrijving 
E18: Karlstad - Grums - Segmon 
45 : Segmon - Säffle - Åmål - Mellerud - Vänersborg 
45 : Trollhättan - Lilla Edet - Älvängen - Surte - Göteborg 
 

Bezienswaardigheden 
Säffle         : Vikingmuseum 
Trollhättan: waterval Göta älv, diverse sluizen, Trollhätte Kanaalmuseum 
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Bezienswaardigheden langs deze route 
 
Göteborg               : diverse kerken, musea, historische gebouwen en parken, visafslag Fiskehamn,  
                               Liseberg amusementspark, Trädgårdsföreningenspark, Slottsskogen, Göteborgs  
                               botaniska trädgård, Historiska museet , Sjöfartsmuseet, Röhsska museet    
                               (museum voor design en toegepaste kunst) Museum of World Culture  
                               (Världskulturmuseet), Universeum Göteborg (natuur- en wetenschapsmuseum,  
                                vooral erg leuk voor kinderen) 
Tanum                     : rotstekeningen (Werelderfgoedlijst) 
Halden (Noorwegen): Fort Fredriksten 
Årjäng                      : bezoek de sluizen en het aquaduct van Håverud/ Dalslandkanaal 
Torsby                      : Fins openluchtmuseum 
Rottneros                 : Rottneros Bloemen en Beeldenpark 
Sunne                      : geboorteplaats van de schrijfster Selma Lagerlöf 
Malung                     : dans- en folkloristische feesten in park Grönland 
Orsa                         : Grönklitt is een berenpark ten noorden van het dorp (Orsa komt van het  
                                  Latijn voor beer), een 14de eeuws kerkje, authentiek stationsgebouw 
Ludvika                    : Ludvika Gammelgård 
Karlstad                    : is gebouwd op de delta waar de langste rivier van Zweden, Klarälven,  
                                   uitkomt in het grootste meer van Zweden, Vänern, Karlstad Kathedraal 
Trollhättan                : waterval Göta älv, diverse sluizen, Trollhätte Kanaalmuseum 

 
 
 


