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Detaljregulering Gamle Gol skule – trafikknotat 

Innledning  
Cura Eiendom AS skal omregulere gamle Gol skule i Gol kommune til boligformål. Det legges 
opp til omtrent 80 boenheter. Sweco Norge er engasjert for å bistå med trafikale vurderinger 
knyttet til reguleringsplanen. Notatet er delvis bygget på grunnlag av trafikknotat utarbeidet av 
Link Arkitektur (datert 11.01.21). Planområdet ligger vest for Gol sentrum og har adkomst via 
Skulevegen med avkjøring fra rv. 52 Hemsedalsvegen (se figur 1).  

 
Figur 1: Plassering av planområdet (kartkilde: kart.finn.no) 

Trafikkmengder og vegsystem 
Trafikkmengder er presentert som årsdøgntrafikk (ÅDT) i figur 2. ÅDT viser den gjennomsnittlige 
trafikken på en vei summert for begge retninger i løpet av et døgn. Trafikkmengdene er hentet fra 
Norsk Vegdatabank (NVDB) og gjelder for 2019. Disse mengdene er beregnet mye på bakgrunn 
av skjønn, da nærmeste trafikkregistreringsstasjoner er plassert på rv. 7 ved Slåtto og fv. 51 
Valdresvegen.  
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Rv. 52 Hemsedalsvegen har en del trafikk med en ÅDT på 5500. Dette er en viktig ferdselsåre 
for mange hytteeiere, så denne trafikken er nok høyest fordelt i helgene, forholdsvis størst fredag 
og søndag.  

 
Figur 2: Trafikkmengder (ÅDT) på vegnettet rundt planområdet. 

I februar ble det plassert ut radarmålinger for å registrere trafikkmengder på vegstrekningene 
rundt Gol sentrum. De ble plassert i Hahaugvegen, Sentrumsvegen og Lauvrudvegen. En kjapp 
gjennomgang av resultatene viser at gjennomsnittlig ÅDT som ble registrert i Lauvrudvegen disse 
dagene er 30 % lavere enn det som er oppgitt i NVDB. Det velges derfor å gå videre med trafikk-
tallene som er oppgitt i NVDB (figur 2), for å belyse en situasjon med maksimal trafikkmengde. 

Figur 3 viser gatebilder av henholdsvis Hemsedalsvegen og Skulevegen. Hemsedalsvegen er en 
tofeltsveg med fartsgrense 50 km/t. Vegbredden er ca. 6,5 meter og det er noen krappe svinger 
på strekningen ved planområdet, så fartsnivået her er neppe høyere enn 50 km/t. Det er etablert 
gang- og sykkelveg (gs-veg) langsmed vegen, hovedsakelig på nordsiden.  

Skulevegen fungerer som en adkomstveg til gamle Gol skole og ellers noen boliger. Det er 
registrert en ÅDT på 150 i Skulevegen like ved avkjøringen fra Hemsedalsvegen og den synker 
videre innover. Det er etablert fortau på den ene siden av vegen, noe som gir myke trafikanter et 
trygt og separat tilbud på strekningen. Dette er en blindveg med skiltet fartsgrense 30 km/t.  Vegen 
er en rettstrekning og det er ikke observert noen fartsdempende tiltak, noe som kan innebære at 
fartsnivået er høyere enn fartsgrensen tilsier.  
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Figur 3: Gatebilder av vegene ved planområdet. Til venstre: Hemsedalsvegen. Til høyre: Skulevegen 
(kilde: google.streetview.no) 

Trafikkulykker 
Det er kun registrert to trafikkulykker i nærheten av planområdet de siste fem årene (2016-2020). 
Figur 4 illustrerer hvor ulykkene skjedde og som figuren viser er ingen ulykker registrert i 
Hemsedalsvegen ved avkjørselen til planområdet. Ulykken ved Hesla bru skjedde i et kryss og 
involverte en personbil og en MC, mens ulykken på Lauvrudvegen involverte to personbiler som 
kolliderte i samme kjøreretning.  

 
Figur 4: Politirapporterte personskadeulykker i perioden 2016-2020.  
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Tilbud for myke trafikanter og forbindelse til skole 
Figur 5 viser dagens tilrettelegging for myke trafikanter og det er spesielt fokusert på 
gangforbindelsen mellom planområdet og Gol skole. Tilbudet er delt inn i fortau, gs-veg, gangfelt 
(brun stjerne) eller undergang (lys brun stjerne). Det er gangavstand (om lag 400 meter) til 
dagligvareforretning og sentrum.  

 
Figur 5: Dagens tilrettelegging for myke trafikanter 

Skoleelever som bosetter seg i planområdet vil ha sammenhengende tilbud fra boligen og til 
skolen, og Google maps estimerer en gangtid på under 10 minutter. Fra boligen er det først 
sammenhengende gs-veg før man må krysse Valdresvegen i et gangfelt like øst for Hesla bru (se 
venstre bilde i figur 6). Gangfeltet har en overkjørbar trafikkøy og ser ut til å ha god belysning. Fra 
dette gangfeltet er det etablert bredt fortau på østsiden av Valdresvegen, frem til neste 
kryssingspunkt i Sislevegen like sør for skolen. Dette punktet er utformet som opphøyet gangfelt 
og vegen er enveisregulert (se høyre bilde i figur 6).  

 
Figur 6: Til venstre: gangfelt i Valdresvegen. Til høyre: gangfelt ved skolen (foto: google.streetview) 
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Kollektivtrafikk 
Figur 7 viser plassering av planområdets nærmeste bussholdeplass. Holdeplassene betjenes 
hovedsakelig av bussrute 360 (Gol – Hemsedal/Tuv) som har seks avganger i retning Hemsedal 
og åtte avganger mot Gol i virkedøgnet. Det er etablert en undergang under riksvegen, like vest 
for Skulevegen, som gir en trygg og adskilt forbindelse mellom planområdet og holdeplass i 
retning Hemsedal (se figur 5). I retning Gol er det etablert en busslomme, mens bussene i retning 
Hemsedal stopper i krysset med Skulevegen, dersom det er behov. 

 
Figur 7: Bussholdeplasser ved planområdet. 

Fremtidig trafikkmengde 
Planforslaget legger opp til en utbygging på om lag 80 boliger fordelt på både leiligheter og 
rekkehus. Sweco har utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for Gol og i den rapporten er det 
forutsatt en bilturproduksjon på 5,16 bilturer per bolig. Dette er like over variasjonsområdet som 
oppgis i håndbok V713 Trafikkberegninger, som er 2,5 – 5,0 bilturer per bolig. Denne KDPen tar 
for seg utbyggingsområder som ligger spredt rundt i kommunen og felles for mange av 
boligområdene er at de ikke nødvendigvis ligger i gangavstand fra sentrum og at det er 
eneboligutbygging (derav høy bilturproduksjon). 

Dette planområdet ligger i gangavstand fra Gol sentrum, samt at det er leiligheter og rekkehus 
som etableres. I utgangspunktet kan man da tenke seg en lavere bilturproduksjon enn det som 
ligger til grunn i KDP. Etter dialog med Statens vegvesen velges det likevel å legge seg høyt til 
tross for nærhet til sentrum. Dette også for å se om ny biltrafikk vil utløse krav til ny utforming i 
adkomstkrysset. Det antas en bilturproduksjon på 5,0 bilturer per bolig. 
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Det er også lagt til forventet trafikkvekst på riksvegen. Prognosene for trafikkvekst er funnet i 
Statens vegvesens EFFEKT versjon 6.7 og det er sett på prognosene for Buskerud. Det gir en 
forventet trafikkvekst på 23 % i perioden 2019-2039. 

Med 80 boliger kan man dermed forvente en nyskapt trafikk på ÅDT 400 (=80x5,0). Det forventes 
at størsteparten av trafikken kjører mot Gol og vi benytter en retningsfordeling på  
80 % / 20 % ut fra Skulevegen. Videre er det antatt at halvparten av trafikken kjører til Gol sentrum 
over Hesla bru, mens den resterende halvparten kjører videre sørover på riksvegen. Det er ikke 
lagt til trafikkvekst i Skulevegen, på bakgrunn av at det ikke forventes at beboerne vil kjøre mer 
bil i fremtiden. Med disse forutsetningene til grunn vil fremtidig ÅDT i området bli som presentert 
i figur 8. 

 
Figur 8: Forventet ÅDT i 2040 etter utbygging av planområdet og med generell trafikkvekst på riksvegen.  

  



   

 

 

7 (13) 
 

NOTAT 
09.02.2021 

 

 

LM \\nolysfs001\oppdrag\31433\10222451\000_detaljreguleringslan_gamle_gol_skule_ny\06 dokumenter\trafikk\10222235_trafikknotat_reguleringsplan 
gamle gol skule.docx 
 

Ny kollektivholdeplass 
Etter dialog med Statens vegvesen har det kommet frem at dagens løsning med at bussen 
stopper midt i krysset ikke vil være tilfredsstillende ved realisering av planområdet. Flere boliger 
vil potensielt gi flere kollektivreisende og da må det være et tilbud som tilfredsstiller dagens 
standard. Det må derfor etableres en holdeplass ved dette stoppet. 

Holdeplasser kan enten utformes som kantstopp eller busslomme og det er trafikkmengden (ÅDT) 
og fartsgrensen som avgjør hvilken type man skal velge. Med ÅDT rundt 7000 og en fartsgrense 
på 50 km/t, vil det i henhold til tabell 4 i kollektivhåndboka være kantstopp som er passende 
holdeplasstype her (Statens vegvesen, 2014). SVV godtar vanligvis kun kantstopp  i bysentrum.  
Det forventes ikke mange på- og avstigende passasjerer på denne holdeplassen. På bakgrunn 
av dette anbefales det at det etableres busslomme her, men at busslommen kan utbedres etter 
utbedringsstandard. Utbedringsstandard gir noe kortere totallengde på busslommen. Det er 
allerede etablert busslomme på motsatt side. 

Det er en anbefaling at holdeplasser plasseres etter kryss. Figur 9 viser utsnitt av en eldre 
reguleringsplan for kryssområdet, der det er regulert inn busslomme vest for krysset med 
Skulevegen. Det er også planlagt kryssing i plan over riksvegen. Siden denne planen ble laget, 
er det etablert undergang like ved planlagt kryssingspunkt. Det er dermed noe stigningsforskjell 
som kan gjøre det vanskelig å etablere busslomme her. Det forslås derfor å se på muligheten for 
å etablere busslomme på tomten øst for krysset (se påtegnet pil i figuren). Løsningen må 
prosjekteres for å sjekke at det er fysisk mulig, samt at sikt- og utformingskrav blir ivaretatt.  

 
Figur 9: Eldre reguleringsplan for kryssområdet, med påtegnet forslag til plassering av busslomme. 
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Vurdering av adkomstkryss rv. 52 Hemsedalsvegen x Skulevegen 
Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss omhandler 
utforming av veg- og gatekryss. Det er av stor trafikksikkerhetsmessig betydning at kryss utformes 
riktig. Målet med håndboken er å gi en forutsigbar og enhetlig utforming av kryss, og at 
utformingen er tilpasset de krav som gjelder innenfor trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og 
universell utforming.  

Ifølge håndboken kan T- og X-kryss utformes med eller uten kanalisering. Kanalisering gjør det 
enklere og tryggere for trafikantene å ferdes gjennom kryssområdet. Kanaliseringen deler 
konfliktområde topp i atskilte konfliktpunkter. Kanalisering vil gjøre et kryss mer arealkrevende 
(Statens vegvesen håndbok V121, 2014). 

Kanalisering i et kryssområde kan bestå av følgende elementer og de er vist i figur 10: 

• Delende trafikkøy 

• Venstresvingefelt 

• Trafikkøy i sekundærveg (dråpeøy) 

• Høyresvingefelt med trekantøy  

 
Figur 10: Elementer i et kanalisert kryss (Statens vegvesen håndbok V121, 2014) 

Hemsedalsvegen x Skulevegen er et T-kryss uten kanalisering og flyfoto av krysset er vist i figur 
11. Krysset bærer i dag preg av å være ganske utflytende og arealer for myke trafikanter og biler 
går litt i hverandre.  
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Figur 11: Dagens utforming av krysset Hemsedalsvegen x Skulevegen (flyfoto: kart.finn.no). 

Det er trafikken i dimensjonerende time1  og fartsgrenser som er avgjørende for om et kryss har 
behov for tiltak eller ikke. I KDP er det angitt at dimensjonerende time utgjør 12 % av ÅDT og det 
er dette som legges til grunn i videre vurderinger. Dimensjonerende timestrafikk i Hemsedals-
vegen utgjør rundt 800 kjøretøy/time (kjt/t), mens Skulevegen vil ha 66 kjt/t.  

  

 
1 Dimensjonerende time er tradisjonelt den trafikkmengde (kjt/t) som overskrides bare 30 ganger per år. De færreste 
steder vil ha tellinger som gir 30. høyeste time. En brukbar verdi fås ved korttidstellinger i rushtid på vanlige hverdager 
eller på det tidspunkt som er sterkest belastet. 
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Trafikkøy i sekundærveg (dråpeøy) 

I håndbok N100 står det at i kryss med nasjonal hovedveg bør trafikkøy (dråpe) anlegges i 
sekundærvegen. Hensikten med en dråpeøy er å lede trafikantene til et riktig sporvalg i krysset 
og å gjøre kryssingen enklere for gående. Behovet for trafikkøy i sekundærveger bestemmes ut 
fra trafikk i dimensjonerende time og illustreres i figur 12. Trafikk i hovedretning er trafikk i 
Hemsedalsvegen, mens trafikkmengde B er trafikk i Skulevegen. Som figuren viser, vil det være 
behov for å anlegge dråpeøy i krysset. 

 
Figur 12: Trafikkøy i sekundærveg basert på trafikken i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok 
V121, 2014). 

Venstresvingefelt 

Separate venstresvingefelt er sikkerhetsmessig gunstig, særlig i T-kryss. Behov for og lengde av 
venstresvingefelt bestemmes ut fra kapasitet og avviklingsstandard. Vurdering om det skal 
etableres eget venstresvingefelt er knyttet til trafikk i dimensjonerende time. Venstresvingefelt bør 
etableres i henhold til figur 13. Grunnlaget for kravene i figuren er basert på sannsynlighet for at 
venstresvingende trafikk blokkerer for trafikk som skal rett frem. Trafikken i Hemsedals-vegen er 
i dette tilfelle hovedretningen (bevegelse A + Cr), mens antall venstresvingende (Cv) er biler som 
kjører fra Hemsedalsvegen (vest) til Skulevegen. Som tidligere beskrevet forventes det at 
størsteparten av trafikken til/fra planområdet kjører i retning Gol (80 %) og det medfører av antall 
venstresvingende (Cv) blir veldig lav i dette krysset. Det er dermed ikke krav om etablering av 
venstresvingefelt i krysset. 



   

 

 

11 (13) 
 

NOTAT 
09.02.2021 

 

 

LM \\nolysfs001\oppdrag\31433\10222451\000_detaljreguleringslan_gamle_gol_skule_ny\06 dokumenter\trafikk\10222235_trafikknotat_reguleringsplan 
gamle gol skule.docx 
 

 
Figur 13: Kriterier for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikken i dimensjonerende time, med 
påtegnet trafikkmengder i aktuelt kryss (Statens vegvesen håndbok V121, 2014). 

Høyresvingefelt 

Behov for høyresvingefelt bestemmes ut fra vurdering av kapasitet og avviklingsstandard. 
Høyresvingefelt kan brukes ved fare for tilbakeblokkering og eventuelt i signalregulerte kryss. 
Separate høyresvingefelt reduserer antall påkjørsler bakfra, men kan til gjengjeld gjøre krysset 
mer uoversiktlig. Høyresvingende kjøretøy kan imidlertid blokkere sikten til trafikken fra 
sekundærvegen. Veiledende behov for høyresvingefelt fremgår av figur 14. 

 
Figur 14: Høyresvingefelt i primærveg basert på trafikk i dimensjonerende time, med påtegnet 
trafikkmengder i dimensjonerende time (Statens vegvesen håndbok V121, 2014). 

Trafikkmengdene i dimensjonerende time gir ikke utslag på at tiltak må gjennomføres jf. håndbok 
V121.  
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Anbefalte løsninger for kryssområde 
For å tilfredsstille dagens standard må det etableres en dråpeøy i Skulevegen. Dette vil gi kortere 
avstand å krysse vegbanen for gående og syklende. I Statens vegvesens håndbok V127 
Kryssingssteder for gående er det utarbeidet en tabell (tabell 2.1) som gir føringer for når gangfelt 
bør etableres. Vurderingen er avhengig av parametere som skiltet fartsgrense, ÅDT og antall 
kryssende fotgjengere i makstimen. I vårt tilfelle er det forventet færre enn 40 kryssende 
fotgjengere i makstimen og det er derfor ikke anbefalt å etablere gangfelt. Kryssingen av 
Skulevegen bør utformes som et tilrettelagt kryssingspunkt hvor det legges til rette for kryssing 
med nedsenket kantstein, men hvor det ikke merkes opp gangfelt.   

Det foreslås at fortauet i Skulevegen kan forlenges bort til gs-vegen langs Hemsedalsvegen. 
Eksisterende gangfelt over Skulevegen bør saneres for å kunne samle kryssende til ett sted. Figur 
15 viser en prinsippskisse av foreslått løsning. Ved sanering av gangfelt, bør også gs-vegen på 
vestsiden av krysset fjernes.  

En forlengelse av fortauet vil bidra til et mer helhetlig gangnettverk og vil øke trafikksikkerheten i 
kryssområde. Det er forventet at de fleste gående/syklende til/fra planområdet vil benytte seg av 
allerede eksisterende gangforbindelse på østsiden av planområdet. Dette tiltaket vil derfor 
hovedsakelig være et tilbud for de som skal til bussholdeplassen. Sweco har vært i dialog med 
planavdelingen i Gol kommune (teamsmøte 05.02.21) som sier at tiltaket ikke vil utløse krav om 
ny regulering, da området allerede brukes til trafikale formål. 

 
Figur 15: Prinsippskisse for ny utforming av adkomstkrysset. Kryssene illustrerer hvor gs-vegen kan 
fjernes (flyfoto: kart.finn.no) 

I dag er det mulig for besøkende til bygget øst for Skulevegen å benytte adkomstkrysset til inn-/ 
utkjøring, men de har også en separat adkomst like øst for bygget. Ifølge Gol kommune ble denne 
tomten tidligere benyttet som av-/påstigning til buss/taxi av skoleelever da planområdet ble brukt 
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som skole. Det foreslås at utkjøringsmuligheten øst for bygget fjernes og at gs-vegen forlenges, 
slik at det blir et sammenhengende tilbud for myke trafikanter. Besøkende til bygget vil dermed 
kjøre inn til tomten via Skulevegen og deretter over fortauet. Fortauet må derfor etableres med 
nedsenket kantstein som gjør det mulig å kjøre over det. 
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