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Sammendrag
I forbindelse med utviklingen av området Nesfjellet, kommunedelplanen for
Natten/Tverrli, har Asplan Viak utført en revidering av tidligere trafikkanalyse for Grasdokkkrysset ved fv. 214 i Rukkedalen.
Det er i dag 1680 hytter med adkomst gjennom Grasdokk-krysset, mens det i fremtidig
situasjon med regulerte hytter teoretisk sett kan bli ca. 5200 hytter/leiligheter forutsatt en
maks utnyttelsesgrad av områdene. Trafikkmengden gjennom krysset på Tronrudveien
kommer fra hytteområdene og andre aktiviteter i Nesfjellet som golfbane, skianlegg etc.
Trafikkmønsteret rundt Nesfjellet er preget av hyttetrafikk, som tellepunktene har vist at er
høyest på fredager. Etter pandemien har tendensen til langhelg økt, men fredag er fortsatt
mest påvirket av hyttetrafikk. Samtidig er det også arbeidstrafikk på fredager.
Trafikken gjennom Grasdokk-krysset til og fra eksisterende hytteområdet er estimert til
300 ÅDT i dagens situasjon, og 1200 ÅDT i fremtidig situasjon. Trafikken antas å opptre
mest konsentrert på fredager når hyttetrafikken er størst. Trafikk til andre aktiviteter antas å
være mer spredt over tid og størst i ferier/lørdag, når det er lavere arbeidstrafikk.
Trafikkavviklingen i Grasdokk-krysset er derfor beregnet i kapasitetsprogrammet SIDRA i
makstimen fredag ettermiddag, som den situasjonen som er mest påvirket av økt
hyttetrafikk, og mest sårbar for utbygging av hytter. Trafikkavviklingen i krysset i makstime
fredag i dagens situasjon er beregnet som god, med lav belastningsgrad og tilnærmet
ingen kø eller forsinkelse. I fremtidig situasjon er belastningsgraden i krysset estimert til
0,81. Belastningsgrad på 0,80-0,90 svarer til belastning nær kapasitetsgrensen, med
betydelig forsinkelse, samtidig som at belastning under 0,85 svarer til stabil
trafikkavvikling. Kryssets belastningsgrad er beregnet til den nedre enden av intervallet,
og det er beregnet relativt lav gjennomsnittlig forsinkelse, 11 sekunder for den mest
trafikkerte armen (fv. 214 fra nordøst). Dette tyder på at belastningsgraden på fylkesvei
241 fra Nesbyen vil være nær kapasitetsgrensen i makstimen fredag ettermiddag, og at
det kan forventes noe forsinkelse, men at trafikken kan avvikles. Det vil si at dagens kryss
forventes å kunne avvikle en teoretisk økning med 5200 hytter/leiligheter.
Kapasitetsberegningen er gjort under forutsetning om 90 % belegg på hyttene, som en
maksbelastning. Krysset er dermed ikke nær kapasitetsgrensen utenfor makstimen, eller
med normalt belegg på hyttene (20-40 %). Det er gjort en følsomhetsberegning av hvilken
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trafikkmengde krysset kan avvikle uten at det er stor overbelastning. Når
belastningsgraden er over 1, forventes det meget store forsinkelser.
Følsomhetsberegningen viste at krysset kan avvikle opp til 20 % større trafikkmengder enn
estimert i fremtidig situasjon før belastningsgraden er over 1.
Dersom en forutsatte 60 bruksdøgn per hytte og ikke 40, forventes utbyggingen å
generere årsdøgntrafikk på 1700. Det vil si at gjennomsnittlig daglig trafikkmengde økes
med ca. 50 %. En økning i antall bruksdøgn vil ikke påvirke trafikkavviklingen i makstimen,
da samme forutsetninger om belegg og ankomst for turproduksjon for fredager fortsatt vil
ligge til grunn. Flere bruksdøgn, med flere helger på hytta, gjør heller at
makstimesituasjonen inntreffer hyppigere, men ikke med annet omfang.
Tilgjengeligheten med kollektivtransport er vurdert som lav for hyttetrafikken i dag. Med
den økte utbyggingen i Nesfjellet, er kundegrunnlaget større for et bedre tilbud. Det
pågår også utvikling av Skyway Hallingdal, som vil gi alternativ måte å komme til området
på enn bil. Anslaget i dag er derfor ansett som konservativt med tanke på at det kan
utvikles alternativer til bilkjøring til hytta. Trafikksikkerheten er vurdert til å være
tilstrekkelig i dagens situasjon, og antas å ikke endre seg i fremtidig situasjon.
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1. Bakgrunn
I forbindelse med utviklingen av området Nesfjellet, det vil si kommunedelplanen for
Natten/Tverrli, har Asplan Viak utført en revidering av trafikkanalyse for Grasdokk-krysset
ved fv. 214 i Rukkedalen med tanke på behov for utbedring.
Asplan Viak har tidligere utført en trafikkanalyse for Grasdokk-krysset, men den er nå
utdatert. Det har foregått utbygging på Nesfjellet, og det er planlagt ytterligere
utbygging. Ettersom hovedveien for trafikk til og fra Nesfjellet går gjennom Grasdokkkrysset, må det gjøres en ny trafikkanalyse for Grasdokk-krysset der nye utbygginger blir
inkludert.
Oppdraget gjøres som en beregning av turproduksjon til området med dagens og
planlagt arealbruk. Det beregnes biltrafikk i form av ÅDT og timetrafikk for dagens og
fremtidig situasjon på Tronrudvegen og i Grasdokk-krysset. Ut fra ny trafikksituasjon gjøres
det en vurdering av trafikkavviklingen i krysset som følge av eventuell trafikkøkning.
Det kartlegges og beskrives derfor:
•

ÅDT på veinettet rundt Grasdokk-krysset i dag.

•

Endring i trafikk på veinettet, og spesifikt for krysset, som følge av utbygging som
er gjort (dagens situasjon), og planlagt utbygging (fremtidig situasjon).

•

Trafikkavvikling i krysset med ny trafikksituasjon.
o
o

Ved helgetrafikk/i utfartshelger.
Ved normalsituasjon.

I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Nesbyen (KDP) ble det i 2013
laget en trafikk- og støyanalyse (Asplan Viak, 12.4.2013). I 2015 ble det gjort en vurdering
av trafikkavviklingen i Grasdokk-krysset ved utbygging av ca. 1000 nye hytter (Asplan Viak,
21.04.2015). Som bakgrunn for revideringen av trafikkanalysen for Grasdokk-krysset
bygges det videre på dette arbeidet, samt annet tilgjengelig grunnlag:
•

Oversikt over antall hytter, boliger og virksomheter som benytter Grasdokkkrysset i dag.

•

Oversikt over vedtatte reguleringsplaner (antall enheter) og områder under
planlegging, som forventes å benytte Grasdokk-krysset.
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2. Planområdet
Grasdokk-krysset befinner seg langs fv. 214 i Rukkedalen, til venstre i Figur 2-1. Mot øst er
Nesbyen og Rv. 7, ca. 8,5 km og 10 minutter kjøretid unna Nesbyen, se Figur 2-2.
Mot Nesbyen/Rv. 7

Mot Nesfjellet
Figur 2-1 Grasdokk-krysset sett til venstre. Krysset sett fra vest til høyre. Kilde: NVDB og Google StreetView.

Figur 2-2 Kjøretid til Nesbyen fra Grasdokk-krysset. Kilde: Google Maps.

Krysset betjener trafikken fra Nesfjellet, se Figur 2-3. Det er i hovedsak hyttetrafikken fra
Natten, Tverrlie, Bøgaset og Kuluset/Nytstølen som benytter dette krysset for av- og
påkjøring til fv. 2141. Det ligger flere besøksaktiviteter i Natten og Tverrlieområdet, som

1

Asplan Viak, Grasdokk-krysset trafikkanalyse 2015-04-21.
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alpinanlegg, golf og ridesenter. Det er også tanker om tilrettelegging for besøksattraktiv
senterutvikling i Natten/Tverrlieområdet2.

Figur 2-3 Området betjent av Grasdokk-krysset. Kilde: Asplan Viak-kartet.

Området som skal bygges ut er vist i Figur 2-4.

Figur 2-4 Utbyggingsområde for områderegulering. Kilde: Planbeskrivelse Områderegulering Einan 6, Asplan
Viak, desember 2021).

2

Høring- og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Natten og Tverrlie.

asplanviak.no

6

3. Dagens trafikksituasjon
3.1. Tilgjengelighet
3.1.1. Kollektivtransport
Nesfjellets nærmeste kollektivtilbud er i Nesbyen. Linjekartet for busstrafikk i Hallingdal er
vist i Figur 3-1. Forbi Nesbyen går ekspressbussene VY 175 Geilo-Gol-Drammen/Oslo og
VY170 Sogn-Hemsedal-Gol-Drammen/Oslo. Ekspressbussene har seks avganger om
dagen (tre i hver retning). I tillegg betjenes Nesbyen av lokallinjene 310 Rukke-Eldal
(skolebuss), 330 Geilo-Gol-Flå (4 avg/dag) og 301 Gol-Nesbyen (skolebuss). Det går også
tog Drammen/Oslo-Bergen via Nesbyen, med fire avganger om dagen.

Figur 3-1 Linjekart for busser i Hallingdal. Kilde: Brakar.
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Det er et busstopp ved Grasdokk-krysset og ved Tronrud opp mot Nesfjellet, se Figur 3-2.
Her går linje 310, som bare kjører på skoledager, med avgang kl. 0730, 1355 og 1550 fra
Nesbyen sentrum3. Hytteområdet betjenes dermed ikke med et offentlig kollektivtilbud for
hyttegjester eller dagsbesøk helt frem til Nesfjellet.

Grasdokk
310

Tronrud
310
Tronrudmarka
310

Figur 3-2 Bussholdeplasser i nærheten av planområdet.

Det er imidlertid en busslink mellom Nesbyen og Nesfjellet i form av FjelLinken, i
samarbeid med Nesfjellet Alpin, Hallingspranget og VyBuss Nesbyen. Det er en 20-seter
minibuss som går i perioden lørdag 29. januar til 18. april 2022, med avganger mellom
Nesbyen togstasjon og Nesfjellet Alpin, og Nesfjellet Alpin og Nystølen. En tur én vei
koster 50 kroner4. Bussen kjører hver dag i vinterferien og påskeferien, med unntak av
søndag. Bussen har tre avganger lørdager og én avgang hver tirsdag og fredag mellom

3
4

Rutetabeller Brakar
Kollektivtransport mellom Nesbyen og Nesfjellet Nesfjellet Alpin
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sentrum og Nesfjellet Alpin. Mellom Nesfjellet Alpin og Nystølen går det to avganger på
lørdag5. Tilbudet åpnet i desember 2021 med frakt av skiturister, og var tidligere brukt for
å frakte syklister6.
Det er dermed et kollektivtilbud gjennom planområdet til Nesfjellet. Kollektivtilbudet
Dette er imidlertid best tilpasset dagsbesøkende, og ikke hytteturister, og vurderes å ikke
være et tilbud for denne brukergruppen.
Tilgjengelighet til handels-, service- og aktivitetstilbud i Nesfjellet reduserer behovet for
biltrafikk blant hyttebrukerne.

3.2. Biltrafikkens karakter
Det er hovedsakelig to typer trafikk som går gjennom Grasdokk-krysset; hyttetrafikk og
besøkstrafikk til næring og aktiviteter i Nesfjellet. Med ny Rv. 7 mellom Sokna-Ørgenvika
vil det sannsynligvis; i tillegg til besøksaktivitet til/fra hytter i kommunen og
nærkommunen, også være dagsturister fra Hønefoss/Osloområdet til for eksempel
alpinområdet7. Hyttetrafikken har tradisjonelt vært konsentrert til fredag og søndag, hvor
hyttebesøkende skal opp etter jobb på fredag, med en tydelig rushtopp om
ettermiddagen, og litt mer spredning ved hjemreise på søndagene, men stor
trafikkmengde. Besøkstrafikk til næring og aktiviteter i Nesfjellet fordeler seg litt
annerledes. Den består til dels av fastboende spredt utover uken, men hovedsakelig av
både fastboende og hyttegjester i helgen. Tilreisende til næringstilbudet på dagstur fra
Hønefoss og Oslo er også innen rekkevidde med hhv. ca. 1,5t og 2,5t kjøretid.
3.2.1. Trafikkmønster
Trafikkmønsteret vurderes ut fra tilgjengelig trafikkdata i NVDB og kontinuerlige
tellepunkter tilgjengelig via Trafikkdata8. Statens vegvesen har mange tellepunkter i
vegnettet omkring Grasdokk-krysset, dog med varierende dekningsgrad. De kontinuerlige
tellepunktene med høy dekningsgrad (>90 %, som tilsvarer hvor stor andel av dataen som
har god nok kvalitet), er vist i Figur 3-3. Disse er mest relevant for adkomsttrafikk til
Nesfjellet.

FjellLinken Nesfjellet Alpin
Frå i dag kan du ta Fjellinken til fjells: – Me er spent Hallingdølen.no
7 Høring- og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Natten og Tverrlie.
8 www.trafikkdata.no
5
6
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Lappestein
Data fra 2018
og 2021.

Geilo øst
Data fra 2018 2021.

Flå syd
Data fra 2018 2021.

Figur 3-3 Kontinuerlige tellepunkter med høy dekningsgrad for ÅDT. Kilde: Trafikkdata.no.

Basert på trafikktellepunktene med data fra før Covid-19, er trafikkmønsteret undersøkt før
og etter pandemien, beskrevet i vedlegg 5.1.1. Trafikkmønsteret er oppsummert i Figur
3-4. Tendensene i 2021 hadde mange av de samme trekkene som i 2019. Trafikkmengden
registrert av SVV tyder på at trafikken på rv. 7 sør for Nesbyen er mindre preget av
ferietrafikk, men med stort innslag av hyttetrafikk. Geilo øst på rv. 7 er sannsynligvis
mindre preget av hyttetrafikk, og mer hverdagstrafikk og ferietrafikk. Basert på denne
forenklede analysen ser det ikke ut til at trafikkmønsteret er betydelig endret, men at det
er tendenser til høyere trafikkmengder torsdager sammenlignet med resten av
ukedagene, og økt tendens til å dra på hytta torsdag til søndag.

Lappestein
Stor sommertrafikk, mest
trafikk fredag og søndag.

Geilo øst
Stor sommertrafikk, lav
trafikk lørdag og søndag.

Flå syd
Jevn trafikk over året, mest
trafikk fredag og søndag.

Figur 3-4 Trafikkmønster 2019 rundt Nesfjellet. Kilde: Trafikkdata.

Tellepunktenes årsdøgntrafikk tyder på at sommerferietrafikken er størst, med stor trafikk
alle dagene i uken. I sommerferiene er imidlertid trafikken spredt mer utover døgnet.
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Med tanke på trafikkavvikling i krysset vurderes trafikksituasjonen fredag ettermiddag som
mest kritisk, da mest trafikk er konsentrert på minst tid. Besøkstrafikken lørdager er på et
tidspunkt med mindre hyttetrafikk, og motsatt. På søndager antas besøkstrafikken å være
tidligere på dagen enn hyttetrafikken fra hyttegjester som reiser tilbake til hjemstedene.

3.3. Turproduksjon fra eksisterende hytter gjennom Grasdokk-krysset
Denne trafikkanalysen fokuserer på hyttetrafikk, ved dagens situasjon og ved utbygging av
nye hytteenheter. Krysset berøres av hytteutbygging i Nesfjellet.
Dagens sitasjon er 1680 bebygde hytter som genererer trafikk. Det foreligger ikke
erfaringstall for turproduksjon i forbindelse med fritidsboliger som man kan bruke direkte.
Følgende forutsetninger legges til grunn, basert på Asplan Viak (2015 og 2019)9,10 og
antatt representativ for aktuell utbygging. For eksisterende hytter legges turproduksjon fra
tidligere trafikkanalyser i Nesbyen og vurderinger rundt den aktuelle utbyggingen og
dagens situasjon til grunn. Det forutsettes privat bruk av eksisterende hytter. Se
forutsetninger for turproduksjon i vedlegg 5.2.1. Det vurderes ikke å være et reelt
kollektivtilbud for hyttereiser til Nesfjellet. Hyttebeboere antas i hovedsak å reise med bil.
Det anslås 5 % tungtrafikk på Tronrudveien og Rukkedalsvegen. Jf. kommunens tellinger i
forbindelse med vannverk og forbruk er normalt belegg på hyttene i helgene 20 - 40 %,
med 20 % som normalt i mellomsesong og opp mot 40 % i sesong, og typisk 40 - 50 % i
feriene. For beregningene benyttes et dimensjonerende scenario med 90 % belegg for å
vurdere en maksbelastning. Trafikken på fredager vurderes spesifikt, som dagen med
størst trafikk (se avsnitt 3.2.1).
Dagens turproduksjon på fredager med 90 % belegg på hyttene er beregnet som 1400
kjt/døgn, mens turproduksjonen med 40 % hyttebelegg er estimert til 600 (se Tabell 3-1).
Tabell 3-1 Estimert turproduksjon fra eksisterende bebyggelse på fredager.
Dagens situasjon
Totalt antall enheter
Biler per enhet
Bilturer per bil fredag
Ankommer fredag med bil
Tungtrafikkandel
Trafikk fredag [kjt/døgn]

9

90 % belegg

40 % belegg

1680

1680

1,5

1,5

1

1

75 %

75 %

5%

5%

1400

600

Asplan Viak, Grasdokk-krysset trafikkanalyse 2015-04-21
Asplan Viak, Nesbyen, trafikkanalyse 2019-05-13
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Lett trafikk

1350

600

Årsdøgntrafikken estimert generert fra hyttetrafikken er beregnet til 300, se Tabell 3-2.
Tabell 3-2 Estimert ÅDT generert av eksisterende bebyggelse.
Dagens situasjon
Totalt antall enheter

1680

Biler per enhet

1,2

Bilturer per bil

1,5

Bruksdøgn per år

35

Tungtrafikkandel

5%

ÅDT [kjt/døgn]

300

Lett trafikk

300

3.4. Biltrafikkmengde
ÅDT ved de tre tellepunktene i 2019, 2020 og 2021 er vist i Tabell 3-3. Ved alle punktene
var det noe nedgang i gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i 2020, og veldig stor nedgang ved
Lappestein. Dette kan tyde på det er noe feil i registreringen for Lappestein i 2020. I 2020
var trafikken vesentlig redusert deler av året, og sammenfaller med restriksjoner som
begrenset befolkningens mobilitet, samtidig som den økte som følge av
innenlandsferiering i andre. I 2021 er det registrert noe høyere trafikkmengde enn i 2019,
ca. 3 %-5 % to år etter. Dette kan skyldes restriksjoner på utenlandsreiser også i 2021, men
sannsynligvis også noen endringer i vaner med økt feriering i Norge og mer
hytteutbygging.
Tabell 3-3 ÅDT ved tellepunkt Geilo Øst, Lappestein og Flå syd i 2019, 2020 og 2021. Kilde: Trafikkdata.
Geilo øst

Lappestein

ÅDT

Endring fra 2019 ÅDT

Endring fra 2019 ÅDT

2019 3750

1369

5244

983

-28 % 5102

-3 %

3 % 1504

10 % 5531

5%

2020 3582
2021 3878

-4 %

Flå syd
Endring fra 2019

Trafikkmengden er imidlertid relativt stabil, se Figur 3-5. Det har vært en liten, men jevn
stigning hvert år før pandemien, på 3 % og 2 % ved Geilo øst og Flå syd, og 6 % og 3 %
ved Lappestein. Det antas at noen av effektene av pandemien er langsiktige, men på
bakgrunn av trafikkdataregistreringene antas ikke endringen å være så stor.
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Figur 3-5 Utvikling i ÅDT ved hhv. Geilo øst, Lappestein og Flå syd fra venstre til høyre. Kilde: Trafikkdata.

For å estimere trafikkmengden i 2022 skaleres 2021-tall med 3 % økning, mens 2020trafikktall skaleres med 7 % for å tilnærme forventet årlig trafikkvekst. Estimert
trafikkmengde i 2022 i hovedveinettet rundt krysset er vist i Figur 3-6. Forbi Grasdokkkrysset er ÅDT estimert til 1000, men siden det antas at det er mer trafikk øst fra krysset,
anslås ÅDT som 1150 der.
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Figur 3-6 Estimert trafikkmengde 2022. Kilde: NVDB/Trafikkdata.

ÅDT fra hyttene i Nesfjellet er estimert som 300 gjennom Grasdokk-krysset i ovenstående
beregning. I tillegg til hyttetrafikken gjennom Grasdokk-krysset er det trafikk fra andre
tilreisende til aktiviteter som golfbanen, skiløyper, turløyper, kafé, skianlegg etc. Disse
aktivitetene utføres typisk på andre tidspunkter enn reise til/fra hyttene, og trafikken
knyttet til aktivitetene har derfor lav korrelasjon med hyttetrafikk, og belaster i liten grad
veinettet samtidig. Det er stor variasjon i trafikkgenerering til disse aktivitetene over uken
og sesong. Årsdøgntrafikken over året som et gjennomsnitt for hver dag i året, er mye
lavere enn trafikken i høysesong. Gjennomsnittlig ÅDT på Tronrudveien til Nesfjellet som
ikke skyldes hyttetrafikk antas å være 300, som et konservativt anslag. Til sammen
estimeres ÅDT som 600. ÅDT gjennom Grasdokk-krysset er vist i Figur 3-7.
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Figur 3-7 Anslått trafikkmengde i dagens situasjon i Grasdokk-krysset. Kilde: NVDB/Trafikkdata.

3.5. Biltrafikkavvikling
Asplan Viak 2015 har gjort en kapasitetsberegning av Grasdokk-krysset, for makstimen av
dagens trafikk og trafikken etter utbyggingen for en fredag, som dagen med mest trafikk.
Med forutsetning om at makstimen for hyttetrafikk er 40 % av ÅDT, tydet resultatene fra
kapasitetsberegningen på veldig god trafikkavvikling, uten forsinkelse og kø i krysset.
Under de gitte forutsetningene vil krysset tåle en utbygging av 1000 hytter. Det tas høyde
for at trafikken til hyttene på typiske utfartsdager (påskeferie, juleferie og andre ferier) kan
komme mer konsentrert enn det som er forutsatt i beregningene, men ifølge
beregningene tilsier ikke kapasiteten at det vil bli avviklingsproblemer ved at trafikken
inntreffer mer konsentrert11.

11
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Det gjøres oppdaterte beregninger av kapasiteten på bakgrunn av vurderinger og faktisk
hytteutbygging. Det gjøres kapasitetsberegning for en dimensjonerende trafikksituasjon
med 90 % belegg på hyttene, se avsnitt 3.3.
3.5.1. Trafikkmengde i makstimen
Trafikken forbi tellepunktene viser at trafikken på fredagene er størst. Det antas at flest
hyttebrukere ankommer fra kl. 16-20, og at 70 % ankommer med jevn fordeling innenfor
dette tidsrommet. For å ikke undervurdere trafikken i makstimen, benyttes en faktor på 25
% av total fredagstrafikk som skal avvikles i løpet av én time. Med antagelsen om at
makstimen for hyttetrafikken er forutsatt å være 40 % av ÅDT12 svarer dette til 400 kjt/t
som skal avvikles i krysset i makstimen fredag, og 100 kjt/t som skal avvikles i løpet av
årsdøgnsmakstime. Trafikkmengden på fredag er dimensjonerende.
Trafikk som går til andre formål i Nesfjellet enn hyttetrafikken, antas i liten grad å inntreffe i
Grasdokk-krysset en fredag ettermiddag, men det antas å være noe trafikk fra ansatte etc.
Det antas at 10 kjt/t i makstimen fredag er knyttet til andre formål enn hyttetrafikk.
Til sammen antas makstimetrafikken fredag ettermiddag på Tronrudveien å være 410 kjt/t.
På Rukkedalsvegen vest for krysset antas timetrafikken fredag å være 10 % av ÅDT, da
vegen er mindre preget av hyttetrafikk. Dette svarer til timetrafikk på 100 kjt/t.
3.5.2. Trafikkfordeling i makstimen
Trafikken beregnet generert av hyttene fordeles ut i veinettet basert på antagelser for å
kunne vurdere kapasiteten i Grasdokk-krysset i dimensjonerende situasjon fredag
ettermiddag. Det antas at:


I løpet av makstimen fredag, skal 90 % av trafikken til og fra planområdet til hytta
(svinge inn på Tronrudveien i krysset), og 10 % ut fra hytta (svinge ut på
Rukkedalsvegen fra Tronrudveien).



For hyttebesøkende trafikk er Østlandet nærmeste tilgjengelig, med ca. 2 t kjøretid
sørøst fra Nesbyen. Det er hytteområder både nord, vest og sør for Nesbyen, mens
Bergen ligger mot nordvest. Det antas videre at all trafikk mellom Geilo og
Nesbyen vil gå på rv. 7 fremfor Rukkedalsvegen, med bakgrunn i høyere
veistandard på rv. 7. På bakgrunn av dette antas det at 5 % av trafikken til og fra
hyttene går på Rukkedalsvegen vest for krysset og 95 % mot Nesbyen øst for

12
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krysset. Det er også her det er handels- og servicetilbud. Både trafikken mot nord,
nordvest, sør og øst antas å benytte rv. 7.


Trafikken som går rett frem fra vest er funnet som differansen mellom antatt total
timetrafikk vest for krysset og antatt trafikk til hyttene fra vest. Trafikken rett frem fra
øst er antatt å være like stor som i østgående retning, da det antas at den
gjennomgående trafikken fordeler seg 50/50 mellom retning øst og retning vest.

Med disse antagelsene er trafikkmengden inn i krysset i dagens situasjon i makstimen, i
tillegg til total timetrafikk på veien (summen av trafikk inn og ut på armen) estimert som
vist i Figur 3-8.

471 kjt/t
41 kjt/t
351 kjt/t

41 kjt/t
18 kjt/t

40 kjt/t
2 kjt/t

100 kjt/t
410 kjt/t

Figur 3-8 Trafikkmengder estimert i makstime fredag i Grasdokk-krysset i dagens situasjon.

Basert på dette er følgende trafikkfordeling i krysset estimert, som vist i Figur 3-9.
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85 %
15 %
10 %
90 %

70 %
30 %

95 %
5%

40 %
60 %

90 %
10 %

Figur 3-9 Trafikkfordeling anslått i makstime fredag ettermiddag i dagens situasjon.

3.5.3. Kapasitetsberegning
Trafikkavviklingen i krysset er analysert i kapasitetsberegningsprogrammet SIDRA. Krysset
er modellert som vist i Figur 3-10.

Figur 3-10 Modell av kryss for trafikkavviklingsvurdering i SIDRA.
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Resultatene i SIDRA vises for hver arm inn i rundkjøringen og krysset, med gjennomsnittlig
belastningsgrad, forsinkelse og dimensjonerende kølengde (som er kølengden som ikke
overskrides i 95 % av tiden). Fargekoder for belastningsgraden, som henger sammen med
kapasitetsutnyttelsen, er vist i Tabell 3-4.
Tabell 3-4 Fargekoder for kapasitetsutnyttelse.
Under 0,70

Lav til moderat belastning

0,70 - 0,80

Høy belastning, noe forsinkelse

0,80 - 0,90

Belastning nær kapasitetsgrensen, betydelig forsinkelse

0,90 - 1,00

Overbelastning, store forsinkelser

Over 1,00

Stor overbelastning, meget store forsinkelser

For hver arm er gjennomsnittlig belastningsgrad, forsinkelse og dimensjonerende
kølengde vist. I krysset er det i makstimen en beregnet belastningsgrad betydelig under
0,70 fra alle armer, som svarer til lav til moderat belastning, se Figur 3-11. Hvis
belastningsgraden er under 0,85 anses avviklingen i krysset for å være stabil. Det er størst
trafikkmengde og høyest belastningsgrad på armen fra fv. Nordøst, men den avvikles med
god kapasitet. SIDRA-beregningene viser at kapasiteten i dagens situasjon er tilstrekkelig
og trafikkavviklingen god.
Makstime fredag ettermiddag - dagens situasjon

Fv. 214 sørvest
43
102
59

41
18

→
↘

0,03
2 sek
0m

0,25
7 sek
10 m
0,03
5 sek
1m
↖
2
42

←
↙

41
351

392
81

473

Fv. 214 nordøst
↗
40

369
411
Tronrudveien

Figur 3-11 Resultater fra kapasitetsberegninger i SIDRA i dagens situasjon.

3.6. Trafikksikkerhet
I perioden 2011 til 2021 har det vært to politiregistrerte trafikkulykker i nærheten av
Grasdokk-krysset, se Figur 3-12. Det har vært én ulykke på fv. 214 og én på veien opp mot
Nesfjellet, begge hvor et enslig kjøretøy kjørte utfor på rett vegstrekning. Det er mørketall
i politiregistrerte ulykker, særlig når det gjelder ulykker som inkluderer fotgjengere og
syklister. Det antas å være få myke trafikanter i dette krysset. Det er ikke noen
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ulykkespunkt eller ulykkesstrekninger i området, og trafikksikkerheten anses dermed som
tilstrekkelig.

Figur 3-12 Politiregistrerte trafikkulykker i perioden år 2011-2021. Kilde: NVDB.

4. Fremtidig situasjon
4.1. Planer
Eventuelle konsekvenser for trafikken til/fra fylkesveien som følge av kommunedelplanens
muligheter for fritidsbebyggelsesutbygging skal belyses.
Figur 4-1 viser beregningsområdet for trafikkanalysen. Det er igangsatt noen områder for
utbygging, mens det er store byggesoner i kommunedelplanen som er ubebygd i dag.
Kartet viser at det er flest ubebygde tomter nord i området, vest for alpinbakken. Det er
også noen utbygginger sør i området. Ned mot Rukkedalen er det noen uregulerte
byggeområder. Sentralt på Nesfjellet ved alpinbakken er det også konsentrerte
byggeområder som ikke er bebygget.
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Figur 4-1 Planer som påvirker trafikksituasjonen i Grasdokk-krysset.

Totalt utgjør fritidsenhetene i bebygde og ubebygde (regulerte) områder og planer under
arbeid teoretisk sett ca. 5170 enheter, forutsatt en maks utnyttelsesgrad av områdene, se
Tabell 4-1. I dag er det 1680 bebygde fritidsenheter, mens det i planene ligger en mulig
utbygging på 3490 enheter. Økningen i fremtidig situasjon fra dagens er på 308 %.
Tabell 4-1 Antall fritidsenheter som belaster Grasdokk-krysset i dagens og fremtidig situasjon. Avrundet til
nærmeste tier.

Dagens situasjon
Økning
Fremtidig situasjon

1680 hytter
3490 hytter/leiligheter
5170 hytter/leiligheter

4.2. Turproduksjon fra fremtidige hytter gjennom Grasdokk-krysset
Basert på turgenererende enheter i Tabell 4-1 og turproduksjon som beskrevet i vedlegg
5.2.1 er det estimert fremtidig ÅDT gjennom Grasdokk-krysset som følge av utbygde
hytter. Det forutsettes turproduksjon fra fremtidige hytter i tråd med private hytter, i
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henhold til reguleringsplanen. Det antas 5 % tungtrafikk på Tronrudveien og
Rukkedalsvegen også i fremtidig situasjon.
Fremtidig turproduksjon på fredager med 90 % belegg på hyttene er beregnet til 4800
kjt/døgn, mens turproduksjonen med 40 % hyttebelegg er estimert til 2000 (Tabell 4-2).
Tabell 4-2 Estimert turproduksjon fra fremtidig bebyggelse på fredager.
Dagens situasjon

90 % belegg

40 % belegg

5170

5170

1,3

1,3

1

1

75 %

75 %

5%

5%

Trafikk fredag [kjt/døgn]

4800

2000

Lett trafikk

4550

1850

Totalt antall enheter
Biler per enhet
Bilturer per bil fredag
Ankommer fredag med bil
Tungtrafikkandel

Årsdøgntrafikken estimert generert fra hyttetrafikken er beregnet til 1200, se Tabell 4-3.
Tabell 4-3 Estimert ÅDT generert av fremtidig bebyggelse.
Dagens situasjon
Totalt antall enheter

5170

Biler per enhet

1,3

Bilturer per bil

1,5

Bruksdøgn per år

40

Tungtrafikkandel

5%

ÅDT [kjt/døgn]

1200

Lett trafikk

1100

Dersom en forutsetter 60 bruksdøgn per hytte og ikke 40, forventes utbyggingen å
generere en årsdøgntrafikk på 1700. Det vil si at gjennomsnittlig daglig trafikkmengde
økes med ca. 50 %. En økning i antall bruksdøgn vil ikke påvirke trafikkavviklingen i
makstimen, da samme forutsetninger om belegg og ankomst for turproduksjon for
fredager fortsatt vil ligge til grunn. Flere bruksdøgn, med flere helger på hytta, gjør heller
at makstimesituasjonen inntreffer hyppigere, men ikke med annet omfang.
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4.2.1. Biltrafikkmengde
I tillegg til fremtidig hyttetrafikk, er det også i fremtidig situasjon tilreisende til aktiviteter i
Nesfjellet. Denne trafikken på Tronrudvegen og på fylkesveien antas å følge fylkesvise
prognoser for vekst, med 2 % økning i året. Det benyttes derfor en økning på 10 % på
denne trafikken for å ta hensyn til økt generell trafikkmengde når fremtidige hytter er
utbygd som en tenkt fremtidig situasjon. Økningen i hyttetrafikk på Tronrudvegen gir også
økt trafikk på fylkesveien, med antatt fordeling som beskrevet med 5 % vekst vest for
krysset og 95 % øst. Fremtidig ÅDT gjennom Grasdokk-krysset er da 1150 vest for krysset,
2100 øst for krysset og 1550 på Tronrudvegen, som vist i Figur 4-2.

Figur 4-2 Estimert fremtidig ÅDT i Grasdokk-krysset.

4.3. Biltrafikkavvikling
4.3.1. Trafikkmengde i makstimen
Det antas samme forutsetninger for trafikkmengden i makstimen i fremtidig situasjon som i
dagens situasjon. For å ikke undervurdere trafikken i makstimen, benyttes en faktor på 25
% av total fredagstrafikk som skal avvikles i løpet av én time. Med antagelsen om at
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makstimen for hyttetrafikken er forutsatt å være 40 % av ÅDT13 svarer dette til 1200 kjt/t
som skal avvikles i krysset i makstimen fredag, og 500 kjt/t som skal avvikles i løpet av
årsdøgnsmakstime. Trafikkmengden på fredag er dimensjonerende. Trafikk fra øvrige
reisehensikter enn reise til hytta antas i fremtidig situasjon, på lik linje som i dagens
situasjon, å være lite sammenfallende med dimensjonerende makstime for hyttetrafikken,
og antas å være 11 kjt/t.
Til sammen antas makstimetrafikken fredag ettermiddag på Tronrudveien å være 1210
kjt/t. På Rukkedalsvegen vest for krysset antas timetrafikken fredag i fremtidig sitasjon på
lik linje som i dagens situasjon å være 10 % av ÅDT, da vegen er mindre preget av
hyttetrafikk. Dette svarer til timetrafikk på 115 kjt/t.
4.3.2. Trafikkfordeling
Trafikken antas å fordele seg likt i fremtidig situasjon som i dagens situasjon, da det
bygges ut tilsvarende tilbud som er der i dag, og bosetningsmønstrene i Norge og
veinettet er godt etablert. På bakgrunn av trafikkfordelingen vist i Figur 3-9 og
trafikkmengden i makstimen beskrevet, er følgende trafikkmengder estimert inn i krysset,
vist i Figur 4-3.

13
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1393 kjt/t
121 kjt/t
1035 kjt/t

121 kjt/t
54 kjt/t

115 kjt/t
6 kjt/t

303 kjt/t
1211 kjt/t

Figur 4-3 Trafikkmengder estimert i makstime fredag i Grasdokk-krysset i fremtidig situasjon.

4.3.3. Kapasitetsberegning
Trafikkavviklingen beregnes med samme modell i SIDRA som i dagens situasjon, med
fremtidig trafikkmengde.
I fremtidig situasjon er det estimert lav belastningsgrad på armen fra Tronrudveien og
fylkesveien fra vest, mens den er høyere fra øst, se Figur 4-4. Med belastningsgrad under
0,85 anses imidlertid avviklingen i krysset for å være stabil, og det ses at gjennomsnittlig
forsinkelse er relativt lav. Den dimensjonerende kølengden er estimert til 151 meter.
SIDRA-beregningene viser at kapasiteten i fremtidig situasjon er tilstrekkelig og at krysset
forventes å kunne avvikle trafikken fra hytteutbyggingen med de gitte forutsetningene.
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Makstime fredag ettermiddag - fremtidig situasjon

Fv. 214 sørvest
127
302
175

121
54

→
↘

0,81
11 sek
151 m
0,10
0,13
2 sek
6 sek
0m
4m
↖
6
1 089
121
1210
Tronrudveien

←
↙

121
1035

1 156
236

1 392

Fv. 214 nordøst
↗
115

Figur 4-4 Resultater fra kapasitetsberegninger i SIDRA i fremtidig situasjon.

Det er gjort en kapasitetsberegning for å vurdere når kapasiteten i krysset overskrides, og
belastningsgraden er over 1 og det er stor overbelastning med meget store forsinkelser.
Dette er funnet ved 20 % større trafikk enn beregnet i fremtidig situasjon. Grensen for
trafikken krysset klarer å håndtere er altså 20 % større trafikkmengde, vist i Figur 4-5.
Makstime fredag ettermiddag - øvre grense for trafikkavvikling

Fv. 214 sørvest
152
362
210

145
65

→
↘

1,00
39 sek
544 m
0,12
0,24
2 sek
9 sek
0m
1m
↖
7
1 307
145
1452
Tronrudveien

←
↙

145
1242

1 387
283

1 670

Fv. 214 nordøst
↗
138

Figur 4-5 Resultater fra sensitivitetsberegning for kapasitet i SIDRA i fremtidig situasjon.

4.4. Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten antas å være lik i fremtidig situasjon som i dagens og ikke være påvirket
av utbyggingen. Med det økende mengden hyttebrukere øker grunnlaget for bedre
kollektivtjenester til Nesfjellet. For å minimere bilkjøring anbefales tilrettelegging for større
grad av kollektivtilbetjening.
Med det pågående prosjektet Skyway Hallingdal er det planlagt gondol over Nesfjellet til
det aktuelle hytteområdet. På denne måten kan man ankomme med tog og gondol, og
ikke behøve å bruke bil til hyttene. Disse tilreisende vil dermed ikke belaste Grasdokkkrysset. Omfanget av dette er imidlertid usikkert. Det antas at beregnet situasjon er et
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konservativt anslag, tatt i betraktning at utvikling som nevnt kan bidra til å redusere
bilkjøring, selv om det er usikkert hvor mye.

4.5. Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten antas ikke å endre seg i fremtidig situasjon, og anses som tilstrekkelig i
fremtidig situasjon.
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5. Vedlegg
5.1. Dagens trafikksituasjon
5.1.1. Biltrafikkens karakter og trafikkmønster

Trafikkmønster 2019
Årsdøgntrafikk for 2019 ved Geilo øst, Flå syd og Lappestein er vist i hhv. Figur 5-1, Figur
5-2 og Figur 5-3. I 2019 var døgntrafikken ved Geilo øst og Lappestein betydelig høyere
om sommeren enn resten av året, mens trafikken er mer jevnt fordelt over året ved Flå syd.
Ved alle tre tellepunktene er det registrert stor døgntrafikk fredager. Flå syd og
Lappestein hadde begge høy trafikk fredag og søndag, med tydelig hyttetrafikkmønster
med stor trafikkmengde til og fra hytta i helgen, og jevnt lavere nivå de resterende
ukedagene. Ved Geilo øst er trafikken stor fredag og torsdag, samt mandag, tirsdag og
onsdag. Trafikken ved Geilo øst er betydelig lavere lørdag, og lav søndag, sammenlignet
med resten av ukedagene.

Figur 5-1 Geilo øst 2019. Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-2 Flå syd 2019. Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-3 Lappestein 2019 (Rv. 7 nordvest for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.
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Trafikkmønster 2021
Årsdøgntrafikken i 2021 er undersøkt for å se effekten av Covid-19, og gjøre noen
vurderinger av langsiktig trafikkmønster. Årsdøgntrafikk for 2021 ved Geilo øst, Flå syd og
Lappestein er vist i hhv. Figur 5-4, Figur 5-5 og Figur 5-6. Trafikkregistreringene viser
betydelig størst døgntrafikk fredag og søndag ved Flå syd og Lappestein også i 2021.
Tendensen ved Geilo øst med veldig høy trafikk fredag, og lav lørdag og søndag, er også
den samme. I alle tre tellepunktene er det registrert betydelig større sommertopper. Dette
antas å skyldes at det var færre restriksjoner i sommeren sammenlignet med resten av
året, kombinert med sommerferier tilbragt i Norge som følge av reiserestriksjoner.

Figur 5-4 Døgntrafikk SVV i 2021 ved Geilo Øst (Rv. 7 nordøst for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-5 Døgntrafikk SVV i 2021 ved Flå syd (Rv. 7 sørvest for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-6 Døgntrafikk SVV i 2021 ved Lappestein (Rv. 7 nordvest for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

Fordeling 2019-2021
Fordelingen av årsdøgntrafikk fra 2019 til 2021 er vist i Figur 5-7, Figur 5-8 og Figur 5-9 for
hhv. Geilo øst, Flå syd og Lappestein. I alle tellepunktene er trafikkmønsteret relativt stabilt
alle de tre årene, god med høyere topper og lavere bunner etter at pandemien kom, da
restriksjonene til tider har hatt stor inngripen i befolkningens mobilitet. Basert på denne
forenklede analysen ser det ikke ut som at trafikkmønsteret er betydelig endret, men at
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det er tendenser til høyere trafikkregistreringer torsdager sammenlignet med resten av
ukedagene, og økt tendens til å dra på hytta torsdag til søndag.

Figur 5-7 Døgntrafikk SVV 2019-2021 ved Geilo Øst (Rv. 7 nordøst for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-8 Døgntrafikk SVV 2019-2021 ved Flå syd (Rv. 7 sørvest for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

Figur 5-9 Døgntrafikk SVV 2019-2021 ved Lappestein (Rv. 7 nordvest for Grasdokk-krysset). Kilde: Trafikkdata.

5.2. Turproduksjon i dagens og fremtidig situasjon
5.2.1. Forutsetninger
Det foreligger ikke erfaringstall for turproduksjon i forbindelse med fritidsboliger som man
kan bruke direkte. Følgende forutsetninger legges til grunn, basert på Asplan Viak (2015
og 2019)14,15. For eksisterende hytter legges hovedsakelig turproduksjon fra tidligere
trafikkanalyser i Nesbyen til grunn, mens det er justert for ny utbygging basert på følgende
vurderinger.

14
15

Asplan Viak, Grasdokk-krysset trafikkanalyse 2015-04-21
Asplan Viak, Nesbyen, trafikkanalyse 2019-05-13
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I «Økonomiske virkninger av reiseliv i Hol og Hemsedal 2006. Rapportutkast per
5.6.2007», Transportøkonomisk institutt (TØI), oppsummeres blant annet
erfaringstall for antall bruksdøgn for ulik fritidsbebyggelse. For Hol kommune er
det regnet med 35 bruksdøgn per år for private fritidsboliger. Dette svarer til ca. 12
helger. Basert på trafikken registrert i undersøkte tellepunkter, er det en tendens til
flere bruksdøgn i forbindelse med ett besøk, og det forventes langvarig endring i
økt turisme i Norge blant nordmenn. I tillegg antas økt standard på hytter å bidra til
å forlenge oppholdene. Økt standard på veinettet i Norge, med medfølgende
enklere adkomst og reduserte kjøretider antas å bidra til hyppigere besøk på hytta.
Det antas derfor at en helg i 2022 i snitt gir 3,3 bruksdøgn, og at antallet helger på
hytta/hytte har økt med 10 % for private hytter og utleiehytter. På bakgrunn av
dette forutsettes 40 bruksdøgn for private hytter for aktuell utbygging
Nesfjellet.



For Hol er det anslått 1,5 biler per hytte/leilighet og i gjennomsnitt 2,5 bilturer per
bil per bruksdøgn. Det vurderes som mer realistisk at hver hytte i snitt har to biler
til stede hvert femte bruksdøgn, og det antas dermed 1,2 biler per hytte i dagens
situasjon. Med tanke på nærheten til skiløyper, golfanlegg, alpinanlegg og andre
hytter i Nesfjellet, antas det at hyttetrafikken belaster Grasdokk-krysset i snitt ca. 1,5
gang per bil per bruksdøgn, som tar høyde for én passering fredag, to på lørdag
og én på søndag i snitt. I 2020 har det vært en økning av salget av hytter i øvre
prisklasser (over 5 millioner), og prisveksten for fjellhytter i 2020 var på 1,4 %16.
Dette antas å ha sammenheng med økende standard på hytter, samt større areal
på hyttene som bygges i dag sammenlignet med tidligere. Det antas derfor at
antallet personer per hytte har økt noe, og medfølgende antall biler per hytte. På
bakgrunn av dette forutsettes 1,3 biler per hytte/leilighet. Det forutsettes
fortsatt i gjennomsnitt 1,5 bilturer per bil per bruksdøgn per hytte/leilighet
for aktuell utbygging i Nesfjellet.



Disse forutsetningene er benyttet for å beregne biltrafikk per bruksdøgn. Ved
beregning av ÅDT er antall bruksdøgn multiplisert med biltrafikk per bruksdøgn,
dividert på 365.



For å beregne hyttetrafikken for hele fredag en utfartshelg er de samme
forutsetningene lagt til grunn: 1,2 biler per hytte for eksisterende bebyggelse, og
1,3 for ny utbygging. Det er videre lagt til grunn at fritidseiendommene har 90 %
belegg på en dimensjonerende fredag. På fredager antas det én biltur per bil. I

16

Hvordan har fritidsboligmarkedet utviklet seg i 2020? Eiendom Norge
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kildene er det anslått at 80 % ankommer hytta i løpet av fredag. For ny utbygging
anslås det at 75 % ankommer hytta som følge av økt tendens til langhelg på
hytta, og utreise på torsdag.
Oppsummert er forutsetningene benyttet vist i Tabell 5-1.
Tabell 5-1 Forutsetninger benyttet for beregning av turproduksjon til eksisterende hytter i Nesfjellet og
fremtidig utbygging. Basert på Asplan Viak (2015 og 2019)17,18.
Fremtidig
situasjon

Dagens situasjon
Bruksdøgn per år

35

40

Biler per enhet

1,2

1,3

Bilturer per bil per bruksdøgn

1,5

1,5

1

1

Bilturer per bil fredag
Belegg dimensjonerende helg/ferie

90 %

90 %

Ankommer fredag

75 %

75 %

17
18

Asplan Viak, Grasdokk-krysset trafikkanalyse 2015-04-21
Asplan Viak, Nesbyen, trafikkanalyse 2019-05-13
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