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 Sammendrag 

Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger. Planen er ikke 

konsekvensutredningspliktig.  

Denne planen sikrer arealformål som tillater oppføring av nytt boligområde med om lag 80 boenheter 

på eiendommen til gamle Gol skole i Gol. Det reguleres konsentrert småhusbebyggelse og 

blokkbebyggelse. Eiendommen har gbnr 14/177 og 14/192. Den gamle skolebebyggelsen skal bevares 

og rehabiliteres til leiligheter. Gymbygget forutsettes sanert.  

I forbindelse med tiltaket skal det etableres ny avkjøring fra Rv52.  

Det vurderes å være lite risiko knyttet til realisering av planen.   

 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å sikre arealformål som åpner for etablering av boligbebyggelse der gamle 

Gol skole står i dag. Skolebebyggelsen skal bygges om til leiligheter. Gymbygget rives. Det legges opp 

til om lag 80 boenheter fordelt på rekkehus og lavblokker (herunder leiligheter i rehabilitert 

skolebebyggelse).   

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Cura Utvikling AS er forslagsstiller, og LINK arkitektur er plankonsulent. Gamle Gol skole eies av Cura 

Eiendom AS.  

2.3 Krav om konsekvensutredning 
Spørsmålet om konsekvensutredning ble tatt opp i oppstartsmøte. Det ble konkludert med at planen 

ikke er konsekvensutredningspliktig.  
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 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, offentlig ettersyn 
Varsel om oppstart ble annonsert i Hallingdølen den 19. november, 2020. Naboer ble varslet per post, 

og offentlige myndigheter og andre interessenter ble varslet på e-post. Frist for innspill var 20.12.2020. 

Det kom inn 11 merknader. Disse er kommentert og oppsummert i eget dokument.  

Planforslaget ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i Utval for Natur og Miljø 2019-2023 den 

27.04.2021. Planforslaget ble annonsert i Hallingdølen og på Gol kommune sine nettsider den 08. mai. 

Det kom inn 9 merknader. Disse er kommentert og oppsummert i eget dokument som følger 

planforslaget.  

Våren 2022 ble planområdet utvidet til å inkludere avkjøring fra Hemsedalsvegen/Rv52. Bakgrunnen 

for utvidelsen merknad og innspill fra Statens vegvesen (SVV) til varsel om oppstart og offentlig 

ettersyn. Hensikten med utvidelsen er å sikre ny trafikksikker avkjøring, utbedret busslomme ved 

Vonheim og bedre og tryggere løsninger for myke trafikanter som ferdes i området.  

 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordna planer 

4.1.1 Fylkeskommunale planer 

Fylkeskommunale planer følger av de regionale føringer som ble formulert for Buskerud før 

sammenslåingen. Disse planene inneholder aktuelle retningslinjer om arealbruk, transport og by- og 

stedsutvikling i Gol. Fylkeskommunale og regionale føringer er i ivaretatt i arbeidet med 

kommunedelplanen.  

• Regional plan for areal og transport i Buskerud, 2018-2035 

Planen er veiledende, og inneholder innsatsområder med delmål. Planen legger føringer og 

virkemidler for god by- og stedsutvikling, arealbruk, transport og arealvern. Sentralt for planen er 

målet om fortetting, transformasjon og redusere personbilbehov.  

Øvrige regionale planer som er førende for planarbeidet er Fylkesdelplan for handel, service og 

senterstruktur, regional plan for verdiskaping og næringsutvikling, regionalplan for kulturminnevern i 

Buskerud, strategi for trafikksikkeheit 2014-2023, fylkesvegstrategi 2014-2023, folkehelse 2010-2016 

og klimahandlingsplan for Buskerud.  

4.1.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Gol kommunestyre, 12.06.2018. Samfunnsdelen setter 

samfunnsmessige, økonomiske og demografiske mål for kommunen. Samfunnsdelen setter mål om at 

Gol skal være vekstsenteret og knutepunktet i den nye storkommunen i regionen.  

4.1.3 Kommuneplanens arealdel, ev. kommunedelplan  

Gol tettsted avsettes med krav om kommunedelplan for tettstedet. I gjeldende kommunedelplan 

2006-2015 er gamle Gol skole avsatt til nåværende Offentlig byggeområde, felt O4.  
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Figur 1 Utsnitt av kommunedelplan for Gol tettstad 2006-2015 

Parallelt med planarbeidet pågår det en rullering av kommunedelplan for Gol tettstad (2018-2030). I 

rulleringen av kommunedelplan er gamle Gol skole avsatt til kombinert bebyggelse og 

anleggsområde, felt BKB1. Rullering av kommunedelplan for Gol tettstad ventes behandlet i løpet av 

2022.  

 

Figur 2 Utsnitt av rullering av kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030 

Det er ønskelig at planarbeidet forholder seg til føringer i pågående planarbeid med revisjon av 

kommunedelplan for Gol tettstad (2018-2030).  

Maks %-BRA er 100% noe som utgjør maks 14 885 m2. Maks mønehøyde er 12 meter, maksimal 

gesimshøyde er 9 meter.  
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Parkering 

Minimumskrav til parkeringsplass for bil:  

Tomannsbolig/rekkehus: 2 parkeringsplasser per boenhet 

Leilighet over 60 m2: 1,5 parkeringsplasser 

Leilighet under 60 m2: 1 parkeringsplass 

Minimumskrav til parkeringsplass for sykkel 

Tomannsbolig/rekkehus: 2 plasser per boenhet 

Leilighet/hybel: 1 plass per boenhet.  

Uteareal (MUA) 

Minimum samla uteareal er 50 m2 per. 100 m2 BRA boligformål. Minimum sammenhengende areal er 

5x7 meter. 50% av arealet skal ligge på terreng. MUA kan omfatte kombinasjon av private områder og 

fellesareal for flere boenheter, jfr. § 1.6.1 Føresegner til KDP 2018-2030 (versjon 12.04.2019).   

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av gymbygget er regulert i plan G-/S veg Hesla bru vest, vedtatt 1978. Planområdet for øvrig er 

uregulert.  

 

Figur 3 Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringssituasjon fra Gol kommune sin planinnsynsside. 

Krysset Hemsedalsvegen/Rv52 x Skulevegen er regulert i 1983001 G-/S veg Helsa bru – Helsasvingen. 

Krysset vurderes å være stort og utflytende, og ikke opparbeidet i henhold til gjeldende 

reguleringsplan.  

4.3 Tilgrensende planer 

Men unntak av plan G-/S veg Hesla bru vest, er det for det meste uregulerte arealer i området. Arealer 

øst for Hemsil er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i detaljreguleringsplan for 

Eidsgård hotell, K-N1 og K-B4, vedtatt 07.10.2014.  
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Hensikten og formålet med denne planen er i samsvar med overordnede planretningslinjer eller 

føringer. Rikspolitiske retningslinjer av særlig interesse for planarbeidet innebefatter:  

 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, 1995 (RPR barn og unge) 

Formålet med RPR barn og unge er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging, og gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser 

i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. RPR barn og unge har som mål å sikre 

oppvekstmiljøer som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og å 

ivareta det offentlige ansvaret for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi 

den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst. 

 

• Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016 

Formålet med retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging er å legge til rette for en 

langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir anbefaling på 

grenseverdier for støy på bygg og uteoppholdsareal.  

 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, 2014 
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 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

 

 

Figur 4 Kart over planområdet i sammenheng med Gol tettsted  

Planområdet ligger på Hesla i Gol, på vestsiden av Hemsil. Avgrensningen av planområde tilsvarer 

kommunedelplanens felt O4/BKB1, med unntak av mot øst der planavgrensning følger 

eiendomsgrense mot gbnr 26/27.  
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Figur 5 Dronebilde viser Gamle Gol skole i forgrunnen og Golreppen i bakgrunnen 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Gamle Gol skole ble erstattet av ny skolebebyggelse på Hallingmo i 2016. I dag står bebyggelsen 

ubrukt. Tilstøtende arealer består for det meste av eneboliger.  

5.3 Stedets karakter 

 

Figur 6 Dronebilde viser gamle Gol skole sett fra sør. 
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Figur 7 Dronebilde viser gamle Gol skole i forgrunnen og Gol sentrum i bakgrunnen 

Skolebebyggelsen er den eneste bebyggelsen i planområde. Skolebebyggelsen består av to større 

skolebygg og ett gymsalbygg. Bebyggelsen ligger orientert med gavlfasade mot nordøst og sørvest. 

Omkringliggende bebyggelse består for det meste av frittstående og spredt eneboligbebyggelse i 

skrående terreng vendt mot Gol sentrum. Bebyggelse i området har for det meste takvinkler orientert 

nordøst-sørvest. 

5.4 Landskap  

Landskapet er skrånende mot sørøst. Elven Hemsil, nordøst for planområdet, ligger som et juv 

gjennom landskapet. Hemsil skiller planområde fra Gol sentrum.  

Da planområde er orientert og fallende mot sørøst er forutsetningene svært gode for gode solforhold i 

planområde. 

Skolebebyggelsen er svært gjenkjennbart og utgjør i dag et sentralt motiv i Gol, som vurderes å ha en 

estetisk og kulturell lokalverdi for Gol.   
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

 

Figur 8 Utsnitt fra Riksantikvarens NB!-register 

Riksantikvarens NB!-register viser ingen kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i planområdet. 

Det ligger en konsentrasjon av SEFRAK-registrerte bygg sør for gamle Gol skole, samt noen mindre 

felt vest for den gamle skolen.  

Planområde inngår i kulturlandskapet Golreppen. Bakgrunnen for at kulturlandskapet Golreppen er 

verdifullt er fruktbare, vakre eiendommer i østvendt hellende terreng. Bare en del av Golreppen har 

botaniske kvaliteter, men disse har til gjengjeld svært høy verdi. Det er forekomster av dragehoder, og 

det finnes beitemark med lang kontinuitet. Det finnes også verdifulle enkeltbygninger i landskapet, og 

område vurderes samlet å ha høy, lokal kulturhistorisk verdi. Gamle Gol skole ligger helt i kanten av 

Golreppen kulturlandskap, og vurderes ikke å være blant bebyggelsen eller elementene som gir 

Golreppen kulturlandskap høy lokal verdi.  

 

Figur 9 Utsnitt av kulturlandskapet Golreppen. Kilde Miljøstatus.no 
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5.6 Naturverdier  

Ingen viktige naturverdier eller naturtyper er registrert ved gamle Gol skole. Nedre Hemsil (nordøst for 

planområde) er registrert som svært viktig naturtype.  

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Den gamle skolegården til gamle Gol skole, særlig med fotballbaner, kan vurderes å ha noe 

rekreasjonsverdi, men disse er i stor grad erstattet av ny skole på Hallingmo. Det er ingen særegne 

rekreasjonsverdier i planområde.  

5.8 Landbruk 
Det er ingen landbruksinteresser i planområdet.  

5.9 Trafikkforhold 

Kjøreatkomst er fra Hemsedalsvegen (Rv 52), via Skulevegen. Hemsedalsvegen er en to-felts riksvei 

med fartsgrense på 50 km/t. Vegbredden er 6,5 meter og det er noen krappe svinger på strekningen 

ved planområdet, så fartsnivået overskrider nok ikke 50 km/t. Skulevegen er kommunal skiltet 

blindvei med fartsgrense 30 km/t. Øvrige veger i planområdet er private.  

 

Figur 10 Skjermdump fra SVV Vegkart, med tema Vegreferanse. Hentet 06.01.2020 

Hemsedalsvegen (Rv 52) er hovedvegen til Hemsedal. Veien opplever sesongbasert variasjon, og 

trafikken er nok høyest i helgene, forholdsvis størst fredag og søndag. Målt ÅDT er 5500, der 10% av 

disse utgjør tungtransport. Skulevegen mellom Hemsedalsvegen og innkjøringen til skolen er lokalveg 

med ÅDT på 150. Mellom innkjøring til skolen og Hemsedalsvegen i nord ligger ÅDT på 30.  

Planområde er ikke spesielt trafikkbelastet, og det er ikke registrert noen trafikkuhell på Skulevegen. 

På Hemsedalsvegen er det registrert noen trafikkulykker, for det meste knyttet til utforkjøringer. Det 

er også registrert et trafikkuhell med en myk trafikant (Norges Vegdatabank, 2021).  

Gamle Gol skole har forholdsvis godt kollektivtilbud. Vonheim bussholdeplass ligger langs 

Hemsedalsvegen, ved avkjøring til Skulevegen. Holdeplassene betjenes hovedsakelig av bussrute 360 
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(Gol – Hemsedal/Tuv), som har seks avganger i retning Hemsedal og åtte avganger mot Gol i 

virkedøgnet. Ved behov stopper buss mot Hemsedal i krysset med Skulevegen.   

 

Figur 11 Oversiktskart som viser gang- og sykkelforbindelser. Kilde: SVV 

Det er gode forbindelser for myke trafikanter fra planområde. Gående fra planområde trenger ikke 

krysse Rv52 for å komme til Gol sentrum. Gående kan følge fortau ned Skulevegen, eller gang- og 

sykkelveg/sti langs Hemsil til gang- og sykkelveg på nordsiden av Rv52. Denne gang- og sykkelvegen 

kan følges til fotgjengerovergang på Rv 52-siden av Hesla bru, eller krysse Hesla bru og krysse Fv51 

øst for brua.  

5.10 Barns interesser 
Den gamle skolegården fungerer godt som rekreasjons- og uteoppholdsareal for barn og unge til tross 

for at skolen er avviklet. Den gamle skolegården er blant annet tilrettelagt med en fotballbane. 

Arealene og aktivitetene er blitt delvis erstattet med nytt, moderne anlegg på Hallingmo. Det er 

allikevel naturlig å anta at utearealene til den gamle skolen har en viss verdi for barn og unge i 

nærheten.  

5.11 Sosial infrastruktur 

Tall og statistikk fra barnehagefakta.no tilsier at det er relativt god barnehagedekning i område, med 

Vesterhuset og Breidokk avd. Hallingmo barnehager i nærhet til planområde.  

Nye Gol barneskole på Hallingmo vurderes å være dimensjonert for vekst og ha god kapasitet.  

Gol har egen legevakt og helsestasjon i sentrum. Nærmeste sykestue ligger i Ål, om lag 22 min i bil fra 

planområde. Sykestua tilbyr spesialisthelsetjenester, somatisk sengepost, poliklinikk og 

dialysebehandling. Sykestua er en del av tilbudet til Vestre Viken helseforetak.   
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5.12 Universell tilgjengelighet 
Utearealene er terrassert, men for det meste på relativt flatt terreng, opparbeidet som uteareal til en 

skole. Atkomst til planområde fra Skulevegen, eller snarveier fra Hemsedalsvegen er ikke universelt 

utformede. Ifølge kartverkets kartløsning på nett, er gamle Gol skole tilrettelagt med parkeringsplass 

og rampe for bevegelses- og miljøhemmede.  

5.13 Teknisk infrastruktur 

Bebyggelse i planområdet er tilknyttet kommunalt vann og avløpsanlegg. Eiendommen er ikke 

tilknyttet kommunal overvannsledning.  

Strøm leveres av Hallingdal kraftnett.  

5.14 Grunnforhold og områdestabilitet 
Kartgrunnlag fra Norges Geologiske Undersøkelse (www.ngu.no) viser at løsmassene i området for det 

meste består av tykk morenegrunn. Dette vil si at de stedlige massene i stor grad består av usortert 

materiale som blokker, steiner, sand og silt. Materialet er som oftest ikke stratifisert.  

 

Figur 12 Innmålte punkter for prøvegraving utført av Turhus Maskin AS: 

Det er i forbindelse med tiltaket utført prøvegraving ved tre punkter i planområdet. Prøvegraving ble 

utført av Turhus Maskin AS. Disse er markert over. Det ble gravd ned til tre meter. Grop 1 og 2 besto av 

om lag 30 cm lag av jordmasser på toppen, og deretter harde og steinholdige morenemasser. Grop 3 

http://www.ngu.no/
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hadde et om lag 30 cm lag av jordmasser på toppen, og deretter en blanding av steinholdige grus og 

morenemasser.  

Planområde, og Gol for øvrig, ligger over marin grense. Området står dermed utenfor områder med 

fare for kvikkelire. Det er ikke registrert noen skred- eller rashendelser i området.  

5.15 Støyforhold 

 

Figur 13 Støykartlegging av gjennomsnittlig vegstøy, beregnet av Statens Vegvesen 

Støysonekartlegging av veg utført av Statens vegvesen viser at deler av planområdet ligger i noe 

støyutsatt område. Dette gjelder arealer mot sør, med støy fra Rv52. Støystonekartleggingen er utført 

med grunnlag i fremskrevet ÅDT.  

5.16 Luftforurensing 
Tilgjengelige kartdatabaser på internett viser lav konsentrasjon luftforurensning.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Risiko- og sårbarhetsanalysen vurderer planområdet som relativt fritt for eksisterende risiko- og 

sårbarhetsmomenter. Det ligger en aktsomhetssone knyttet til en mindre bekk vest for planområdet, 

men det mulige skadeomfanget vurderes som lite. Stikkrenne under Skulevegen er ikke dimensjonert 

for 200-års flom slik den foreligger i dag. Eventuell tilstopping vil uansett ikke medføre konsekvenser 

for planområdet, da naturlig flomvei går ned langs Skulevegen, vekk fra planområdet. Det går en 

kraftlinje nord i planområdet. Kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030 avsetter hensynssone i 

forbindelse med kraftledningen. Rv52 er støykilde.  

5.18 Næring 

Tiltaket berører ingen næringsinteresser.  
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 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

 

Figur 14 Eksisterende situasjon 

 

Figur 15 Ny mulig situasjon (diagrammatisk fremstilt)  
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Figur 16 Disposisjon av hvordan utbygging kan se ut. Utarbeidet av LINK arkitektur. 

 

Figur 17 Perspektiv av bebyggelsen sett fra sør (illustrasjon) 
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6.1.1 Reguleringsformål 

 

 

Figur 18 Reguleringsplanforslag for Gamle Gol skule, revisjon datert 16.05.2022 

  

Formål Feltbetegnelse Areal 

Kombinert bebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse/blokkbebyggelse 

BKB 14 329 m2 

Øvrige kommunaltekniske anlegg BKT 27 m2 

   

Kjøreveg o_SKV1-2, SKV4 2060 m2 

Fortau o_SF1 492 m2 

Gang-/sykkelveg o_SGS1-2 499 m2 

Annen veggrunn – tekniske anlegg o_SVT1-6 668 m2 

Annen veggrunn – grøntareal o_SVG1-3 1420 m2 

Holdeplass/plattform o_SH 167 m2 

 

6.1.2 Arealregnskap  

Arealregnskapet skal inneholde maksimal regulert utnyttelse.  

 Feltnavn  Maks. m2 BRA  

Ny bebyggelse og anlegg BKB 4700 m2 

Eksisterende bebyggelse og anlegg 

(rehab) 

BKB 2500 m2 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKB 

Det åpnes for etablering av konsentrert småhusbebyggelse og/eller lavblokker. Planen åpner for 

begge formål, men vurderes realisert dersom det kun bygges en av typologiene. Hensikten med at 

planen åpner for begge formål er å sikre muligheten til å vurdere underveis hvorvidt det skal bygges 

rekkehus, lavblokker eller en kombinasjon. Denne robustheten sikrer at det bygges boliger som 

markedet i Gol etterspør.  

 

Det åpnes for rehabilitering og ombygging av den gamle skolebebyggelsen til leiligheter. Det åpnes 

for innvendige og utvendige bygningsmessige tiltak for å sikre hensiktsmessig bruk av 

bygningsmassen. Det tillates etablert balkonger i forbindelse med ombyggingen.  

 

Det tillates fravikelse av kravet om trinnfri atkomst for leiligheter i øvrige etasjer der det er vanskelig å 

etablere tilkomst med heis.  

 

Realisering av planforslaget medfører at det gamle gymbygget rives.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Ved saltak reguleres maksimal mønehøyde er 12 meter, og maksimal gesims til 9 meter. Maksimal 

gesims reguleres til 11,5 meter ved flatt tak. Bruksareal helt eller delvis under bakken medregnes ikke. I 

de tilfeller det er skrånende terreng, skal metode for beregning av terrengets gjennomsnittshøyde i 

veileder Grad av utnytting legges til grunn.  

6.3.2 Grad av utnytting  

Det åpnes for %BRA – 100% for hele planområdet i rullering av kommunedelplan. Dette tilsvarer 14 885 

m2 BRA.  

 

Det reguleres til  

Felt BRA m2 

BKB (herunder BRA for eks. bebyggelse) 7200 m2 

Totalt 7200 m2 

 

6.3.3 Plassering 

Bebyggelsens plassering følger teknisk forskrift. Bebyggelse tilpasses terrengets og tomtas 

beskaffenhet. Disposisjon (figur 16 og figur 17) er veiledende for hvordan bebyggelse er tenkt løst.   

6.3.4 Antall boliger 

Det legges opp til om lag 80 boenheter, fordelt på leiligheter og rekkehus. Dette inkluderer ombygde 

leiligheter i den gamle skolebebyggelsen.   

6.4 Parkering 
Det sikres etablert parkeringsplasser iht. krav i kommunedelplan for Gol tettstad, 2018-2030.  

For bil gjelder følgende maksimumskrav: 

Tomannsboliger/rekkehus 2 plasser per boenhet 

Leiligheter over 60 m2 1,5 parkeringsplasser 

Leiligheter under 60 m2 1 parkeringsplasser 
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For sykkel gjelder følgende minimumskrav: 

Tomannsboliger/rekkehus 2 plasser per boenhet 

Leilighet/hybel 1 plass per boenhet 

 

På bakgrunn av innspill til varsel om oppstart, settes det maksimumskrav til parkeringsplasser for bil, 

istedenfor minimumsplasser, som KDP legger opp til. I innspillene begrunnes dette med nærhet til Gol 

tettstedssentrum. 

Parkering anlegges fordelt ut i området, der det åpnes for at deler av parkeringsbehovet etableres 

felles. Rett til bruk skal tinglyses etter at eiendommer er etablert, og før igangsettingstillatelse for 

bygging.  

Sykkelparkering for rekkehus og tomannsboliger løses på egen tomt. Sykkelparkering for lavblokker 

løses felles i nærhet til hovedinnganger. Disse kan etableres under tak eller på annen måte skjermet 

for vær og vind.  

 

Figur 19 Prinsippskisse for hvordan parkering kan løses i feltet 

6.5 Tilknytning til infrastruktur  
Tiltaket kobles på kommunalt vann- og avløpsanlegg.  

Dagens trykkøkningspumpe utgår. Det etableres et nytt kommunalt trykkøkningsanlegg for 

Skulevegen 18, 22 og 26, skolebygg og ny bebyggelse i eget formål. Kostnader for fremtidig drift og 

vedlikehold av pumpeanlegg for boligene på oversiden av skolen avtales med kommunen.  

Slokkevannskapasitet må detaljprosjekteres og løsningen sikres etablert før brukstillatelse kan gis.  

Spillvannstilknytning til kommunalt nett videreføres ved utbygging.  
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Se for øvrig VA-plan som følge planforslaget. 

6.6 Trafikkløsning 

6.6.1 Kjøreatkomst 

Kjøreatkomst er fra Hemsedalsvegen, via Skulevegen. Planområdet får atkomst fra Skulevegen som i 

dag.  

 

 
 

Hovedadkomsten blir ved dagens avkjøring til skolen i sør. Parkeringsarealet i nord og øst får egne 

avkjøringer fra Skulevegen, som vist på disposisjonsskissen.  

 

Avkjøring/kryss Hemsedalsvegen x Skulevegen er vurdert i forhold til økt trafikkbelastning av tiltaket. 

Avkjøringen vurderes som stor og utflytende, og med behov for oppstramming for å sikre en trygg 

trafikksituasjon for myke trafikanter som ferdes her. Det er i tillegg behov for å etablere ny situasjon for 

bussholdeplass som del av oppstrammingen. Planen sikrer arealformål som åpner for etablering av ny 

kryssutforing, og oppstrammingen sikres som rekkefølgekrav før brukstillatelse kan gis nye boliger.  

Ny avkjøring er beskrevet i trafikknotat utarbeidet av Sweco, datert 09.02.2021 (rev. 25.03.2021).  
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Figur 20 Avkjøringen som sikres opparbeidet i avkjøringen Hemsedalsvegen x Skulevegen. Utarbeidet av Sweco.  

6.6.2 Utforming av veger 

Skulevegen reguleres til offentlig adkomstveg til avkjøring til utbyggingsformålet. Videre sikres rett til 

bruk av Skulevegen av eiendommer som benytter vegen i dag. Det reguleres felles adkomstvei fra 

Skulevegen som betjener utbyggingsområde, og det sikres rett til bruk av disse i bestemmelsene. 

Intern infrastruktur som betjener boligene kan etableres i utbyggingsformålet. Disse kan utformes 

som private gatetun med alternativ belegning. Disse skal illustreres i teknisk plan som skal følge 

rammesøknad.  

6.6.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Planen sikrer samtidig opparbeidelse av parkeringsplasser til boenheter, men åpner samtidig for at 

parkeringsanlegg kan etableres felles og samlet for utbyggingsformålet. Bebyggelse innen 

utbyggingsformålet sikres etablert og opparbeidet atkomst før det gis brukstillatelse.  

6.6.4 «Vonheimlinja» 

For å imøtekomme krav om 50 meters byggegrense fra mulig fremtidig omlegging av 

Rv52/«Vonheimlinja», forutsettes det at «Vonheimlinja», slik den fremstår i Kommunedelplan for Gol 

tettstad, 2018 – 2030, skal være avklart eller frafalt før det kan etableres varig tiltak innenfor H430 – 

rekkefølgekrav infrastruktur som kan hindre eller fordyre en eventuell etablering av «Vonheimlinja». 

Det åpnes for etablering av adkomster til BKB.   
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6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
 

I forbindelse med utbedring av avkjøringen Hemsedalsvegen x Skulevegen, blir forhold for gående og 

syklende utbedret. Blant annet etableres det ny og bedre sykkelvei langs Vonheim. Det etableres også 

ny trafikksikker bussholdeplass. Planområdet er allerede er svært godt tilknyttet fortau og gang- og 

sykkelveier. Gangforbindelse nord i planområdet beholdes.  

6.7 Universell utforming  

Krav til universell utforming sikres i teknisk forskrift. Det åpnes for at krav til trinnfri adkomst kan 

fravikes i leiligheter i øverste etasje i den eksisterende skolebebyggelsen. Dette på bakgrunn av 

byggtekniske utfordringer knyttet til ombygging av den gamle skolebebyggelsen.  

6.8 Uteoppholdsareal 
Det legges opp til alle boenheter får privat uteoppholdsareal i form av balkong eller terrasse. 

Balkonger og privat uteoppholdsareal sikres en størrelse på minimum 2x3 m. I tillegg etableres det 

felles uteoppholdsareal i form av tun og sandlekeplasser mellom bebyggelsen.  

Det sikres utarbeidet utomhusplan ifm. rammesøknad. Uteomhusarealene sikres opparbeidet før det 

kan gis brukstillatelse.  

Det sikres etablert minst 50 m2 MUA per 100 m2 bolig, der 10 m2 skal etableres som nærlekeplass. 

Minimum sammenhengende areal er 5x7 m. 50% av arealet skal være felles på terreng eller lokk.  
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Figur 21 Disposisjonsplan viser disponering av MUA. Kilde: LINK arkitektur 

Alle boenheter sikres adgang og rett til bruk av felles uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealer skal 

utformes slik at de kan brukes av flest mulig, på likt mulig vilkår. Tiltaket legger opp til å legge noe 

uteoppholdsareal på overbygget parkering.  

Det sikres et minimumsuteoppholdsareal per boenhet. Uteoppholdsarealet opparbeides som felles og 

privat. Privat uteoppholdsareal kan ta form som balkong, takterrasse eller en hageflekk.  

Uteoppholdsarealene og nærlekeplassene opparbeides og etableres som tun mellom bebyggelsen. 

Uteoppholdsarealene vil ha atkomst fra hver enkelt boenhet, samt fra Skulevegen og gang- og 

sykkelveg øst for planområdet.  

6.9 Kollektivtilbud 

Planen regulerer ny trafikksikker bussholdeplass ved Vonheim i vestgående retning. Det legges til 

grunn at tilflyttere utnytter eksisterende tilbud.  

6.10 Kulturminner 
Det er ingen kulturminner i planområdet i dag. Bygningsmassen til Gamle Gol skole rehabiliteres til 

leiligheter.  

6.11 Sosial infrastruktur  
Planen regulerer ikke skole, barnehage eller helsetjenester, men tar sikte på å utnytte eksisterende 

infrastruktur i nærheten. Eksisterende sosial infrastruktur vurderes å ha god kapasitet.  
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6.12 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

 
Figur 22 VA-plan som følger planforslaget. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. Sist revidert 02.09.2022 

Se for øvrig VA-plan som følger planforslaget.  

6.13 Plan for avfallshenting 

Avfall kan løses felles vest i område, der renovasjonsetat henter kontainere på hjul fra lenger inn i 

område eller så legges det til rette for nedgravde løsninger. Endelig plan for renovasjon skal gjøres 

rede for ved søknad om rammetillatelse.  

6.14 Eiendomsforhold 
Før igangsettingsstillatelse skal fremtidige eiendommer være opprettet, og de skal være sikret rett til 

bruk av uteoppholdsareal, atkomst og felles parkering.  

I forbindelse med regulering av ny avkjøring og gang- og sykkelveg forbi Vonheim kan det bli aktuelt 

med erverv. Forhold avklares i utbyggingsavtale.  

Juridisk linje – tomtegrense som forutsettes opphevet brukes i plankart mellom 14/177 og 14/192. 

Dette for å anlegge nye eiendommer senere.   

6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

 

Tiltak 

Uønsket hendelse Tiltak i planen: Oppfølging i planen: 
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Skred/ras/flom  

2 Flom i 

sjø/elv/vassdrag 

(ink. 

flomskred)/Urban 

flom/overvann (som 

følge av store 

regnskyll) 

- Kapasitet på kulvert vurderes i VAO-

plan og flomfarevurdering 

- Overvann løses åpent og lokalt 

- Plan for overvann sikres utarbeidet til 

rammetillatelse, og beskrives i 

utomhusplan 

• Bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget 

§5 

• Bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget 

§10.1 

• Rekkefølgebestemmelse 

i 

reguleringsplanforslaget 

§12, før rammetillatelse 

Forurensning  

2 Elektromagnetisk 

felt 
- Det legges ikke opp til varig opphold 

innen forskriftsmessig avstand på 6 

meter til kraftlinje 

- Videreføre 

båndleggingssone i 

arealplankart 

- Bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget 

§ 8 

3 Støy - Det er utarbeidet støyutredning i 

forbindelse med planarbeidet.  

- Alle boenheter sikres tilgang til minst 

en stille side, og tilgang til 

uteoppholdsareal med tilfredsstillende 

støynivå.   

- Det sikres mulighet for etablering av 

støyskjerming mot Hemsedalsvegen 

- Bestemmelse i 

reguleringsplanforslaget 

§2 

- Støyskjermingstiltak 

sikres i arealplankart 

 Utdrag fra ROS-analyse. ROS-analyse følger planforslaget.   

6.16 Rekkefølgebestemmelser 

Før rammetillatelse 

Til søknad om rammetillatelse skal det foreligge en godkjent overvannsplan som viser 

prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem, dimensjonering, 

overvannshåndtering (inkludert åpne flomveger) og grøntstruktur, jfr. KDP 2018-2030 §1.3.  

 

Til søknad om rammetillatelse skal det foreligge utomhusplan, jfr. §10.1 

Før igangsettingstillatelse 

Til søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for anleggsperioden, jfr. § 7.  

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

Før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i planen skal fremtidige eiendommer være 

etablert og eiendommene skal ved tinglyste erklæringer være sikret:  

 - rett til kjøreatkomst til egen boenhet 

 - rett til bruk av felles parkeringsanlegg 

 - rett til bruk av felles uteoppholdsareal 
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Før brukstillatelse 

Det kan ikke gis brukstillatelse til boenheter før det er etablert tilfredsstillende vann- og 

avløpsløsning, herunder løsning for slokkevann, i tråd med godkjent teknisk plan for den enkelte 

boenhet. Det skal også være etablert tilfredsstillende atkomst, samt parkering, i henhold til krav 

for den enkelte boenhet.  

Det kan ikke gis brukstillatelse til boenheter før uteoppholdsareal og nærlekeplasser er 

opparbeidet i henhold til utomhusplan for den enkelte boenhet.   

 

Det kan ikke gis brukstillatelse for boenheter i planområdet før ny avkjøring fra 

Rv52/Hemsedalsvegen er opparbeidet. Ny avkjøring er beskrevet i tekniske tegninger og 

følgebrev utarbeidet av Sweco (datert 01.02.2022/04.02.2022). Det må legges til grunn 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for gjennomføring av tiltak på Hemsedalsvegen.  

 

6.17 Gjennomføring og realisering av planen 
Utbygging og tiltak i BKB kan realiseres trinnvis. Byggetrinn avklares ved rammesøknad, og tilknyttet 

teknisk infrastruktur skal løses i forbindelse med det aktuelle byggetrinnet. Det knyttes krav til 

samtidig opparbeidelse av uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur, da det må være på plass før det 

kan gis brukstillatelse til den enkelte boligen.  

 

 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget har ikke så vesentlige virkninger for samfunn og miljø at det kreves 

konsekvensutredning. Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av 

planen. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  

7.1 Overordna planer 

Planforslaget er i samsvar med formål i overordnet plan, som i dette tilfelle er Kommunedelplan for Gol 

tettstad, 2018-2030. Detaljreguleringen realiserer formålet i kommunedelplanen.  

7.2 Landskap 

Planforslaget medfører noen terrenginngrep, men disse er mindre og vil ikke føre til nevneverdig 

fjernvirkning.  

7.3 Stedets karakter 

Skolen bevares og bygges om til leiligheter, mens det på arealene rundt skolen etableres lavblokker 

og rekkehus. Planen regulerer et boligområde som er tettere enn omkringliggende områder, som 

består av spredt eneboligbebyggelse. Ettersom eksisterende bebyggelse tidligere er blitt brukt som 

skole, kan en si at både bebyggelsen og formålet skilte seg ut fra omkringliggende områder, og 

området nå gis formål som er mer forenelig med omkringliggende områder, dog tettere.  

7.4 Stedsform og estetikk 

Ny bebyggelse gis utforming og detaljering som svarer til og harmonerer med eksisterende 

skolebebyggelse i planområdet, og landskapet rundt. Samtidig vil bebyggelsen skille seg fra 

eksisterende bebyggelse, i og rundt planområdet, ved at det tydelig stå frem som ny og moderne 

bebyggelse. Bebyggelsen i planområdet vil oppleves tettere og større enn omkringliggende 

eneboligbebyggelse.  
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ingen enkeltminner i planområdet, men Gamle Gol skole kan sies å ha lokal verdi som sentralt 

silhuettmotiv i Gol. Plantiltaket er delvis et transformasjonsprosjekt, da bygningsmassen til gamle Gol 

skole skal rehabiliteres til sentrumsnære leiligheter. Konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø 

vurderes derfor å være positiv, ettersom bygningsmassen pusses opp og gis nytt liv. Bebyggelsen 

som motiv består.  

7.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Som del av arbeidet er det innhentet kunnskap om naturmiljø fra tilgjengelige datakilder på nett. Det 

stilles krav om at kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Planen regulerer et boligområde i et eksisterende boligområde, på en bebygd 

eiendom. Det finnes ikke kartlagte eller identifiserte sårbare arter, bevaringsverdig natur eller 

naturmiljøer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Tiltaket er vurdert etter naturmangfoldlovens 

§§ 8-12 og det finnes ikke grunnlag for å si at planen vil ha betydning eller virkning for natur og miljø.  

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Tiltaket bygger ned den gamle skolegården, og erstatter denne med moderne felles 

uteoppholdsarealer for boligene. Den gamle skolegården er erstattet av nyere og moderne skolegård 

på Hallingmo. Planen sikrer etablert uteoppholdsareal og nærlekeplasser i forbindelse med 

boligbebyggelse. Disse arealene vil være tilgjengelig for nærområdet, men i hovedsak betjene 

beboere. 

7.8 Uteområder 

Det er ikke langt til hverken naturlige og opparbeidede uteområder fra planområdet. Tiltaket har ikke 

som formål å bygge ned viktige uteområder.  

7.9 Trafikkforhold 

Reguleringsplanen sikrer etablering av ny avkjøring fra Rv52 og ny bussholdeplass langs Vonheim.  

Oppstramming av krysset sikres som rekkefølgekrav før brukstillatelse gis for boliger i BKB.  

Skulevegen holder høy standard, som kommunal veg med fortau på en side. Dagens ÅDT er 150 frem 

til avkjøring til skolen. Legger man erfaringstall publisert i Statens vegvesen Håndbok V713 – 

Trafikkberegninger til grunn, vil om lag 80 boenheter (som planforslaget legger opp til) føre til en ÅDT-

økning på 320. Trafikknotatet som følger planforslaget (Sweco), legger et noe konservativt 

erfaringstall til grunn for fremskrivningen for å se om det vil utløse krav til annen utforming av 

adkomstskrysset. Lagt sammen med dagens ÅDT på 150 blir dette en ny ÅTD på 470. ÅDT vurderes 

fremdeles som relativt lav for en veg med den standarden Skulevegen holder. Myke trafikanter kan 

ferdes trygt på fortau, eller gå til viktige målpunkt som skole eller Gol sentrum via gang- og sykkelveg 

langs Hemsil. Kollektivtilbud berøres ikke direkte, men får økt kundegrunnlag.  

7.10 Barns interesser 
Det gamle uteanlegget til gamle Gol skole bygges ned og saneres. Det er nærliggende å tenke at det 

eksisterende anlegget har en viss bruksverdi slik det står i dag. De nye uteoppholdsareale etableres 

med moderne sandlekeplasser og uteoppholdsarealer. Universell tilgjengelighet sikres tilstrebet i 

utforming av nytt uteoppholdsareal.  
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Figur 23 Oversiktskart med forbindelser for myke trafikanter for henholdsvis ny skole på Hallingmo (burgunder), 

Gol sentrum (blå) og Vonheim bussholdeplass (grønn). Rød ring markerer fotgjengeroverganger. Kilde: 

gulesider.no 

Skolevegen fra planområdet vurderes som trafikksikker, da barneskolen kan nåes med fortau/gang- 

og sykkelveg stort sett hele strekning. Kjøreveg må krysses to ganger. Ifølge Google Maps tar det 9 

minutter å gå fra planområdet til barneskolen.  

7.11 Sosial infrastruktur 
Planforslaget regulerer ikke skole eller barnehageformål. Tiltaket tar sikte på å utnytte eksisterende 

infrastruktur. Gol skole er ny fra 2016, og har god kapasitet. Det vurderes også å være god kapasitet på 

barnehagene i nærheten.  

7.12 Universell tilgjengelighet 

Universell utforming sikres av teknisk forskrift. Planen sikrer at universell tilgjengelighet tilstrebes i 

utforming av alle uteoppholdsarealer. Samtidig gir planen fritak fra enkelte leiligheter i øverste etasje i 

ombygget skolebebyggelse. Bakgrunnen for dette er at det av bygningsmessig og økonomiske 

årsaker ikke er hensiktsmessig å bygge heistilkomst til nevnte leiligheter. Øvrige leiligheter vil gis 

trinnfri atkomst. 

7.13 ROS 
Realisering av planen vurderes som forholdsvis risikofritt. ROS-analysen identifiserte aktsomhetssone 

for flom lengst vest i planområde. Aktsomhetssonen er tilknyttet en mindre bekk, som går i kulvert 

under Skulevegen. Tiltak for å sikre at kulvert ikke stoppes og at kapasitet opprettholdes sikres i 

planen. Det sørlige planområdet er noe utsatt for vegstøy fra Hemsedalsvegen. Det sikres etablert 

støyskjermingstiltak mot Hemsedalsvegen.  
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7.14 Teknisk infrastruktur 
Dagens avkjøring fra Skulevegen utbedres, og det tillates etablert interne trafikkarealer i 

utbyggingsområde. Ny trafikksikker avkjøring med utbedret bussholdeplass og utvidet tilbud for 

myke trafikanter vurderes som svært positivt for naboer og omkringliggende bebyggelse. 

Det vil ikke kunne være tilgjengelig slokkevann på 3000 liter pr minutt (50l/s) med rådende forholdene 

på kommunalt nett (trykkforhold og forsyningsledning). Slokkevannskapasitet vil kunne økes noe med 

bruk av brannvesenets materiell som pumper, tankbiler m.v. 

Dagens trykkøkningspumpe for boliger på oversiden av planområdet utgår. Planen sikrer etablert ny 

kommunal trykkøkningspumpe som angitt på plankart. Ny kommunal trykkøkningspumpe skal 

forsyne Skulevegen 18, 22 og 26, skolebebyggelsen og ny bebyggelse i BKB. Vannforsyning sikres til 

Skulevegen 18, 22 og 26 gjennom hele anleggsperioden.  

Se VA-plan som følger planforslaget for konsekvenser for vann- og avløpsanlegg.  

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Utbygger kan ikke ta ansvar for at det kommunale vannettet ikke leverer den mengden TEK 17 §11-17 

angir. I forbindelse med dette vil det forhandles en utbyggingsavtale. 

Utover dette medfører planforslaget ingen direkte økonomisk konsekvens for kommunen.  

7.16 Konsekvenser for næringsinteresser 

Utover økt kundemasse og kundegrunnlag for næringsdrivende i nærheten, har planforslaget ingen 

konsekvenser for næringsinteresser.  

7.17 Avveining av virkninger 

Planforslaget realiserer formålet i kommunedelplanen, og tilfører nytt, konsentrert boligmiljø innen 

gangavstand til Gol sentrum. Motivet gamle Gol skole består og rehabiliteres til sentrumsnære 

leiligheter med flott utsikt, mens eiendommen for øvrig bygges ut med variert bebyggelse, deriblant 

rekkehus og leiligheter. ROS-analysen vurderer plantiltaket som lite problematisk.  

 

 Innkomne innspill 

8.1 Merknader  

Oppsummering og kommentarene til innspillene ligger ved planforslaget i et eget vedlegg.  

 

 Avsluttende kommentar 

 

Hensikten med denne detaljreguleringsplanen er å sikre arealformål som åpnes for etablering av nytt 

boligområde på Hesla i Gol. Realisering av denne planen vil tilføre et bestandig og variert boligmiljø til 

Gol. Boligområde som det legges opp til består av en kombinasjon av nye leiligheter og rekkehus, 

samt rehabiliterte leiligheter i det gamle skolebygget. Prosjektet vil tilføre et moderne boligmiljø med 

utsikt over Gol. Boligområde ligger innen gåavstand til Gol sentrum. Prosjektet vurderes å være helt i 

tråd med pågående rullering av kommunedelplan, som legger opp til vesentlig fortetting i området.  
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Figur 24 Perspektiv av boligmiljøet planen legger opp. Kilde: LINK arkitektur 

 

 

 

 

 

 


