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Avdeling for plan – og utvikling 

Tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak 2020-2023 
Vedtatt i kommunestyret 19.06.2019.  

Revidert og behandlet i rådmannens trafikksikkerhetsutvalg 02.juni 2020 

Nye tiltak 2020 markert i rødt 

Tiltaksplanen inneholder liste over tiltak for bedre trafikksikkerhet i Hol kommune.  
 
Planen har noen prioriterte tiltak på riksveg, fylkesveger og kommunale veger og arealer, men også flere uprioriterte tiltak for fremtidig gjennomføring. 
Tiltaksplanen revideres årlig, og i den forbindelse vil nye innspill blir vurdert. 
 
Planen inneholder følgende inndeling: 

 Tiltak på fylkesveger og riksveger 

 Tiltak på kommunale veger og arealer 

 Holdningsskapende og forebyggende tiltak 

 Driftstiltak  
 
Tiltakene skal så langt det er mulig inneholde ansvar, prosessbehov og kostnad. 
Det er i oversikten lagd noen kostnadsoverslag basert på erfaringstall fra andre kommuner:  

 Gangveger: løpemeterpris på kr 5000 + mva (2013).  

 Fartsdemper 35 000 kr  

 Utarbeidelse av reguleringsplan 300 000 kr  

 Lyspunkt 15 000 kr  
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1. Tiltak på riksveger og fylkesveger 
Riksveger og fylkesveger eies og forvaltes av Statens Vegvesen og Fylkeskommunen. En oppdatert tiltaksliste for tiltak på disse vegene er viktige innspill til 

prioritering av tiltak for vegeier.  

1.1 Større tiltak på riksveg 7  
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  

STATUS pr mars 2020 

1 Geilo 
Lien - Foss 

Gang- og sykkelveg fra 
Lien – Foss  
1600 m 

Skoleveg/ viktig 
ferdsel fra 
sentrumsnære 
boligområder. 

Reguleringsplan 

300 000,-  

GS- veg 7,5 mill 

+ mva 

Statens vegvesen X Forslag til tiltak: 

Hol kommune lager 

reguleringsplan for 

gangveg 

2 Geilo 
Fossgård 
bilruter - 
Tuftelia  

Gang- og sykkelveg fra 
Fossgård Bilruter – Tuftelia 
1300 m  

Gang- og sykkelveg 
fra Fossgård bilruter 
til Tuftelia (skoleveg) 

Reguleringsplan  

300 000,- 

GS-veg 6,5 mill + 

mva 

Statens Vegvesen X Forslag til tiltak:  

Hol kommune lager 

reguleringsplan for 

gangveg 

 Hele 
kommunen  

Etablering av mindre gang- 
og sykkelvegtrasèer fram 
til hovedbusslommer 

    Det må lages en oversikt 

over hvor det er aktuelt å 

etablere slike gang- og 

sykkelveger/ snarveger. 

 Geilo 
sentrum 

Forskyving av rundkjøring 
Geilo sentrum ihht. plan  

  Statens 

Vegvesen/ Hol 

kommune 

Godkjent 

reg.plan 

Lokalt tiltak 

Statens Vegvesen sier 

dette er et uaktuelt tiltak 

å gjennomføre    

 Kvisla - 
Hagafoss 

Gang- og sykkelveg fra 
Kvisla til Hagafoss 

Gang- og sykkelveg 
fra Kvisla til Hagafoss 

  X  

 Hagafoss - 
Kleivi 

Gang- og sykkelveg 
Hagafoss - Kleivi 

Gang- og sykkelveg   X  
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1.2 Mindre tiltak på Riksveg 7 

Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 
reg.plan  

STATUS pr mars 2020 

 Geilo – 
Haugastøl 

Tilrettelegging sykkel på 
strekningen Geilo - 
Haugastøl 

Analyse av kritiske  
strekninger for å 
drøfte mulige tiltak  

 Hol kommune   

 Geilo Gatebelysning  Utbedring av 
krysningspunkt ved 
Tuftelia Vertshus 
med gatebelysning  

    

 Hagafoss Tiltak for sikrere kryssing  
av riksveg 7 for fotgjengere 
ved Hol bygdemuseum  

  Statens Vegvesen   

 

1.3 Større tiltak på fylkesveg 40 
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  
STATUS pr mars 2020 

 Geilo – 
Vestlia 

Etablering av rundkjøring 
ved innkjøring til Vestlia 

Utbygging som 
utløser 
rekkefølgekrav i kdp 
Geilo 

 Private utbyggere  Reguleringsarbeid pågår  

 Skurdalen Gang- og sykkelveg - 
Skurdalen 

Gang- og sykkelveg 
fra Bruvoll til skolen 
(skoleveg) 

  X  

 

1.4 Større tiltak på fylkesveg 50 
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  
STATUS pr mars 2020 
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1 Holet - 
Hovet 

Gang- og sykkelveg Holet 
– Hovet, 2500m 

Gang – og sykkelveg 
(skoleveg) 

Reguleringsplan 
300 000,-  
GS-veg 12,5 mill 
+ mva (trolig 
mer) 

Buskerud 
Fylkeskommune/ 
Hol kommune 
 

X Ingen 
fremdrift 

 

1.5 Mindre tiltak på fv. 50 
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  
STATUS pr mars 2020 

 Hovet Busslomme Gamle 
skolehuset 

Behov for belysning  15 000 kr  Statens 
Vegvesen/ Hol 
kommune 

  

 Holet Hastighetsmåling Hol kommune tar 
initiativ overfor 
fylkeskommune/Statens 
Vegvesen for å få 
gjennomført 
hastighetsmåling med 
sikte på å etablere sone 
med redusert hastighet 
forbi Hol sentrum. 
 

 Statens 
Vegvesen/ Hol 
kommune 

  

 

1.6 Fylkesveg til Dagali Flyplass 

Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  

STATUS pr mars 2020 

 Dagali Gang- og sykkelveg mellom 
butikken og barnehage, 
1000 m 

Behov for gang- og 
sykkelveg. Butikken  - 
barnehage  

Reguleringsplan 

300 000,-  

Statens Vegvesen X  
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GS-veg 5 mill + 

mva  

 

1.7 Større tiltak på kommunale veger og arealer  
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  
STATUS pr mars 2020 

1 Geilo sentrum Trafikktiltak i henhold 
til Reguleringsplan 
Geilo sentrum, samt 
utbyggingsavtaler  

  Hol kommune/ 
private utbyggere 

 Gatebruksplan for Geilo 
sentrum er gjennomført. 
Men det gjenstår enkelte 
tiltak knyttet til kryss og 
fortau 

1.1  Vesleslåttvegen- 
Kanalisert kryss m/ 
frisikt, samt utflating 
av veg ned mot rv.7  

  Hol 
kommune/Private 
utbyggere 

  

1.2  Kyrkjevegen- 
Kanalisert kryss m/ 
frisikt, innkjøring 
forbudt til V1  

  Hol 
kommune/private 
utbyggere 

 Planlagt 2020 

2  Geilo stasjon Knutepunktsutvikling 
– siste del gjenstår 
med bru over 
jernbane 

 Utvikling av Geilo stasjon 
som trafikknutepunkt med 
tilrettelegging for økt bruk 
av kollektiv transport 

 Jernbaneverket 
/Hol kommune 

 Planlagt i første 6 års-
periode i Jernbanens 
handlingsprogram 2018-
2029 

3 Geilo 
Skole- og 
idrettsområde  
Fase 1 

Ny avkjøring til 
idrettshallen 

Ny avkjøring vil gjøre det 
mulig å stenge 
eksisterende avkjørsel til 
Geilohallen 

Kostnadsovers
lag  ikke på 
plass 

Hol kommune/ 
private utbyggere  

 Prosjektering pågår 2020 

4 Geilo  
Skole- og 
idrettsområde 
Fase 2 

Ny avkjøring til skole 
og samfunnshus 

Ny avkjøring vil gjøre det 
mulig å stenge 
eksisterende avkjørsel til 
Geilo samfunnshus 

Kostnadsovers
lag ikke på 
plass 

Hol kommune/ 
private utbyggere 

 Prosjektering pågår 2020 
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5 Geilo skole- og 
idrettsområde  
Fase 3 

Trafikksikring av 
bilfritt skole- og 
idrettsområde 

Etablere «hjertesone», 
bilfritt  område rundt 
skolen. 

Ikke 
detaljtegnet 

Hol kommune Krav om 
detaljre
gulering 

Planarbeid pågår 2020 

 Geilo 
Lauvrudvegen 

Sikring av avkjøring Rv 
7 – Lauvrudvegen 

Sikring av kryss som 
oppfattes som farlig. 
Gang- og sykkelveg 
trekkes innover for å øke 
sikt.  

 Hol kommune   

 Geilo 
Bakkestølvegen  

Bakkestølvegen Behov for utbedring av 
veg, gang- og sykkelveg, 
kryssing for skiløyper 

 Private 
utbyggere/ Hol 
kommune 

 Regulering pågår -  
Områdeplan Vestlia 

 Geilo 
Kikut  

Behov for offentlig 
utfartsparkering 

Behov for offentlig 
parkering for å sikre at 
ikke parkering skjer 
på/langs fylkesvegen 

 Private 
utbyggere/ Hol 
kommune 

 Arbeides med ihht KS- 
vedtak 

 Geilo 
Fossgårdfeltet 

Utbedring av kryss fra 
Fossgårdfeltet til rv.7 

Behov for utbedring av 
vegkryss 

 Privat utbygger Regulert Rekkefølgebestemmelse i 
reguleringsplan for 
Fjordheim. Avventer 
privat utbyggingsinitiativ 

 

1.8 Mindre tiltak på kommunale veger og arealer  
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  Krav om 

reg.plan  
STATUS pr mars 2020 

 Geilo 
Langehaugvegen 

Fartsdempere Behov for 2-3 
fartsdempere for å 
redusere fart.  

70-100 000,- + 
mva 

Hol kommune   

 Geilo Bom nederst i gang- 
og sykkelveg vest for 
Geilo gamle kirke 

Det settes opp bom for å 
redusere på farten til 
gående og syklende ut i 
Kyrkjevegen.  

 Hol  kommune   
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 Geilo Øyovegen fra 
Langehaugvegen til 
Luten  - utbedring av 
veg 

Det er behov for utbedring 
av bredde og standard på 
vegen  

 Hol kommune  Delbevilgning gitt i 2020 

 Geilo  
Nye 
Havsdalsvegen 

Sikre kryssing av veg 
for fotgjengere  

Fra boligområde vest for 
vegen er det ikke sikret 
kryssing for fotgjengere, 
og farten er høy. Det må 
vurderes fartsdempende 
tiltak (hump, lys, skilt)  

 Hol kommune   

 

2 Planleggingsoppgaver 
Pri Område Tiltak  Utfordring Kostnad Ansvar  STATUS pr mars 2020 

 Geilo skole- og 
idrettsområde  
Fase 3 

Trafikksikring av 
bilfritt skole- og 
idrettsområde 

Detaljering av 
bilfritt skole- og 
idrettsområde  

300 000,-  Hol kommune Planarbeid pågår 2020 

 Geilo 
Lien - Foss 

Reguleringsplan 
for gangveg 

 300 000,- Statens Vegvesen/Hol 
kommune 

Ikke igangsatt 

 Geilo 
Fossgård Bilruter 
- Tuftelia 
 

Reguleringsplan 
for gangveg 

 300 000,- Statens Vegvesen/Hol 
kommune 

Ikke igangsatt 

3 Holdningsskapende og forebyggende tiltak  
 

Målgruppe Type tiltak Ansvarlige og forslag til samarbeidspartnere  

Barn 0-6 år    

 Sikring av barn i bil 
Tema på foreldremøter 
Oppslag i barnehagen 

Helsestasjonen 
Barnehagene 

 Sikring av barn på sykkel/ i sykkeltralle Helsestasjonen 
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Barnehagene 

 Refleksdager Barnehagen 

 Gå- og sykle til barnehagen Foreldre, barnehagen 

 Trafikksikre barnehager 
Blant annet 

- Barnehagene skal ha årsplan for trafikkopplæring 
- Informere foreldre om trafikkarbeidet til barnehagen 
- Alle ansatte skal kjenne til regler for turer, reiser og transport i 

barnehageregi 
- Kartlegging av trafikksikre turveger 

Oppvekstsjef 
Barnehagestyrer 

 Busskurs – «grunnkurs» hvordan ta buss?  Barnehagene 

Barn 6-13 
(barneskole) 

  

 Trafikksikre skoler 
Blant annet 

- Skolene skal ha årsplan med trafikkopplæringsmål 
- Dialog med foreldre (FAU) om trafikksikkerhet 
- Kartlegging av trafikksikre turveger 

Oppvekstsjef 

 Gå – og sykle til skolekampanje Oppvekstsjef 
Skolene 

 Refleksdager Skolene 

 Sykkeldager Skolene 

 Busskurs – «grunnkurs del 2» hvordan ta buss?  Oppvekstsjefen 
Skolene 
Brakar 

Ungdom 13-16 år    

 Trafikksikre skoler 
- Ha en årsplan med trafikkopplæringsmål 
- Dialog med foreldre (FAU) om trafikksikkerhet 
- Kartlegging av trafikksikre turveger 

Oppvekstsjef 
Skolen 

 Holde informasjon/undervisning om fart, rus, refleks, og samspill Rektor og FAU  
Politi 
Trygg trafikk 
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Statens Vegvesen 
Brannvesen 

 Ta Vare – kampanje Idrettslag 

 Busskurs – «viderekomne» - Hvordan ta buss? Skolene 
Brakar 

Ungdom 17-23   

 Kontroller – promille, fart, teknisk  Politi, Statens Vegvesen mfl. 

 Temadag for russen Politi, Statens Vegvesen mfl. 

   

Generelle tiltak   

 Kontroller – promille, fart, teknisk  Politi, Statens Vegvesen mfl. 

 Arbeidsplasser kan stimulere til samkjøring og bilfrie dager  

 Frisikt – fjerning av busker/ tre, snø som hindrer sikt i avkjøringer og kryss  Info via kommunens hjemmesider/ 
facebooksider 

 Delta på nasjonale og regionale trafikksikkerhetskampanjer  Brannvesenet 

 Kartlegging av sykkelveger som alternativ til riksveg/fylkesveger Visit Geilo, Trafikksikkerhetsgruppe 

 

4 Driftstiltak 
Type tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 

Brøyting av kommunale veger, arealer og 
gang- og sykkelveger  

Sikre at det er tilfredsstillende brøytet og strødd på kommunale veier, arealer og 
gang- og sykkelveger  

Teknisk etat 
Sikres i anbudspapirer 

Rydding av vegetasjon langs kommunale 
veger og gang- og sykkelveger 

Sikre at det er tilfredsstillende ryddet for vegetasjon langs kommunale veger og i 
vegkryss for å sikre god sikt. 

Teknisk etat 
 

Vedlikehold av kommunale veier, arealer og 
gang- og sykkelveger 

Sikre tilfredsstillende vedlikehold av kommunale veger, arealer og gang- og 
sykkelveger herunder feiing, asfaltering m.m. 

Teknisk etat 

Sikring av anleggsvirksomhet Sikre at all anleggsvirksomhet på kommunale veger, arealer og gang- og 
sykkelveger skjer på en sikker måte både for arbeidere og omgivelsene. 

Teknisk etat 

Hastighetsreguleringer Utarbeide strategi for hastighetsreguleringer på aktuelle strekninger Teknisk etat/ Statens 
Vegvesen 

 


