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1. INNLEDNING

Dette dokumentet utgjør en samlerapport knyttet til trafikkavvikling i områdeplanen for Vestlia

reiselivsområde på Geilo, og skal sees i sammenheng med plankart, bestemmelser og planmaterialet

forøvrig. Følgende trafikkrapporter og notat er ikke å betrakte som konsekvensanalyse, da full 

konsekvens-analyse med vurdering av 0-alternativet mot de tre utbyggingsalternativene, A, B og C, 

ikke er påkrevd. 

Figur 1: Foreløpig plankart Vestlia (05.11.18)

1.1 TRAFIKKANALYSE, KRYSS FV.40 
«Trafikkanalyse, kryss Fv.40», utarbeidet av sivilingeniør Helge Hopen (2018) vurderer alternative 

kryssløsninger for hovedadkomsten til planområdet, Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen.

Analysen vurderer trafikkavvikling og kapasitet for alternative løsninger, som grunnlag for valg av 

kryssløsning, kryssutforming og reguleringsform. Dette gjøres ved å etablere en trafikkmodell

(SIDRA Intersection) som grunnlag for vurderingene. Trafikkmodellen tar med kryssområdet ved

Rv.7/Geilo sentrum for å avdekke eventuell interaksjon med kryssområdet Fv40/Stølsvegen/

Bakkestølvegen. Analysen omfatter ikke vurderinger av trafikksituasjonen i Geilo sentrum generelt 

og ev. tiltak/løsninger for å bedre trafikkforholdene i dette området. Trafikkanalysen er basert på 

beregning av dimensjonerende timetrafikk i kryssområdet i ulike scenarioer, inkludert maks 

belastning i vintersesong. Timetrafikken er fordelt på retning og svingebevegelser. Timetrafikken 

er beregnet for framtidig situasjon med tilleggstrafikk som følge av ny utbygging. 

Avslutningsvis vurderes hva som kan være et rimelig innslagspunkt for rekkefølgekrav om å 

bygge om kryssområdet Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen iht. planforslaget. 
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Denne trafikkanalysen er utarbeidet for å undersøke om valgte trafikkløsninger er hensiktsmessige

og tilstrekkelige til å håndtere mertrafikk generert av planforslaget. Det konkluderes med at: 

1. Trafikkberegningene viser at kryssområdet med rundkjøring i kryss Fv.40/Stølsvegen og
vikepliktsregulert T-kryss i krysset Stølsvegen/Bakkestølvegen, der Bakkestølvegen er
primærveg, vil ha god kapasitet og tilfredsstillende trafikkavvikling. Det er ikke behov for
rundkjøring mellom Stølsvegen og Bakkestølvegen ut i fra kapasitetsmessige hensyn.

2. Å la Bakkestølvegen være primærveg i T-krysset er hensiktsmessig ut i fra framtidig, økt
trafikkskapning i retning planområdet. Risikoen for potensiell kødannelse for venstresving fra
Fv.40 mot Stølsvegen er marginal, og det er derfor ikke behov for eget venstresvingefelt i T-
krysset.

3. Utfordringene med trafikkavvikling ligger utenfor planområdet, i kryssområdet ved
Rv.7/Geilo sentrum.

4. Utbyggingen i planområdet vil i seg selv bidra til noe økt trafikk i hovedkrysset med Rv.7, men
utfordringene i dette området vil være til stede også uten utbygging i Vestlia. Det er lagt opp
til avbøtende tiltak som kan bidra til å dempe trafikkøkning mellom planområdet og Geilo
sentrum.

5. Dagens kryss Fv.40/Stølsvegen har tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle opp mot ca. 50%
av den utbyggingen som planen gir rom for.

1.2 VURDERING AV KRYSSLØSNING FV. 40 SKURDALSVEGEN 
Notatet «Vurdering av kryssløsning Fv. 40, Skurdalsvegen» er utarbeidet av A/STAB AS (2017) 

og vurderer rundkjøring mot to forskjøvne T-kryss som fremtidig utbedring for 

kryss Fv.40/Bakkestølvegen. Konklusjonen er at etablering av rundkjøring vil være den beste og 

mest trafikksikre løsningen, og løse kapasitetsproblemene for trafikk i alle retninger. Det anbefales 

derfor at det i forbindelse med utbygging av enheter i Vestlia bygges rundkjøring på Fv.40. 

1.3 VURDERING AV VEIBREDDE BAKKESTØLVEGEN 
«Vurdering av veibredde Bakkestølvegen» er utarbeidet av A/STAB AS (2017) og vurderer veibredde 

for Bakkestølvegen, som er hovedadkomsten inn i planområdet. Det anbefales at dagens vei

utbedres slik at asfaltert bredde, inkludert skuldre, blir på 6,0 m, samt at dette legges til grunn

i regulering der veien videreføres mot utbyggingsområdet. 

1.4 VESTLIA TRAFIKKANALYSE 

«Vestlia trafikkanalyse» er utarbeidet av Opus Bergen AS i 2017, og oppdatert i 2019, 
mtp. trafikktall og faktaopplysninger. Rapporten vurderer dagens situasjon opp mot tema 

som biltrafikk, veistandard og sikkerhet, kollektivtilbud og etablering av varehandel ved 

realisering av planforslagets 900 enheter. For i noen grad å begrense trafikken som 

planforslaget genererer, vises det til avbøtende tiltak som shuttlebusser mellom alpintilbud, 

overnattingsbedrifter og jernbanestasjon; gang- og sykkelvei mot Geilo sentrum; 

dagligvare i planområdet og Kikutgondolen.

Ved gjennomgang av rapporten ble en feil på s. 12 oppdaget. En har glemt å multiplisere "årlige 
reiser per utleieenhet" med 2, slik at sum ÅDT for denne kategorien skulle være dobbelt så høy, 
ikke 35, men 70. Konsekvensen av glippen likevel ikke stor, da "samlet ny ÅDT" er rundet opp til 450. 
Ved å korrigere for de 35 manglende turene, vil samlet ny ÅDT være 455 i stedet for 450; med andre 
ord en marginal forskjell, som ikke påvirker samlet resultat.
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1 INNLEDNING 

Det er startet opp arbeid med områdeplan for Vestlia reiselivsområde på Geilo. 

Områdeplanen skal tilrettelegge for en helhetlig og omfattende utvikling av eksisterende 
reiselivs- og aktivitetsområde. 

Som del av arbeidet med å utarbeide planforslaget er det ønskelig å få vurdert alternative 
kryssløsninger for hovedtilkomsten til planområdet (Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen). Det 
skal utarbeides en trafikkanalyse som vurderer trafikkavvikling og kapasitet for alternative 
løsninger, som grunnlag for valg av kryssløsning, kryssutforming og reguleringsform. 

Det er etablert en trafikkmodell som grunnlag for vurderingene (SIDRA Intersection). Denne tar 
med kryssområdet ved Rv.7/Geilo sentrum for å avdekke eventuell interaksjon med 
kryssområdet Fv40/Stølsvegen/Bakkestølvegen.  Analysen omfatter ikke vurderinger av 
trafikksituasjonen i Geilo sentrum generelt og eventuelle tiltak/løsninger for å bedre 
trafikkforholdene i dette området. 

Sivilingeniør Helge Hopen har utarbeidet trafikkanalysen på oppdrag for Opus Bergen AS som 
er koordinerende plankonsulent. 

Bergen 24.10.2018 
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2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Formålet med planen er i all hovedsak i overensstemmelse med gjeldende kommunedelplan 
for Geilo, der området er avsatt til reiselivs- alpin og aktivitetsområdet. Planforslaget 
tilrettelegger for inntil 900 fritidsboliger, både som frittliggende og konsentrert bebyggelse. 70 
prosent skal tilrettelegges for utleie. Videre omfatter planen tre nye heiser/skitrekk, en rekke 
nye alpinnedfarter og det avsettes areal til andre fritidsaktiviteter, inkludert en omfattende 
satsing på sykkel. I tillegg legges det til rette for etablering av en flere servicefunksjoner for 
reiselivsnæringen, inkludert velkomstsenter og dagligvareforretning. Det åpnes i tillegg for 
videre utbygging av Vestlia Resort, den dominerende reiselivsbedriften i planområdet. 

Målsetningen er å skape grobunn for mer turisttrafikk året rundt og mer trafikk i midtukene, 
for slik å etablere grunnlag flere helårs arbeidsplasser innen reiseliv.  

Å tillate utsalg av dagligvarer vil kunne bidra til å redusere potensielt økt trafikk mot Geilo 
sentrum fra fremtidige besøkende. Ordninger med parkering nær servicesenter og 
inngangsområde, samt shuttlebusser (allerede i drift) og Kikutgondolen (den østligste av de tre 
nye heisene) kan og bidra til å redusere trafikkbelastning.  

En rekke utbyggingsavtaler skal sikre opparbeidelse av ny rundkjøring ved fylkesvei (fv.) 40, 
Skurdalsvegen, skibro i Bakkestølsvegen, mm. 

3 PLANOMRÅDE OG TILKOMST 

Planområdet er ved Vestlia på Geilo med tilkomst fra Fv.40, Skurdalsvegen: 

Figur 1. Oversiktskart som viser lokalisering av planområdet. 
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Figur 2. Foreløpig planforslag. 

I forbindelse med planen foreslås en opprustning av det offentlige veinettet med utvidelse av 
Bakkestølsvegen, etablering av nytt kryss mot Stølsvegen og ny rundkjøring med tilhørende 
trafikksystem ved fylkesveg 40, samt gode løsninger for myke trafikanter. 

Figur 3. Planforslag - kryssløsning mellom Fv.40, Skurdalsvegen, Stølsvegen og Bakkestølvegen. 

Alternative kryssløsninger i dette området vil bli vurdert i det etterfølgende. 
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4 TRAFIKKFORUTSETNINGER 

4.1 Metode og grunnlag 

Trafikkanalysen er basert på beregning av dimensjonerende timetrafikk i kryssområdet i ulike 
scenarioer. Timetrafikken er fordelt på retning og svingebevegelser.  

Timetrafikken er beregnet for framtidig situasjon med tilleggstrafikk som følge av ny utbygging. 
Grunnlaget for beregnet timetrafikk er: 

• Trafikktellinger, dagens situasjon

• Antall fritidsboliger/hotellrom

• Antall arbeidsplasser

• Reisefrekvens, besøkstrafikk

• Belegg på fritidsboliger/hotellrom

• Trafikkskapning pr. bolig/rom i dimensjonerende time fordelt på retning

• Trafikkskapning arbeidsreiser i dimensjonerende time basert på normal skiftordning

Antall fritidsboliger/hotellrom i dagens situasjon og i planforslaget er basert på opplysninger 
fra Vestlia og Opus Bergen. 

Bilandel og belegg i ulike scenarioer er basert på generelle vurderinger og innspill fra Vestlia. 

Dimensjonerende trafikk pr. bolig/rom i makstimen er beregnet ut i fra kalibrering av 
trafikkmodell opp mot tellinger i dagens situasjon. 

For besøkstrafikk fra andre områder er det tatt utgangspunkt i trafikkanalyse utarbeidet av 
Opus Bergen AS (ref.1). 

Trafikkmengde til/fra Stølsvegen er basert på en framskriving og sesongjustering av 
trafikktellinger i dagens situasjon. 

Kapasitet i trafikksystemet i framtidig situasjon med full utbygging i henhold til planforslaget er 
beregnet ved hjelp av trafikkmodellen SIDRA Intersection.  Det er lagt til grunn simulering av 
trafikkavvikling for et nettverk som inkluderer deler av Geilo sentrum/Rv.7.  Trafikktall i 
dimensjonerende time i Geilo sentrum er hentet fra trafikkanalyse utarbeidet av Asplan Viak 
AS (ref.2). 

4.2 Scenarioer 

For å få en bred vurdering av kapasitet og robusthet i trafikksystemet er det gjort beregninger i 
fire ulike scenarioer: 

• Fredag ettermiddag, normal høysesong vinter

• Lørdag formiddag, normal høysesong vinter

• Fredag ettermiddag, toppbelastning (påske)

• Lørdag formiddag, toppbelastning (påske)
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Hensikten med å vurdere fredag ettermiddag og lørdag formiddag er å få testet ut kapasitet 
ved karakteristiske trafikkmønstre: 
- fredag ettermiddag med mye trafikk inn mot hytter og hotell
- lørdag formiddag med mye trafikk til/fra Geilo sentrum

Normal høysesong antas å være mest representativ for de fleste helger i sesongen, mens 
toppbelastning vil vise situasjonen under maksimal trafikkbelastning på enkeltdager i løpet av 
året (påske, vinterferie, romjul etc.). 

4.3 Beregningsforutsetninger 

Trafikkberegningene bygger på følgende inngangsdata: 

Antall nye fritidsboliger/hotellrom i planområdet: 900 
Kapasitetsutvidelse Vestlia, nye hotellrom:   50 
Kapasitetsutvidelse Vestlia, leiligheter (under oppføring):    36 
Kapasitetsutvidelse Vestlia, nye leiligheter på lang sikt:     100 
Antall arbeidsplasser, høysesong i planområdet (ca.) 200 
Generell trafikkvekst Fv.40:  10% 

Når det gjelder bilandel, belegg på hytter/rom og trafikkskapning i dimensjonerende time er 
det lagt til grunn følgende forutsetninger: 

Parameter Fre ettermiddag 
høysesong 

Lør formiddag 
høysesong 

Fre ettermiddag 
toppbelastning 

Lør formiddag 
toppbelastning 

Bilandel, hytter 100% 100% 100% 100% 

Bilandel, hotell 90% 90% 90% 90% 

Belegg, hytter 75% 75% 90% 90% 

Belegg, hotellrom 85% 85% 100% 100% 

Belegg, leiligheter 80% 80% 90% 90% 

Trafikk, INN 20% 10% 20% 10% 

Trafikk, UT 5% 15% 5% 15% 

Trafikkforutsetningene for framtidig situasjon er usikre og er derfor bare et utgangspunkt for 
trafikkanalysen. Beregninger i fire ulike scenarioer og følsomhetsanalyser med endret 
trafikknivå vil bidra til å få fram konsekvenser av trafikksituasjoner med ulikt trafikkmønster, 
og avdekke hvor de sårbare punktene i trafikksystemet er.  Konsekvenser av eventuell 
overbelastning (ringvirkninger, tilbakeblokkeringer, propper) vil bli synliggjort. 

Hensikten med analysene er å få kunnskap om hvilken trafikkløsning som bør legges til grunn 
for kryssområdet Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen. 
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5 KAPASITETSBEREGNINGER 

5.1 Parametre 

I illustrasjon av kapasitetsberegningene er det lagt vekt på å vise belastningsgrad i makstimen.  
Dette er forholdet mellom trafikkmengde og kapasitet.  Praktisk kapasitetsgrense inntreffer 
normalt ved belastningsgrad på ca. 0,85. Høyere nivå indikerer økte køer og forsinkelser. 
Belastningsgrad over 1,0 indikerer sterk overbelastning med normal store køer og forsinkelser. 
Beregnede køer og forsinkelser er omtalt i vurderingene. 

Det er beregnet belastningsgrad i dimensjonerende time, samt følsomhetsanalyse med 20% 
ytterligere trafikkvekst (ut over prognosen) for å avdekke sårbare punkt i trafikksystemet og 
eventuelle ringvirkninger i form av tilbakeblokkeringer/flaskehalser etc. 

5.2 Vegnettverk 

Følgende nettverk er kodet i Sidra Intersection: 

Figur 4. Vegnettsom omfattes av trafikkmodellen. 

Det er lagt til grunn planforslag med rundkjøring i krysset Fv.40/Stølsvegen og T-kryss mellom 
Stølsvegen og Bakkestølvegen der Bakkestølvegen er primærveg (vikeplikt fra Stølsvegen). 
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5.3 Normal høysesong, fredag ettermiddag 

Figur 5. Beregnet belastningsgrad normal høysesong, fredag ettermiddag. Til høyre vises 
sensitivitetsanalyse med 20% mer trafikk enn prognosen. 

Beregningene viser at kryssområdet Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen har tilfredsstillende 
trafikkavvikling og god kapasitetsreserve selv med 20% avvik fra beregnet, framtidig trafikk.  T-
krysset mellom Stølsvegen og Bakkestølvegen har lav belastningsgrad fra tilfart med høyest 
trafikk, og er lite sensitiv for økt trafikk.  Det er ikke behov for venstresvingefelt i T-krysset 
(maksimal kølengde for venstresving opp Stølsvegen er beregnet til 10 meter, dvs. liten/ingen 
risiko for tilbakeblokkering i rundkjøringen med Fv.40). 

Beregningene viser at flaskehalsen i trafikksystemet er hovedkrysset med Rv.7.  Her er 
kapasiteten fullt utnyttet i normal situasjon, mens et avvik i form av 20% ytterligere trafikk vil 
skape store forsinkelser og køer på Rv.7, mest i retning vest. Maksimal kølengde på Rv.7 ved 
trafikknivå som prognosen er beregnet til ca. 200 meter. Forsinkelser opp mot 1 min. pr. kjt.  
Køene og forsinkelsene vil øke betydelig ved økt trafikknivå (teoretisk beregnet til ca. 1.000 
meter kø på Rv.7 mot vest, og forsinkelse på ca. 5 min. pr. kjt. ved 20% avvik fra prognosen). 
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5.4 Normal høysesong, lørdag formiddag 

Figur 6. Beregnet belastningsgrad normal høysesong, lørdag formiddag. Til høyre vises 
sensitivitetsanalyse med 20% mer trafikk enn prognosen. 

Beregningene viser at kryssområdet Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen har tilfredsstillende 
trafikkavvikling og god kapasitetsreserve selv med 20% avvik fra beregnet, framtidig trafikk.  T-
krysset mellom Stølsvegen og Bakkestølvegen har lav belastningsgrad fra tilfart med høyest 
trafikk, og det er ikke beregnet behov for egne svingefelt i T-krysset. 

Flaskehalsen i trafikksystemet er hovedkrysset med Rv.7, og arm fra Fv.40 har høyest 
belastningsgrad. Det må påregnes stor risiko for tilbakevirkning/kødannelser ned mot kryss 
med Fv.40.  Maksimal kølengde ved trafikknivå som prognosen er beregnet til ca. 500 meter, 
dvs. nesten tilbake til rundkjøringen (samlet lengde er ca. 750 meter). Forsinkelser på Fv.40 
mot Geilo sentrum er beregnet til ca. 2 min. pr. kjt.  Køene og forsinkelsene vil øke betydelig 
ved økt trafikknivå ut over prognosen. Køen vil strekke seg forbi rundkjøringen til planområdet, 
men dette er ikke forventet å gi tilbakevirkning inn på lokalvegnettet mot planområdet 
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5.5 Toppbelastning (påske), fredag ettermiddag 

Figur 7. Beregnet belastningsgrad toppbelastning (f.eks. påske), fredag ettermiddag. Til høyre vises 
sensitivitetsanalyse med 20% mer trafikk enn prognosen. 

Beregningene viser det samme mønsteret som ved normal høysesong.  Det er ikke store 
forskjeller mellom normal høysesong og toppbelastning. 

Toppbelastning synliggjør situasjonen under ekstrem høy belastning som skjer noen få dager i 
året, og er således ikke representativt for normalsituasjonen. 

Beregningene underbygger imidlertid konklusjonen om at kapasiteten i planlagt kryssområde 
Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen er tilfredsstillende selv under korte perioder med maksimal 
trafikkbelastning, og at trafikkmønsteret fredag ettermiddag gir først og fremst 
tilbakevirkninger på Rv.7 og i Geilo sentrum. 
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5.6 Toppbelastning (påske), lørdag formiddag 

Figur 8. Beregnet belastningsgrad toppbelastning (f.eks. påske), lørdag formiddag. Til høyre vises 
sensitivitetsanalyse med 20% mer trafikk enn prognosen. 

Beregningene viser det samme mønsteret som ved normal høysesong.  Det er ikke store 
forskjeller mellom normal høysesong og toppbelastning, men beregningene synliggjør at 
rundkjøringen med Rv.7 er sårbar for økt trafikkbelastning.  Teoretisk, maksimal kølengde på 
Fv.40 strekker seg ca. 500 meter lengre sør fra kryss med Stølsvegen ved trafikkmengde som i 
prognosen.  Det betyr økte forsinkelser for trafikk fra planområdet mot Geilo sentrum, men 
ingen tilbakevirkning/køer på lokalveinettet og T-krysset i retning planområdet. 

Beregning med 20% mer trafikk enn toppbelastning påske er ikke en realistisk trafikksituasjon 
og er mer en teoretisk øvelse for å avdekke eventuelle tilbakevirkninger i trafikksystemet.  
Beregningen viser ingen vesentlige endringer når det gjelder dette i forhold til normal 
høysesong. 
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5.7 Innslagspunkt rekkefølgekrav 

5.7.1 Kriterier 

Det er gjort en vurdering av hva som kan være et rimelig innslagspunkt for et eventuelt 
rekkefølgekrav om å bygge om kryssområdet Fv.40/Stølsvegen/Bakkestølvegen iht. plan-
forslaget. Generelt er det flere hensyn som vurderes i spørsmålet om å endre en kryssløsning: 
- Kryssets kapasitet i dimensjonerende time (normalt rush)
- Trafikksikkerhet
- Funksjonalitet og prioritet mellom vegarmer
- Enhetlig kryssregulering over en lengre strekning
- Arealbehov og kostnader

Når det gjelder krysset Fv.40/Stølsvegen antas det å være kryssets kapasitet i 
dimensjonerende time som er det viktigste kriteriet for et eventuelt rekkefølgekrav om å 
bygge om til rundkjøring iht. planforslaget.  Øvrige hensyn peker i litt ulik retning: 

• Hensynet til trafikksikkerhet bygger opp under å bygge om til rundkjøring (rundkjøring har
erfaringsvis bedre sikkerhet enn T-kryss).  Det er registrert 3 kryssulykker i krysset
Fv.40/Stølsvegen siden 2000, men ingen alvorlige personskader.

• Hensynet til fremkommelighet langs Fv.40 bygger i utgangspunktet ikke opp under en
rundkjøringsløsning ved at sideveg vil bli prioritert, men bør ikke tillegges stor vekt siden
man i dette området nærmer seg tettstedsområdet med flere andre rundkjøringer.

Samlet vurdert legges det til grunn at hensynet til kapasitet vil være avgjørende. 

5.7.2 Kapasitetsberegning 

Når det gjelder kapasitet i krysset slik det fungerer i dag, anbefales det å legge til grunn 
scenario lørdag formiddag, høysesong vinter som dimensjonerende for hva krysset tåler av 
trafikk.  Kritisk svingebevegelse er venstresving ut fra Vestlia (Stølsvegen) og inn på Fv.40 i 
retning Geilo.  Trafikkberegningene bygger på at det ikke bør tilrettelegges for mer utbygging 
enn at eksisterende kryss kan avvikle venstresvingetrafikken uten vesentlige kødannelser (dvs. 
belastningsgrad under 1,0). Det er i tillegg lagt inn en sikkerhetsmargin (kapasitetsreserve) på 
ca. 20% for å ta høyde for usikkerheter i beregningene. 

Med dette som utgangspunkt er det foretatt flere simuleringer med delvis utbygging basert på 
eksisterende kryss med Fv.40.  Beregningene viser at krysset har kapasitet til å avvikle ca. 50% 
av planlagt utbygging.  Mer utbygging enn 50% vil skape usikkerhet om kapasitet for 
venstresvingen ut fra Vestlia.  

Fra kryss med Fv.40 og innover mot planområdet er det tilstrekkelig kapasitet til å avvikle 
trafikken fra planområdet – også med full utbygging. Når det gjelder T-krysset 
Stølsvegen/Bakkestølvegen er det derfor ingen grunn til å ha egne rekkefølgekrav for dette 
krysset, som vil være en naturlig å være del av ombyggingen av kryss FV.40/Stølsvegen. 

5.7.3 Konklusjon 

Dagens kryss Fv.40/Stølsvegen har tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle opp mot ca. 50% av 
den utbyggingen som planen gir rom for.  Dette kan være et utgangspunkt for vurdering av et 
eventuelt rekkefølgekrav for utbygging av ny kryssløsning Fv40/Stølsvegen/Bakkestølvegen. 
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6 KONKLUSJONER 

Trafikkberegningene gir grunnlag for å trekke følgende hovedkonklusjoner: 

1. Planforslaget legger opp til å etablere rundkjøring i kryss Fv.40/Stølsvegen og
vikepliktsregulert T-kryss i krysset Stølsvegen/Bakkestølvegen, der Bakkestølvegen er
primærveg. Trafikkberegningene viser at kryssområdet med denne løsningen vil ha god
kapasitet og tilfredsstillende trafikkavvikling. Det er ikke behov for rundkjøring mellom
Stølsvegen og Bakkestølvegen ut i fra kapasitetsmessige hensyn.

2. Å la Bakkestølvegen være primærveg i T-krysset er hensiktsmessig ut i fra framtidig, økt
trafikkskapning i retning planområdet.  Usikkerheten med dette ville eventuelt vært
potensiell kødannelse for venstresving fra Fv.40 mot Stølsvegen i T-krysset, som kunne gitt
tilbakeblokkering mot rundkjøringen.  Beregningene viser at risikoen for dette er marginal,
og det er derfor ikke behov for eget venstresvingefelt i T-krysset.

3. Utfordringene med trafikkavvikling ligger utenfor planområdet, i kryssområdet ved
Rv.7/Geilo sentrum. Her må det påregnes problematisk trafikkavvikling i normal rush, og til
dels store avviklingsproblemer i høytrafikkperioder enkelte ganger i året. Virkningene
tilbake mot Fv.40 inntreffer i perioder med stor trafikk mot Geilo sentrum, eksempelvis
lørdag formiddag i høysesong.  Selv under toppbelastning vil imidlertid ikke dette ha
virkninger på lokalveinettet inn mot planområdet, herunder T-krysset med Stølsvegen,
men det må påregnes køer og forsinkelser for trafikk fra planområdet mot Geilo sentrum i
disse periodene. Køene vil holde seg langs Fv.40, og trafikk fra planområdet vil ha prioritet
inn mot Fv.40 via planlagt rundkjøring.

4. Utbyggingen i planområdet vil i seg selv bidra til noe økt trafikk i hovedkrysset med Rv.7,
men utfordringene i dette området vil være til stede også uten utbygging i Vestlia. Det er
lagt opp til avbøtende tiltak som kan bidra til å dempe trafikkøkning mellom planområdet
og Geilo sentrum, herunder videreutvikle transporttilbudet med shuttlebusser, samt
etablere dagligvaretilbud innenfor planområdet.  Det er i denne rapporten ikke gjort
nærmere vurderinger av eventuelle avbøtende tiltak for trafikksystemet i og rundt Geilo
sentrum.

5. Dagens kryss Fv.40/Stølsvegen har tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle opp mot ca.
50% av den utbyggingen som planen gir rom for.  Dette kan være et utgangspunkt for
vurdering av et eventuelt rekkefølgekrav for utbygging av ny kryssløsning
Fv40/Stølsvegen/Bakkestølvegen.
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Oppdragsgiver Opus Bergen AS K- nr : 10099 

Prosjektnavn Vestlia hovedplan P-nr.: 100572 

Adresse Vestlia Dato: 23.06.2017 

Utarbeidet av: Katrine Jensen Utført KS: GB 

1. VURDERING AV KRYSSLØSNING FV. 40, SKURDALSVEGEN

1.1 Innledning 

I forbindelse med regulering og utbygging av Vestlia Reiselivsområde må det gjøres tiltak for bedre trafikkflyt ved avkjøring fra Fv. 40, 
Skurdalsvegen til Stølsvegen øst i planområdet. Ifølge kommunedelplanen for Geilo skal det etableres en 4-armet rundkjøring i krysset 
mellom Fv.40, Stølsvegen og et fremtidig næringsområde. Det vil gjøres en vurdering av fordeler og ulemper ved etablering av 
rundkjøring, samt se på andre alternativer til kryssløsning mellom hovedveien og adkomstveien/samleveien.  

1.2 Dagens situasjon 

Fv.40 ved avkjøring til Stølsvegen hadde i 2016 en ÅDT på 3800. Fra sør mot Geilo sentrum var ÅDT = 1250. Stølsvegen har ikke 
registrert trafikkdata, men ettersom det er registrert ÅDT nord og sør for avkjørselen (Trafikknotat Asplan Viak, 2012) kan en anta at 
Stølsvegen har en ÅDT på 3800-3000 = 800. Bakkestølsvegen har i dag en gjennomsnittlig ÅDT på ca. 300 og med en økning til ca. 400 
vinterstid. 

Figur 1: Dagens ÅDT på veinettet. 

Dagens kryss er utformet som et T-kryss med kanalisering på sekundærveien. 

NOTAT 
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Bilde 1: Dagens avkjørsel 

Dagens kryss har ikke stor nok kapasitet vinterstid, og det er stilt rekkefølgekrav fra kommunen at tiltak må gjøres før utbygging kan 
gjennomføres. Den største mengden trafikk inn mot Vestlia kommer fra nord på Fv.40. 

Både hovedvei (Fv.40) og sekundærvei (Stølsvegen) har fartsgrense 50 km/t i kryssområdet. Det er i dag separat gang- og sykkelveg for 
myke trafikanter.  

1.3 Fremtidig situasjon 

Det planlegges utbygging av opp til 900 enheter i Vestlia reiselivsområde, noe som vil føre til en betydelig økning i trafikk særlig 
vinterstid. Fremtidig estimert trafikkmengde på Bakkestølsvegen er ÅDT= 1000 ved utbygging av 900 enheter. Stølsvegen vil dermed ha 
en omtrentlig ÅDT i vinterhalvåret på 1400 etter utbygging. For FV.40, Skurdalsveien kan en anta en årlig trafikkvekst på 2%. Dette 
tilsvarer en ÅDT på 4200 i år 2022 fra Geilo sentrum. Til Geilo sentrum vil veien ha en ÅDT på 3300. ÅDT for veien til det fremtidige 
næringsområdet er ukjent.  

Figur 2: Fremtidig ÅDT på veinettet. 
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Ved valg av kryssløsning er det nødvendig å vite dimensjonerende timefaktor for veiene. Dimensjonerende time er den trafikkmengden 
som overskrides i relativt få av årets timer. Denne beregnes ut fra en prosentandel av ÅDT avhengig av veiens funksjon. I følge Statens 
vegvesens håndbok V713, Trafikkberegninger skal prosentandelen for veier med stor rekreaksjonstrafikk eller sterkt sesongbasert 
trafikk, f.eks. høyfjellsveier og veier til skisentre være 20-30%. For dette området settes dimensjonerende time til 30%.  

Dimensjonerende timetrafikk for fremtidig situasjon blir som følger: 

Skurdalsvegen fra Geilo: 4200 x 0,3 = 1260 kjt/t 
Skurdalsvegen mot Geilo: 3300 x 0,3 = 990 kjt/t 
Stølsvegen: 1400 x 0,3 = 420 kjt/t 

1.3.1 Rundkjøring 

Kommunedelplanen for Geilo sier at det skal etableres en 4 -armet rundkjøring som tilkomst til Vestlia. 

Rundkjøringer benyttes primært der hvor trafikkmengden på armene og vegens funksjoner er nokså lik for å sikre en jevn trafikkflyt i 
krysset (Statens vegvesen, Hb 263). Krysstypen kan brukes på alle typer veger, men det bør være en viss trafikkmengde. 

Etablering av rundkjøring gir vanligvis lavere ulykkesfrekvens og skadegrad, og regnes som den sikreste formen for plankryss. Dette 
skyldes at en sikrer lavere fart gjennom kryssområdet, få konfliktpunkter samt at ensretting av trafikken medfører at eventuelle 
kollisjoner skjer i gunstig vinkel. Rundkjøringer har større kapasitet enn vanlig vikepliktregulerte kryss. Økningen i kapasitet skyldes 
både at kryssende og svingende bevegelser som ofte medfører ventetid kan hindre annen trafikk, er fjernet i rundkjøringer og at 
trafikantene synes å godta mindre tidsluker i rundkjøringer enn i andre kryss http://tsh.toi.no/doc622.htm 
(Trafikksikkerhetshåndboka). 

Det er ingen retningslinjer i Statens vegvesens håndbøker som sier hvor stor forholdsmessig trafikkmengde de ulike armene bør ha for 
å sikre god trafikkflyt i en rundkjøring.  

Ved bygging av rundkjøring i Vestlia må rundkjøringen plasseres øst for eksisterende avkjørsel for å få plass til sirkulasjonsområde samt 
riktig kurvatur på veiarmene inn mot rundkjøringen. Rundkjøring er generelt en arealkrevende løsning og på 2-felts veier bør den ha en 
ytre diameter på minst 30m.  

1.3.2 T-kryss 

Det bør gjøres en vurdering på om T-kryss egner seg bedre enn rundkjøring ved avkjøring til Vestlia grunnet ulik trafikkmengde på 
veiene. Problemstillingen som må vurderes er om man hindrer god flyt på Fv.40 ved etablering av rundkjøring. 

Trafikkmengden inn mot det fremtidige næringsområde er ukjent, men det antas at denne vil være lav i forhold til ÅDT på hovedveien 
og samleveien. Det anbefales ikke å etablere X-kryss langs hovedveier, heller to forskjøvne T-kryss. Et alternativ for tilkomst til 
næringsområdet er å benytte eksisterende avkjørsel ca. 100 m nord for området der rundkjøringen er planlagt. 

Ettersom dagens kyss er utformet som T-kryss, kan en utføre utbedringer på eksisterende kryss som et strakstiltak for å bedre 
situasjonen raskere. Et forslag til utbedring kan være å etablere høyresvingefelt for trafikken fra Geilo sentrum. Virkningen ved 
etablering av høyresvingefelt øker med mengden høyresvingende trafikk i krysset.  

Videre kan en vurdere kanalisering av krysset. Målet med dette er å avgrense konfliktarealene og sikre bedre flyt i krysset. Det er 
allerede etablert trafikkøy på sekundærveien.   

http://tsh.toi.no/doc622.htm
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Høyresvingefelt: 

Figur 3: Utsnitt fra håndbok V121, s. 35 

Andelen trafikk på Fv.40 fra Geilo sentrum som skal svinge inn på Stølsvegen (Ah) kan antas å være omtrent 3/4 av timetrafikken til 
Stølsvegen. Dette gir en dimensjonerende timetrafikk for høyresvingende trafikk (Ah) på ca. 315 kj/t. Dimensjonerende timetrafikk som 
skal gjennom krysset uten å svinge av (Ar) er ukjent, men en kan se av figur 3 at det ved en så stor andel avsvingende trafikk (Ah) vil 
være nødvendig med høyresvingefelt.  

En kan gjøre samme vurdering for dagens situasjon hvor andel avsvingende trafikk vil være omtrent 3/4 av dagens timetrafikk på 
Stølsvegen. Det gir en dimensjonerende timetrafikk (Ah) på 180 kj/t som en fra figur 3 kan se faller innenfor kravet til høyresvingefelt. 

Høyresvingefelt kan utformes med en trekantet trafikkøy mellom høyresvingefelt og primærveien slik at høyresvingende trafikk får en 
større kurveradius. 

Figur: Utsnitt fra håndbok N100, s. 108 

Venstresvingefelt: 
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Figur 4: Utsnitt fra håndbok V121, s 31 

Dimensjonerende timetrafikk av venstresvingende fra sør på Fv.40 antas å være 1/4 av trafikkmengden på Stølsvegen. Dette gir en 
dimensjonerende timetrafikk for avsvingende (Cr) på 105 kj/t. (A + Cr) vil være større enn 400. Det vil dermed være nødvendig med 
venstresvingefelt i henhold til figur 4.  

Venstresvingefelt bør utformes med fysisk kanalisering ved fartsgrense 50 km/t (Håndbok N100, s. 107). 

Figur 5: Utsnitt fra håndbok N100, s. 107 

For veiklasse U-Hø2 kan en som alternativ til venstresvingefelt etablere passeringslomme ved utbedringsstandard (Håndbok N100, s. 
98). 

1.3.3 Kostnadsvurdering 
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I følge opplysninger gitt av vegkontoret (Elvik og Rydingen 2002) var gjennomsnittskostnaden ved ombygging av et T-kryss til 
rundkjøring 4,82 mill. kr. Dette tallet kan en regne med ligger rundt 7-8 mill. med dagens prisnivå.  

Estimert pris for fullkanalisering av et T-kryss var ifølge trafikksikkerhetshåndboken.no 1,2 mill i 2005. Med dagens prisnivå vil dette 
tallet antakelig ligge i underkant av 2.mill.  

1.4 Anbefalt løsning 

I følge tabell 2.2 i Statens vegvesens håndbok V121 kan en benytte seg av både rundkjøring og T-kryss som kryssløsning. 

Fv.40, Skurdalsvegen er dimensjoneringsklasse U-Hø2. 

Ved å velge et kanalisert T-kryss med høyre og venstresvingefelt vil en løse dagens kapasitetsproblemer, også etter økt andel 
avsvingende trafikk mot Vestlia ved utbygging av 900 enheter. Denne løsningen krever at en må etablere et tilsvarende kryss 100 m 
lengre nord ved utvikling av næringsområde. I følge håndbok N100 bør minsteavstand mellom kryss for veiklasse U-Hø2 være 250 m. 
Hvis en kanaliserer krysset vil det kun ha virkning for trafikken til Vestlia. En vil ikke oppnå en kapasitetsøkning for trafikken som skal ut 
på Fv.40 fra Stølsvegen, noe som antas å være et problem allerede med dagens trafikkmengde i høysesongen.  

Ombygging av kryss til rundkjøringer bedrer sikkerheten og trafikkavviklingen i kryss og den bidrar til økt trafikksikkerhet ved at mulige 
konfliktpunkter mellom trafikkstrømmene som passerer et kryss reduseres. Antall ombygging av kryss til rundkjøring i Norge har økt 
kraftig de siste 30 årene. 

Etablering av rundkjøring vil føre til en naturlig fartsreduksjon av trafikken inn mot Geilo sentrum. I vinterhalvåret når det er stor 
trafikkstrøm til og fra Vestlia, vil en rundkjøring være den beste og mest trafikksikre løsningen og løser kapasitetsproblemene for trafikk 
i alle retninger. Det anbefales derfor at det i forbindelse med utbygging av enheter i Vestlia bygges rundkjøring på Fv.40. En bør 
allikevel vurdere å etablere et midlertidig høyresvingefelt for å løse noen av kapasitetsproblemene i den nærmeste fremtid. Videre må 
en ta i betraktning hvordan man skal avvikle trafikken på en effektiv måte under anleggsperioden ved etablering av rundkjøring.  
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Adresse Vestlia Dato: 26.06.2017 

Utarbeidet av: Katrine Jensen Utført KS: GB 

1. VURDERING AV VEIBREDDE BAKKESTØLVEGEN

1.1 Bakgrunn 

Det er ytret et ønske om utvidet veibredde fra ca. 5,5 m til 6,0 m på eksisterende og planlagt adkomstvei (Bakkestølvegen) til Vestlia 
reiselivsområde. I reguleringsplanen til området er det lagt inn en veibredde på 5,5 m inkludert skuldre. En må gjøre en vurdering om 
5,5 m veibredde er tilstrekkelig ved videreutvikling og utbygging av Vestlia reiselivsområde. Veien har i dag en fartsgrense på 50km/t. 

1.2 Dagens situasjon 

Bakkestølvegen har en asfaltert veibredde som varierer fra 5 - 5,7 m frem til hotellet Vestlia Resort. Dette er inkludert skulder. Langs 
deler av veien er det i dag en gang/sykkel/ski- vei på ca 3,5 m. Det er et skille mellom kjørevei og gang- og sykkelvei med bredder som 
varierer fra 1 - 1,8 m.  

Der den regulerte veien skal kople seg på eksisterende vei nord for Vestlia resort varierer asfaltert veibredde fra 5 – 5,5 m. Her er det 
ikke etablert gang- og sykkelvei. 

1.3 Trafikkmengde 

Opus utarbeidet i 2015 en trafikkanalyse av eksisterende og fremtidig trafikksituasjon i området. Dagens adkomstvei har etter 
beregninger utført av Opus en antatt årsdøgntrafikk (ÅDT) på 300. Det vil være en variasjon etter sesong, og det er antatt at 
trafikkmengden er 400 vinterstid og 200 sommerstid.  

Fremtidig trafikkmengde vil være avhengig av antallet nye enheter som etableres i planområdet. Områdeplanen for Vestlia åpner for 
inntil 900 nye fritidsboliger i området, men ferdigstillelse av 900 enheter ligger flere år frem i tid. Ved 900 nye enheter vil estimert ÅDT 
på adkomstveien vinterstid være ca. 1000. Dette tilsier at det ved utbygging av kun 200 eller 500 enheter vil bli lavere ÅDT enn 1000.  

Med utgangspunkt i beregningene utført av Opus vil fremtidig ÅDT ved utbygging av 500 enheter tilsvare ÅDT= 920 vinterstid.  Ved 200 
enheter blir ÅDT=880. 

1.4 Anbefalt veiklasse 

NOTAT 
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Med en antatt fremtidig ÅDT på 1000 og fartsgrense 50 km/t vil det være naturlig å legge til grunn veiklasse Sa2 i Statens Vegvesens 
håndbok N100, samme veiklasse som eksisterende Bakkestølvegen har. Dimensjoneringsklassen er anbefalt i boligområder med en ÅDT 
> 1500. Tverrprofilet til Sa2 kan se ut som illustrert under:

Figur 1: Utsnitt fra håndbok N100 

Det er tiltenkt et tverrprofil som vist på figur 1, men med 0, 25 m skulder på hver side slik at total asfaltert veibredde reguleres til 6 m. 
Som trafikkskille mellom myke og harde trafikanter må det gjøres en vurdering på om det skal reguleres trafikkdeler på 1,5 m som vist 
på figur 1, eller en grøft på 3 m.  

1.5 Dimensjonerende kjøretøy 

Nødvendig bredde på veien avhenger av hvilken type kjøretøy som skal benytte seg av den. Under er det listet opp bredden på de 
største dimensjonerende kjøretøyene hentet fra Statens vegvesen håndbok V120, Premisser for geometrisk utforming av veg. 

Lastebil: 2.55 m 
Vogntog: 2,6 m 
Buss: 2,55 

Med en kjørefeltbredde på 5,5 m og asfaltert skulder på 0,25 m vil det være mulig for alle dimensjonerende kjøretøy å møtes langs 
veien med grei margin. Det antas at det vil være en god del busstrafikk inn til Vestlia, noe som fører til at veibredden bør være 
tilstrekkelig til at to kjøretøy kan møtes uten problemer. 

1.6 Konklusjon 

Hvis totalt asfaltert bredde på veien inkludert skuldre er 5,5 m, må store kjøretøy som busser og lastebiler benytte seg av grusskulder 
når de møtes. Dette er ikke en optimal situasjon når det tenkes at det til tider vil være en del shuttletrafikk til og fra reiselivsområdet. 
Ved utbygging av enheter og flere hotellrom må en også regne med en økning i varetransport.   

Med utgangspunkt i fremtidig en ÅDT på 1000 ved utbygging av 900 enheter anbefales det at dimensjoneringsklasse Sa2 benyttes i 
prosjektering med en total asfaltert veibredde på 6 m. Den estimerte trafikkmengden som legges til grunn gjelder vinterstid da det er 
betydelig større belastning på veien enn sommerhalvåret.  

Ettersom fartsgrensen på veien er 50 km/t eller lavere vil en smal veibredde kunne føre til at fartsgrensen overholdes i større grad. Ved 
bredere kjørebane kan en risikere at fartsnivået øker. Den totale asfalterte veibredden bør derfor ikke være stort bredere enn 6,0 m. 

Som trafikkskille mellom kjørebane og gang- og sykkelvei bør det der det skal bygges ny vei reguleres inn grøft på 3 m. En grøft vil være 
den beste løsningen med tanke på håndtering av snø ved brøyting av veien. For veien frem til Vestlia Resort, der det allerede er 
etablert gang- og sykkelvei anbefales det å regulere inn et skille på 1,5 m slik at det blir en sammenhengende lik bredde på denne.  
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Det anbefales derfor at dagens vei utbedres slik at asfaltert bredde inkl. skuldre blir på 6,0 m, samt at dette legges til grunn i regulering 
der veien videreføres mot utbyggingsområdet.   
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1. Innledning 
 

I forbindelse med utarbeiding av områderegulering for gnr 66 bnr 635, 649 m.fl., Vestlia 

reiselivsområde, Hol kommune, er det utarbeidet en analyse av eksisterende og framtidig 

trafikksituasjon i området. Ifølge vedtatt planprogram for områdereguleringen skal 

trafikkanalysen belyse følgende punkter: 

 

- Nyskapt trafikk som følge av tiltak, og vurdere det mot eksisterende- og fremtidig 

oppgradert veinett 

- Avvikling i eksisterende og fremtidige kryss 

- Vurdere endring i trafikksikkerhet som følge av økt trafikk 

- Avkjørselsforhold mot offentlig veinett 

- Gang- og eventuelle sykkelveitraseer 

- Vurdering av kollektivbetjeningen til området, med utgangspunkt i dagens 

kollektivsystem 

 

I tillegg kommer vi med noen betraktninger knyttet til hvilke tiltak som er gjennomført og 

som er planlagt gjennomført for å begrense trafikkøkning i området, men og i Geilo sentrum. 

Det må presiseres at trafikkanalysen ikke er gjort for Geilo sentrum.  

 

For planlagt og forventet aktivitet i området finnes ikke offisielle erfaringstall. Her er benyttet 

undersøkelser blant annet av Transportøkonomisk Institutt, som sier noe om transportbruk i 

forbindelse med fritidsreiser, samt undersøkelser omkring hvordan fritidsboliger benyttes og 

hvilken dekning man ser for seg på hotell og i alpinanlegg. Trafikkøkning for arbeidsreiser og 

øvrig trafikk er vurdert i henhold til Statens Vegvesens håndbok for trafikkberegninger. 

 

Trafikkanalysen er revidert 15.7.2019 med oppdaterte trafikktall samt noen presiseringer av 

faktainformasjon mv. 
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2. Dagens situasjon 

2.1 Arealbruk og planstatus 

Planområdets avgrensning er vist nedenfor. Hele planområdet er regulert i eksisterende 

planer, hovedsakelig med vekt på turist- og alpinnæring.  

 

Planområdet består av en rekke virksomheter først og fremst tilknyttet vintersportsturisme. 

Vestlia Resort og Geilolia Hyttetun tilbyr overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til 

skianlegget i Vestlia. Området har også en rekke tilbud sommerstid, med blant annet 

hinderløyper for barn, zip-line, downhill-sykling og ulike fritidstilbud knyttet til Vestlia 

Resort. Det er i dag ca 100 ansatte i virksomhetene innenfor planområdet.  

 

Det er en forutsetning at det ikke skal etableres kjøpesenter i planområdet i direkte 

konkurranse med den prioriterte arealbruken i Geilo sentrum.  

 

 

 
Figur 1. Utsnitt fra kommunedelplan for Geilo. Varslet planområdet vist med rød, stiplet linje. 

2.2 Vei og adkomst i dag 

Planområdet har adkomst fra Fv 40 Skurdalsvegen. Her følges så Stølsvegen et kort stykke 

før kryss der en tar av til Bakkestølvegen. Bakkestølvegen går gjennom hele planområdet i 

retning ca nordøst-sørvest, og det går stikkveier fra denne og inn til de ulike hyttefeltene. 

Veiene i området i dag er i all hovedsak tilførselsveier til hytter og lignende, og vest for 

hotellområdet er standarden enkel grusveg. Øst for Geilolia og Vestlia Resort veistandarden 

meget bedre. Vegbredde er 5,5 meter og vegen har asfaltdekke. Gang- og sykkelveg er anlagt 
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langs det meste av strekningen og det er etablert undergang for gående/syklende under 

Stølsvegen like ved krysset Fv40/Stølsvegen. 

 

Avkjørselen fra Fv 40 er vikepliktsregulert. Det er etablert trafikkøy i avkjørselen. 

Kapasitetsberegning av kryss viste i 2009 en belastningsgrad i ettermiddagsrushet på 0,25 

(Rambøll 2009).  

 

Det er registrert tre trafikkulykker på Bakkestølvegen. Alle tre involverte lettere skader. Én av 

ulykkene involverte gående/akende. Det er også registrert 2 ulykker i krysset Fv 40 

Skurdalsvegen/Stølsvegen, begge biluylykker med lettere skader der ingen myke trafikanter 

var involvert. 

  
Figur 2 Dagens tilkomst til planområdet, markert med rød sirkel, går via kryss mot Fv. 40 Skurdalsveien, 

på Stølsveien og inn på Bakkestølveien. 

 

400

1.300

400

3.800

3.600

1.300

Dagens trafikkmengde 
(ÅDT 2018)

 
Figur 3 Trafikkmengde (Nasjonal vegdatabank, Statens vegvesen, 2018).  Trafikkmengden på Stølsvegen 

(400 ÅDT) og Bakkestølvegen (400 ÅDT) er estimat hentet fra notat 23.6.2017 om kryssløsning fv.40 

Skurdalsvegen (A/STAB). 
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Figur 4 Fartsgrenser (Statens Vegvesen, Nasjonal vegdatabank). Veidatabanken viser 50 km/t som 

fartsgrense i Bakkestølsvegen og Stølsvegen. På begge disse veiene er det i dag 40 km/t som skiltet 

fartsgrense (ser her bort i fra midlertidig nedsatt fartsgrense i Bakkestølsvegen på 30 km/t pr. juli 2019 

grunnet anleggsarbeid). 

 

 

 
Figur 5 Trafikkulykker i og ved planområdet fra 1985-2014 (Kilde Statens Vegvesen) 
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2.3 Kollektivtransport 

Geilo ligger omtrent midt mellom Bergen og Oslo, og med tog tar turen ca 3 timer hver vei. 

Kjøreavstand med bil er 242 km Oslo-Geilo og 279 km Bergen-Geilo. Flere busselskap har 

bussforbindelse til Geilo sentrum, 1,5 kilometer nord for planområdet. Av lokal 

kollektivtransport går det skolerute fra Dagali til Geilo sentrum. 

Besøkende til Geilo benytter seg i størst grad av bil, men tog er også mye benyttet både 

sommer og vinter, mens buss er mye benyttet om sommeren. Fra sommeren 2017 ble tre 

shuttlebusser med en kapasitet på 80 passasjerer hver satt i trafikk mellom hytte- og 

heisområdene på Geilo og Kikut, samt Geilo sentrum og frakte skiløpere, handlende og 

togpassasjerer mellom de ulike destinasjonen.  
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3. Definisjon av begreper 

3.1 Turproduksjon 

Turproduksjon omfatter summen av alle turer ut av og inn i en sone/et område/en bygning 

osv. For biltrafikk er tallet for turproduksjon per døgn det samme som ÅDT (gjennomsnittlig 

årsdøgntrafikk). Årsdøgntrafikk (ÅDT) er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke 

i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året. Største time er den timen i døgnet med 

størst trafikkmengde. Flere forhold påvirker bilturproduksjonen i et område. Dette er forhold 

som nærhet til kollektivtransport, god kollektivdekning, parkeringsfasiliteter og lignende. 

Tallene for utregning av turproduksjon justeres etter de faktiske forholdene i planområdet. 

Innenfor analyseområdet er det skianlegg og fritidsboliger som utgjør den største 

virksomheten/ arealbruket og står for den største turproduksjonen. 

3.2 Dimensjonerende time 

Trafikkanlegg blir vanligvis dimensjonert for en timebelastning som blir overgått i relativt få 

av årets timer. Dimensjonerende time utregnes som en viss prosentandel av ÅDT avhengig av 

vegens funksjon. For veger med rekreasjonstrafikk regnes dimensjonerende time innenfor 

variasjonsområdet 20–30 % av ÅDT. Høyest prosentsats skal benyttes hvor det er stor 

rekreasjonstrafikk i turistsesongen, lavest prosentsats skal benyttes når det ikke er utpreget 

turisttrafikk. 

3.3 Kalde og varme senger 

Begrepene «varme» og «kalde» senger viser til graden av bruk. De varme sengene er 

kommersielle senger, overnattingssenger tilgjengelige i et marked som hotellsenger eller 

utleiehytter og leiligheter, mens kalde senger er privateide fritidsboliger som vil stå tomme 

store deler av året. Hol kommune innførte i 2014 en ny arealkategori «fritidsformål tilrettelagt 

for utleie». Enhetene har ikke utleieplikt, men eier kan etter eget ønske stille sin enhet til 

disposisjon for et bookingselskap. Disse defineres som kalde senger/fritidsbebyggelse, delvis 

tilgjengelige i utleiemarkedet. Ifølge vedtak i kommunestyret og senere detaljering skal 

enheter innen slike områder utformes med tanke på mulig utleie. I områderegulering for 

Vestlia er det lagt til rette for utbygging av totalt 900 nye fritidsenheter tilrettelagt for utleie, 

inkludert eventuelt hoteller. 

3.4 Dagens ÅDT i planområdet 

Et notat utarbeidet av Rambøll i 2009 angir at krysset Stølsvegen/Fv 40 har en ÅDT på 4000. 

I vegvesenets kartdatabase angis en ÅDT på 3800 langs fylkesvegen i 2013. ÅDT for fv. 40 er 

fremdeles 3800 i 2018. Trafikkmengder på Bakkestølsvegen og Stølsvegen er ikke registrert. 

Det er fartsgrense 50 km/t i Bakkestølsvegen. 
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Innenfor planområdet er det i dag 557 hotellsenger (Vestlia Resort), 27 utleiehytter, ca 190 

fritidsboliger/hytter samt 27 leiligheter under bygging. Antatt kapasitetsutnytting på 

hotellsengene er satt til 42%. 

 

I følge «Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008» (TØI) er det et gjennomsnittlig 

besøksomfang på 19 besøk per år per benyttet fritidsbolig. Vi tar i denne analysen 

utgangspunkt i at 100 % av fritidsboligbesøkende bruker bil som transportmiddel til og fra 

fritidsboligen, enten som sjåfør eller passasjer.  

 

Vi baserer oss i det videre på at det i dag er ca 100 ansatte i planområdet som bruker bil til/fra 

jobb. 

 

Det er stor variasjon i antall besøksdøgn per besøk når det gjelder varme senger. I de fleste 

tilfeller fordeler besøksdøgn seg på 1 natt (blant annet turister på gjennomfart), 2/3 netter 

(helg/langhelg) og 8 netter (uke inkludert helg). En stor andel antas å være på helgebesøk, og 

snittet per besøk settes til 3 døgn i analysen. Vi baserer oss på at 80% av hotellgjestene 

ankommer med bil og at det er i snitt 2,4 personer per bil. 

 

I tillegg kommer intern trafikk mellom ulike fritidsboliger, alpinanlegg og sentrumsområder 

på Geilo samt andre dagsbesøkende. Det er over 5000 hytter på Geilo og vi antar hver hytte 

med en bil besøker Vestlia minst 0,5 ganger i året. I tillegg antar vi at en del fastboende og 

andre dagsbesøkende fra områder omkring Geilo besøker Vestlia. 

 

Det er ingen helårsboliger innenfor planområdet for områdereguleringen for Vestlia. Planen 

legger heller ikke til rette for utbygging av boliger for fastboende, og det er dermed ikke 

beregnet ÅDT av eksisterende eller nye boliger i planområdet. 

 

 

 

  Dagens situasjon 

Fritidsboliger  

Antall fritidsboliger 190 

Årlige reiser pr fritidsbolig (til/fra), 19+19 = 38*2 76 

Årlige reiser for alle fritidsboliger, 190 x 76 14440 

Sum ÅDT (Årlige reiser/365) 40 

Hotell  

Antall hotellsenger 557 

Antatt kapasitetsutnytting 42% 

Belagte hotellsenger pr år 85388 

80% ankommer med bil 68310 

Delt på 2,4 pers pr bil 28463 

Delt på 3 døgns oppholdstid 9488 

Årlige reiser (til/fra) 38.000 

Sum ÅDT  104 
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Utleiehytter  

Antall utleiehytter 27 

Sum ÅDT 10 

Arbeidsreiser  

Arbeidsreiser (inn/ut – 80 prosent i egen bil) 160 

Sum ÅDT 160 

Interntrafikk og andre dagsbesøk  

Antall fritidsboliger Geilo forøvrig 5000 

1 Vestlia besøk pr år 5000 

Reiser inn/ut 10.000 

Øvrige besøk Geilolia skisenter 20.000 

Sum øvrige reiser 30.000 

Sum ÅDT 82 

Sum ÅDT rundet opp for andre besøkende 100 

Samlet ÅDT 410 

ÅDT sommer 275 

ÅDT vinter 550 

Dimensjonerende time 165 
 

Når antallet fritidsboliger er 190 og årlige reiser til/fra per fritidsbolig er 76 (med 

utgangspunkt i et gjennomsnitt på 19 besøk årlig og 2 kjøreturer frem og tilbake per besøk) 

gir dette 14440 årlige reiser og en ÅDT på 40 (14440/365). 

 

Når antallet hotellsenger er 557 og en antatt kapasitetstnytting er 42 % får vi 85388 belagte 

hotellsenger per år. Vi antar at 80 % av disse ankommer med bil og at det i snitt er 2,4 

personer per bil. Gjennomsnittet per opphold er satt til 3 døgn, gjennomsnittlig antall 

bilbevegelser per bil er satt til 4. Dette gir 38.000 årlige bilreiser til/fra og en ÅDT på 100 

(38.000/365).  

 

Det er i dag 27 utleiehytter i området og ÅDT som følge av disse er 10. Arbeidsreiser til/fra 

området gir en ÅDT på 160, basert på at 80 prosent av de ansatte reiser til og fra jobb i egen 

bil. 

 

I tillegg antas at eksisterende hytteeiere på Geilo besøker Vestlia 1 ganger i året med bil, i 

tillegg til andre dagsbesøkende (fastboende m.m). Dette gir en ÅDT på 20.  

 

Samlet gir overnevnte en ÅDT på 302. Vi antar at vintertrafikken er mye større enn 

sommertrafikken, og har tatt utgangspunkt i at trafikken i vinterhalvåret er 2/3-deler av den 

totale årlige trafikk og sommerhalvåret 1/3-del av av den totale årlige trafikken. Dette gir en 

vinter ÅDT på 402 og en sommer ÅDT på 201.  

 

Dimensjonerende timetrafikk settes til 30 % av ÅDT. Dette er maks innenfor 

variasjonsområdet for rekreasjonstrafikk. Årsaken til at øverste prosentsats her benyttes er at 

det forventes stor konsentrasjon av trafikk på typiske utfartsdager. Enkelte dager vil trafikken 

bli langt over dimensjonerende timetrafikk, spesielt i utfartsdager i påsken. Det er likevel ikke 
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ønskelig å dimensjonere veinettet for de største toppene, som bare forekommer et par ganger i 

året.  

 

Dagens situasjon gir en dimensjonerende timetrafikk på 550 x 0,3 = 165 
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4. Fremtidig situasjon i planområdet 

4.1 Biltrafikk 

Kollektivtrafikk 

Ved en realisering av tiltakene på Vestlia må en ta høyde for at flere besøkende vil benytte 

seg av kollektivtilbud. Dette gjelder særlig de tre shuttlebussene som ble etablert sommeren 

2017, som både vil frakte gjester som ankommer per tog, trafikk mellom heisene, og trafikk 

av handlende inn til Geilo sentrum. Vi har ikke trafikktall for denne for en hel sesong, men 

legger til grunn at 70 prosent av reisene foretatt til fritidsboliger skjer med bil og 50 prosent 

av reisene til hotellgjestene det samme.  

 

Den planlagte nedkortingen av reisetiden med Bergensbanen både mot Oslo og Bergen vil 

bidra til ytterligere reduksjon i bilbruken. Vi har inntil videre ikke lagt dette inn i våre 

trafikktall. 

 

Bedre tilrettelegging for fotgjengere vil trolig også redusere bilkjøringen, men dette er heller 

ikke lagt inn i beregningen.  

 

Det bedrede kollektivtilbudet antas også å påvirke dagens trafikk. Vi legger til grunn en 

reduksjon i dagens trafikk med 30 prosent som følge av den tilbudte shuttleordningen. 

 

Fritidsbebyggelse og hotell 

Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) varierer tallet på turer til fritidsboliger per år med 

reiseavstanden. Antall turer totalt ser ut til å avta nokså jevnt med økende reiseavstand, men 

de enkelte typene turer har ulike forløp («Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008», TØI). 

Antall helgeturer (turer med 1-3 overnattinger) er relativt stabilt rundt 10–12 turer frem til ca 

200 km (avstanden mellom utgangspunkt og fritidsbolig), for deretter å avta jevnt mot nær 

null turer ved 500 km. Antall dagsbesøk er høyt (14) ved reiseavstand under 25 km, og avtar 

deretter ned til ca. én tur per år ved avstander fra 150 km og lenger. Antall ferieturer (minst 

fire overnattinger) ser i liten grad ut til å variere med avstand. 

 

I følge «Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008» (TØI) er det et gjennomsnittlig 

besøksomfang på 19 besøk per år per benyttet fritidsbolig. Gjennomsnittlig bruksdøgn i 

Buskerud er 32, 3 ifølge den samme undersøkelsen. Vi baserer oss i denne trafikkanalysen på 

en antakelse om at 100 % av fritidsboligeierne vil bruke sin enhet selv og at 50% av disse i 

tillegg vil leie ut med 40 gjestedøgn i året, hvert opphold på 2 døgn og at de som bruker bil i 

gjennomsnitt kjører 4 bilturer i løpet av oppholdet.   

 

Områdeplanen for Vestlia åpner for inntil 900 nye fritidsboliger hvorav 70 prosent er 

tilrettelagt for utleie. I tillegg ble beregninger gjort det med et anslag på 836 nye 

hotellsenger/228 rom, noe som tilsvarer halvannen gang dagens (2014) kapasitet på Vestlia 

Resort. Antatt kapasitetsutnytting på hotellsengene er satt til 42%. Senere er det framkommet 

at ev. hotellrom skal inngå som del av de 900 enhetene. Dette skaper en større buffer i 

tallmaterialet, og sannsynlig trafikkgenerering kan ligge under framkomne tall. 
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Det er som allerede nevnt stor variasjon i antall besøksdøgn per besøk når det gjelder varme 

senger. I de fleste tilfeller fordeler besøksdøgn seg på 1 natt (blant annet turister på 

gjennomfart), 2/3 netter (helg/langhelg) og 8 netter (uke inkludert helg). En stor andel antas å 

være på helgebesøk, og snittet per besøk er satt til 3 døgn i analysen. Vi baserer oss på at 50% 

av hotellgjestene ankommer med bil og at det er i snitt 2,4 personer per bil. 

 

  Ny situasjon 

Fritidsboliger  
Antall nye fritidsboliger 900 

Årlige reiser pr fritidsbolig (til/fra+interntrafikk) 38x0,7x2 53 

Årlige reiser for alle fritidsboliger 46.000 

Sum ÅDT 126 

Hotell  

Antall nye hotellsenger 836 

Antatt kapasitetsutnytting 42% 

Belagte hotellsenger pr år 128159 

50% ankommer med bil  64.079 

Delt på 2,4 pers pr bil 26.699 

Delt på 3 døgns oppholdstid 8.900 

Årlige reiser (til/fra) 17.800 

Sum ÅDT 49 

Utleieleiligheter  
Antall utleieleiligheter 450 

Årlige reiser per utleieleilighet (40x0,7x2) 28 

Årlige reiser for utleieleiligheter 12.600 

Sum ÅDT 35 

Arbeidsreiser  

Arbeidsreiser (100 ansatte, 70 % i egen bil) 140 

Sum ÅDT 140 

Interntrafikk og andre dagsbesøk  
Antall fritidsboliger Geilo forøvrig 5000 

2 Vestlia besøk pr år 10000 

Reiser inn/ut 20000 

Sum ÅDT 54 

Sum ÅDT rundet opp for andre besøkende 70 

Samlet Ny ÅDT (rundet opp) 450 

Dagens trafikk basert på høyere kollektivandel 300 

Total (dagens + ny) ÅDT 750 

ÅDT sommer 500 

ÅDT vinter 1000 

Dimensjonerende time 300 

 
Fritidsbolig 
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Når antallet nye fritidsboliger er 900 og årlige reiser til/fra per fritidsbolig er 38 (med 

utgangspunkt i et gjennomsnitt på 19 besøk årlig) gir dette 34200 nye årlige reiser og en ÅDT 

på 94 (34200/365). 

 

Kikutgondolen vil blant annet sørge for at flere vil velge tog til Geilo fordi det etableres gode 

kollektivforbindelser mellom Geilo stasjon og Vestlia. Vi har derfor basert oss på at 20 % av 

de tilreisende til hotell vil reise kollektivt. 

 

Fritidsbolig for utleie 

Det antas at 50% av de nye fritidsboligene vil leies ut dvs 450 enheter og ÅDT som følge av 

disse er 25.  

 

Hotell 

Når antallet nye hotellsenger er 836 og en antatt kapasitetstnytting er 42 % får vi 128159 

belagte hotellsenger per år. Vi antar at 50 % av disse ankommer med bil og at det i snitt er 2,4 

personer per bil. Gjennomsnittet per opphold er satt til 3 døgn.  

 

Arbeidsreiser                                                                                                                            

Det antas maksimalt 100 nye årsverk tilknyttet hotell/næring innenfor planområdet i Vestlia. 

70 prosent av disse antas å kjøre med egen bil. Det gir en trafikkøkning på 140 ÅDT.  

 

Dagsbesøk 

En stor del av besøkende til skianlegget finnes i tallene ovenfor. De som benytter seg av 

fritidsboliger, samt besøkende til hotell og utleieenheter vil også i stor grad benytte seg av 

skianlegget. I tillegg vil nye skibakker og heiser gi flere dagsbesøkende utover besøkende på 

fritidsboliger og hoteller innenfor planområdet.  

 

De over 5000 hyttene som allerede finnes på Geilo vil i en fremtidig situasjon være ytterligere 

tilrettelagt for utleie og vi opererer her med et anslag på at hver hytte (privat med utleie) med 

en bil besøker Vestlia minst 1 gang i året. Dette gir en ÅDT på 35. 

 

Samlet gir overnevnte en ÅDT på 450. Vi vet at dagens situasjon har en ÅDT på 400, men vi 

legger til grunn at denne biltrafikken reduseres som følge av nye kollektivtilbud. Dette gir en 

total ÅDT på 750 i en fremtidig situasjon med 900 nye fritidsboliger. Vi antar at også her at 

vintertrafikken er mye større enn sommertrafikken, og har tatt utgangspunkt i at trafikken i 

vinterhalvåret er 2/3-deler av den totale årlige trafikk og sommerhalvåret 1/3-del av av den 

totale årlige trafikken. Dette gir en vinter ÅDT på 1000 og en sommer ÅDT på 500.  

 

Dimensjonerende timetrafikk settes til 30 % av ÅDT. Dette er maks innenfor 

variasjonsområdet for rekreasjonstrafikk. Årsaken til at øverste prosentsats her benyttes er at 

det forventes stor konsentrasjon av trafikk på typiske utfartsdager. Enkelte dager vil trafikken 

bli langt over dimensjonerende timetrafikk, spesielt i utfartsdager i påsken. Det er likevel ikke 

ønskelig å dimensjonere veinettet for de største toppene, som bare forekommer et par ganger i 

året.  

 

Dagens situasjon gir en dimensjonerende timetrafikk på 1000 x 0,3 = 300 
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4.2 Veistandard og sikkerhet  

Bakkestølvegen er definert som samleveg Sa2 med fartsgrense 50 km/t. Denne vegtypen har 

krav til vegbredde 5,5/6 (Håndbok 017, SVV).  

 

Krysset mot Fv 40 har ikke kapasitetsproblemer i dagens situasjon. Ved en realisering av 

planforslaget vil trafikken øke, og dimensjonerende time vil være 293 mot 121 i dagens 

situasjon, nesten en tredobling av dagens trafikkmengde. Et notat utarbeidet av Rambøll i 

2009 konkluderer blant annet med at utbygging i Vestlia kan avvikles på eksisterende vegnett, 

men at kryssene må bygges om. Ifølge kommunedelplanen for Geilo (2010) skal det etableres 

ny rundkjøring nordøst i planområdet i krysset fv40/Stølsvegen, som bedrer adkomst og 

forhold for fotgjengere. I krysset mellom Bakkestølsvegen og Stølsvegen må 

Bakkestølsvegen heves, og Bakkestølsvegen må også gjøres gjennomgående i forhold til 

Stølsvegen. I tillegg må det etableres gangveg gjennom reiselivsområdene og frem til 

gangveg langs fv. 40.  

 

4.3 Kollektiv 

Som nevnt innledningsvis ligger Geilo omtrent midt mellom Bergen og Oslo, og med tog tar 

turen ca 3 timer hver vei. Tog er mye benyttet sommer og vinter. Innen 15 år vil reisetiden bli 

redusert med bortimot en time mot Oslo og Bergen. Dette antas å ville redusere bilbruken. 

Flere busselskap har i dag bussforbindelse til Geilo sentrum, eksempelvis 

Numedalsekspressen mellom Geilo og Kongsberg. Av lokal kollektivtransport går det 

skolerute fra Dagali til Geilo sentrum. Det antas at bare et fåtall av besøkende til Vestlia 

benytter seg av dette tilbudet. 

Det er ikke ordinært busstopp ved planområdet eller langs Fv. 40 Skurdalsvegen mot Geilo 

sentrum, men fra sommeren 2017 ble det etablert en shuttlebuss-ordning som gir 

trafikantene/publikum er kollektivt reisetilbud mellom transportknutepunkt, sentrum og 

hoteller/skianlegg. Tre busser, hver med en kapasitet på 80 passasjerer, går innom 

jernbanestasjonen/Geilo sentrum/Vestlia/Kikut og heisanleggene. Dette tilbudet antas å ha 

redusert biltrafikken betydelig, til og fra Vestlia og til og fra Geilo sentrum.  

 

4.4 Etablering av dagligvarehandel  

Det er lagt til rette for etablering av en mindre dagligvarehandel i Vestlia. Denne vil bidra til å 

redusere biltrafikken, siden det går mye trafikk fra Vestlia til Geilo sentrum for kjøp av 

dagligvarer. Effekten av denne fremtidige etableringen er ikke beregnet inn i denne 

trafikkanalysen. 
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5. Konklusjon 
 

Ved en realisering av planforslaget med 900 nye fritidsboliger vil fremtidig trafikk til/fra 

planområdet være på omtrent 1000 ÅDT i vinterhalvåret, med en dimensjonerende time på 

300 bilturer.  

 

Disse trafikktallene er basert på at alle fritidsboligeierne benytter sin fritidsbolig til privat 

bruk og at halvparten (av de nye fritidsboligene) i tillegg leies ut; at sysselsettingen i 

planområdet øker med 100 ansatte og at hytteeiere og fastboende i nærområdet vil besøke 

Vestlia mer enn tidligere på grunn av oppgradering av alpinfasiliteter. Vi forutsetter videre 

følgende bilandel/reise i egen bil: 70 prosent til fritidsbolig, 50 prosent til hotell, 70 prosent 

arbeidsreiser. 

 

Adkomstveg til planområdet vil utbedres som en del av planforslaget, dette inkluderer 

ferdigstilling av siste del av gang-/sykkelveg langs Bakkestølsvegen. Bakkestølsvegen skal 

utvides med 0,5 meter og det skal installeres gatelys. Krysset ved fylkesvegen skal 

oppgraderes til rundkjøring ved en realisering av planforslaget. Trafikksikkerheten antas å bli 

forbedret som følge av nye tiltak, selv om planforslaget fører til trafikkøkning  

 

Flere nye fritidsenheter i Vestlia vil medføre økt persontrafikk av handlende til Geilo sentrum, 

men og trafikk mellom de ulike heistilbudene i Geilo-området. Dette er en ønsket 

trafikkøkning både for handelsnæringen i Geilo sentrum og for dem som driver skiheisene. På 

de store utfartshelgene representerer likevel den omfattende bilbruken en stor utfordring i 

Geilo sentrum. Flere gjennomførte og planlagte tiltak vil redusere bilbruken og dermed 

veksten i biltrafikken. 

- Fra sommeren 2017 har tre shuttlebusser med en kapasitet på 80 passasjerer hver 

trafikkert mellom hytte- og heisområdene på Geilo og Kikut samt Geilo sentrum og 

fraktet skiløpere, handlende og togpassasjerer mellom de ulike destinasjonene.  

- Den ferdigstilte gang- og sykkelveien fra Vestlia til Geilo sentrum, gjør det enklere og 

mer trafikksikkert å gå eller sykle fra Vestlia til Geilo sentrum. Avstanden er så vidt stor 

at dette neppe er et alternativ for alle, men tiltaket er uansett med på å redusere 

biltrafikken. 

- Etablering av dagligvare på Vestlia vil redusere trafikken av handlende fra Vestlia til 

Geilo sentrum.  

- Kikutgondolen er et siste viktige tiltak for å bidra til å redusere veksten i biltrafikken til og 

fra Geilo sentrum.  
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