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SAMMENDRAG 

I dag består planområdet av velkomstsenteret med 109 rom, Gausdal Apartments med 9 utleieleiligheter og Skitorget 
Apartments med 56 utleieleiligheter, samt Sport-1 butikken. Bilandelen antas å være nær 100% ut ifra hotellets 
beliggenhet og lite kollektivdekning.  

På grunn av store variasjoner i døgntrafikk mellom vinter- og sommerperioden gjennomføres trafikkberegninger for 3 
scenarier: 

 Scenario 1: Vinterhelg med 50 % belegg på hytter og leiligheter. Her er det antatt at belegget i skitrekket 
utgjør 1/3 av oppgitt belegg på maksimaldager. 

 Scenario 2: Vinterferie med 50 % belegg på hytter og leiligheter, der det er rotasjon på hvem som benytter 
boligen. Her er det antatt at belegget i skitrekket utgjør 4/5 av oppgitt belegg på maksimaldager. 

 Scenario 3: 100 % belegg og maksimalt besøkende i skianlegget 

 

Det er en økning i trafikk i alle scenarier i fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Trafikkbelastningen 
på vegnettet er i dag lav, så selv om økningen i trafikk prosentvis vil være betydelig vil ikke dette utgjøre noen stor 
fare for kapasiteten og avviklingen på veinettet. På de dagene med flest besøkende i skitrekket vil det kunne oppstå 
noe forsinkelse for bilister i forbindelse med parkering og transport til og fra skianlegget. Dette må forventes i store 
skianlegg, spesielt på spesifikke dager som for eksempel i påsken.   

Planlagte parkeringsplasser i planområdet er vurdert som tilstrekkelig i scenario 2, mens man på maksimaldager må 
supplere med om lag 150 ekstra plasser utenfor planområdet (ved vei mot Austlid og sør for Thon Hotel Skeikampen).

Sammenstilling trafikktall 

før og etter utbygging

Scenario 1 

før bygging

Scenario 2 

før bygging

Scenario 3 

før bygging

Scenario 1 

etter bygging

Scenario 2 

etter bygging

Scenario 3 

etter bygging

Skisenteret 400 950 1200 400 950 1200

Velkomstsenteret 100 150 200

Gausdal utleieleiligheter 50 50 50 50 50 50

Skitorget utleieleiligheter 80 150 150 80 150 150

Sport 1 50 50 50 50 50 50

Ny/endret bebyggelse

-2-roms 50 100 150

-3-roms 200 200 400

-4-roms 150 150 300

-5-roms 5 5 5

SUM 680 1350 1650 980 1650 2300
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1 Innledning 

Olav Thon gruppen (OTG) utarbeider reguleringsplan med konsekvensutredning for videre utvikling 

av områdene ved Velkomstsenteret og skisenteret på Skei i Gausdal kommune. Hensikten med 

planen er å legge til rette for utvikling og salg av leiligheter tilrettelagt for utleie, redusere kravet til 

boligandel i feltet og å endre krav til utforming og bebyggelsesstørrelse.  

Planområdet avgrenses av Skeisvegen / Peer Gyntvegen i syd og vest, alpinanlegget i nord og 

Segalstad seter camping i øst. 

 

Figur 1-1: Oversiktskart. Planområdet er vist med rød sirkel. 

1.1 Planprogrammets krav 

I vedtatt planprogram er det krav om følgende utredninger knyttet til trafikk og transport: 

Det skal gjøres en trafikkutredning for å dokumentere planforslagets konsekvenser på tilstøtende 

veinett. En vurdering av tiltak for myke trafikanter (gående, syklende og skiløpere) skal inngå i 

dette. Som en del av planarbeidet skal viktige krysningspunkter sikres og det skal reguleres areal til 

gang- og sykkelveg som angitt i kommunedel plan for Skei. Sammenlignet med tidligere varslet 

planarbeid er planavgrensningen utvidet på vestsiden av Peer Gyntvegen. Dette er gjort for å sikre 

areal til omlegging av veien og etablering av gang- og sykkelvei. Eventuelle nye avkjørsler som 

reguleres fra fylkesvegen må avklares i samråd med Statens vegvesen i forbindelse med 

reguleringsprosessen. 

Det skal utarbeides en parkeringsanalyse for å vise/ sikre parkering for gjester i alpinanlegget og 

eventuelt golfanlegg. Det skal gjøres rede for plassering og tilrettelegging for bussholdeplass i 

planforslaget. 

Denne trafikkanalysen tar for seg trafikkgenerering, trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Øvrige tema 

behandles i planbeskrivelsen for tiltaket. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Arealbruk og bebyggelse  

I dag består planområdet av Velkomstsenteret med 109 rom, Gausdal Apartments med 9 

utleieleiligheter og Skitorget Apartments med 56 utleieleiligheter, samt Sport-1 butikken. Gausdal 

Apartments har 8-10 varme senger1 per leilighet, mens Skitorget Apartments har 4-8 varme senger 

per leilighet. Belegget på hotellrommene er ca. 45-50% og rundt 55-60% på utleieleilighetene (belegg 

oppgitt av Olav Thon Gruppen på mail 7.august).  

 

Figur 2: Planområdet. Kilde: Forslag til planprogram for detaljregulering av OTG Skei. Multiconsult 16. juni 2017 

 

                                                                 
1 Med varme senger menes senger som stilles disponible for utleie. 
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2.2 Vegnett og trafikkmengder 

Ved beregning av turproduksjon fra planområdet er det utført enkle trafikkvurderinger, siden det 

ikke foreligger erfaringstall for kategorien hytter og utleieleiligheter. Antagelsene som er anvendt i 

beregningene er basert på logiske beslutninger og tall innhentet fra oppdragsgiver.  

2.2.1 Skeisvegen 

Skeisvegen er en fylkeskommunal hovedvei med en bredde på 6,5 meter. Fv.337 har en ÅDT 

(årsdøgntrafikk) på 320 kjt/døgn, registrert i 2016, og en fartsgrense på 50 km/t (kilde: NVDB). 

2.2.2 Peer Gynt vegen 

Peer Gynt vegen er en sommerveg og har en total lengde på 57 km. På vinterstid stenges vegen 

ovenfor bommen ved første snøfall og benyttes som skiløype. Vegen har to bomstasjoner og det er 

registrert rundt 20 000 passeringer i perioden mai-november (oppgitt av foreningen for Peer Gynt 

vegen). Basert på dette beregnes ÅDT til å være ca. 100 kjt/døgn i sommerperioden. Peer Gynt vegen 

har en fartsgrense på 50 km/t (kilde: NVDB).  

2.2.3 Trafikk til skianlegget 

Videre i beregningene tas det utgangspunkt i at 70% av gjestene til skianlegget bor utenfor 

planområdet. I tillegg antas det at bilproduksjonstallet er 2 turer per døgn per bil (1 tur til og 1 fra 

skisenteret) og gjennomsnittlig antall personer per bil antas å være 3.  

Tabell 1: Beregning av eksisterende trafikk til skianlegget 

Maksimal 

kapasitet i 

skianlegg 

Prosent andel Gjennomsnittlig 

Antall pers per 

kjøretøy 

Gjennomsnittlig 

antall turer per bil 

Døgntrafikktall 

2500 70% 3 2 1200 

 

2.2.4 Trafikk til/fra leiligheter 

Basert på leilighetsstørrelsen er det antatt ulikt antall personer per kjøretøy. For leiligheter med 8-10 

senger er det antatt 3,5 personer per kjøretøy og 3 personer per kjøretøy for Skitorgets 

utleieleiligheter med 4-8 sengeplasser. Velkomstsenteret har kun romutleie, dermed er det antatt 2 

personer per kjøretøy. Bilandelen antas å være 100% ut ifra hotellets beliggenhet og dårlig kollektiv 

dekning.  

På grunn av store variasjoner i døgntrafikk mellom vinter- og sommerperioden er det gjort 

trafikkberegninger for 3 scenarier. 

Scenario 1- vinterhelg i lavsesong: 

Scenario 1 beskriver trafikken i en vanlig helg i vinterhalvåret. I dette alternativet legges det til grunn 

et turproduksjonstall på 1,3 bilturer per kjøretøy per døgn, hvor av en reise til planområdet. Det 

antas at nye leietakere ikke overtar hytten samme dag som avreisedagen for tidligere leiere, samt 

gjestene som benytter seg av utleieleilighetene/hotellet ikke reiser tilbake samme dag som de 

ankommer.  
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Tabell 2 Beregning av eksisterende trafikk for scenario 1. 

Arealbruk Antall 

senger 

Belegg Antall 

personer  

Gjennomsnittlig 

antall pers. per 

Kjøretøy 

Gjennomsnittlig 

antall turer per bil 

ÅDT  

Velkomstsenter 318 45% 143,1 2 1,3 93 

Gausdal 

apartments 

90 55% 49,5 3,5 1,3 18 

 Skitorget 

apartments 

320 55% 176 3 1,3 76 

Totalt      200 

 

Total trafikkmengde for scenario 1 er på 200 kjt/døgn. Dette er en konservativ antagelse og 

trafikkmengden i lavsesongperioden vil være betydelig lavere.  

Scenario 2- høysesong- ferieuker i skisesongen:  

Scenario 2 beskriver trafikken i høysesong, hvor trafikkmengden er over årsgjennomsnittet. Det 

forutsettes 2,3 turer per kjøretøy per dag, hvorav 1 tur til og 1 tur fra planområdet. I dette tilfellet vil 

leiligheten mest sannsynlig overtas av nye leietakere i samme dag og utskifting skjer oftere. 

Beregning av ÅDT for denne trafikkvurderingen er vist i tabellen herunder. 

Tabell 3 Beregning av eksisterende trafikk for scenario 2. 

Arealbruk Antall  

senger 

Belegg Antall 

personer 

Gjennomsnittlig 

antall pers. per 

Kjøretøy 

Gjennomsnittlig 

antall turer per bil 

ÅDT  

Velkomstsenter 318 45% 143,1 2 2,3 164 

Gausdal 

apartments 

90 55% 49,5 3,5 2,3 32 

 Skitorget 

apartments 

320 55% 176 3 2,3 135 

Totalt 728     350 

 

Scenario 3- maksimal scenariet: 

Scenario 3 beskriver situasjonen med fullt belegg på hytter/hotell og i skibakken. I påskehelgen, 

romjulen og vinterferiehelgen vil trafikk til skisenteret være dimensjonerende med 2500 gjester per 

dag (oppgitt av Olav Thon Gruppen på mail 7.august). Hotellet og hyttene i planområdet har 

maksimalt 728 sengeplasser og dermed ikke nok kapasitet til alle gjestene som benytter skisenteret. I 

nærheten av planområdet er det flere utleiemuligheter.  
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Utleiere i planområdet 

I høysesongperioden vil ikke utskifting skje ofte, da gjestene som ankommer mest sannsynlig vil bo 

på hotellet hele helgen. Dermed vil antall turer per kjøretøy per døgn være noe lavere. I dette tilfellet 

forutsettes et belegg på 100% og ÅDT beregnes med samme antagelsene som for scenario 1.  

Tabell 4 Beregning av eksisterende trafikk for scenario 3. 

Arealbruk Antall  

senger 

Belegg Antall 

Personer  

Gjennomsnittlig 

antall pers. per 

bil 

Gjennomsnittlig 

antall turer per 

bil 

ÅDT  

Velkomstsenter 318 100% 318 2 1,3 206 

Gausdal 

apartments 

90 100% 90 3,5 1,3 33 

 Skitorget 

apartments 

320 100% 320 3 1,3 138 

Totalt      400 

 

Maksimum total trafikk til planområdet er på 1550 kjt/døgn. Dette er en konservativ antagelse og 

trafikkmengden vil antakeligvis være noe lavere.  

2.3 Trafikksikkerhet 

I følge NVDB er det registrert 1 politirapportert personskadeulykke i nærheten av planområdet i 

perioden 2007-2017. Ulykken som inntraff involverte kun ett kjøretøy og skjedde et godt stykke 

utenfor planområdet. Politiregistrerte ulykker i nærheten av planområdet er vist i figur 2. 

 

Figur 3 Registrerte trafikkulykker i nærheten av planområdet. Kilde: NVDB 
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Tabellen 5 viser detaljert beskrivelse av ulykken. 

Tabell 5: Ulykkene i nærheten av planområdet i de siste 10 årene. 

 Ulykkesdato Uhell kategori Lysforhold Uhellskode 

1 10.10.2010 Bilulykke  Mørkt med 

vegbelysning 

Enslig kjøretøy kjørte utfor ved 

avsvinging i kryss. 

 

2.4 Kollektivtrafikk 

Planområdets kollektivtilbud er svært begrenset, hvor rute 211 Lillehammer-Skeikampen kjører forbi 

planområdet med 2 avganger på hverdager og 1 avgang på lørdager.  
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3 Fremtidig situasjon 

3.1 Utbyggingsplaner  

Tall på planlagt utbygging og type utbygging, størrelser og antall parkeringsplasser ligger vedlagt som 

Vedlegg 1.  Antall sengeplasser angitt i vedlegg 1 er faste sengeplasser enten enhetene blir leid ut 

eller om eier benytter seg av enheten. Ved utleie vil det i de fleste enheter kunne settes inn flere 

senger, og beregnet turproduksjon vil økes noe. Dette er en liten økning, og vil ikke påvirke 

resultatene av analysen nevneverdig mye. I rapport «127554-03-PLAN-RAP-002 Planbeskrivelse med 

KU» vises i kapittel 5,2 tabell over antall senger i enhetene når maksimalt antall sengeplasser blir 

benyttet.  

Figur 3 viser illustrasjonsplan for utbyggingen.  

 

Figur 4: Illustrasjonsplan Skei.  
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3.2 Turproduksjon og trafikkmengder 

Det er benyttet samme bilturproduksjonsfaktorer for fremtidig situasjon som for dagens situasjon. 

For leiligheter med 2 sengeplasser er det antatt 2 personer per bil. For leiligheter med 3 eller flere 

senger er det antatt tre personer per bil. Det er antatt en bilturproduksjon på 1,3 turer per dag på 

dager utenom adkomst- og avreisedag. Adkomst- og avreisedager er det antatt 1 biltur per bil.  

Slik som ved beregning av bilturer i dagens situasjon er det også beregnet tre scenarier for fremtidig 

situasjon: 

 Scenario 1: Vinterhelg med 50 % belegg på hytter og leiligheter. Her er det antatt at belegget 

i skitrekket utgjør 1/3 av belegg på maksimaldager. 

 Scenario 2: Vinterferie med 50 % belegg på hytter og leiligheter, der det er rotasjon på hvem 

som benytter boligen. Her er det antatt at belegget i skitrekket utgjør 4/5 av oppgitt belegg 

på maksimaldager. 

 Scenario 3: 100 % belegg og maksimalt antall besøkende i skianlegget 

 

Utfra antakelsene over er det satt opp en tabell som sammenligner før- og etter situasjonen med 3 

scenarier.  

Tabell 6: Sammenstilling av trafikkmengder før og etter utbygging. 

 

Det er økning i trafikk ved alle scenarier for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. I 

dagens situasjon for scenario 3 er det ca. 1650 kjøretøy per døgn, mens det i fremtidig situasjon er ca 

2300 kjøretøy per døgn. Den prosentvise økningen er høy, men siden trafikkmengdene i dagens 

situasjon er nokså lave, vil ikke utbyggingen utgjøre en stor fare for kapasitet og avvikling på 

vegnettet.  

Sammenstilling trafikktall 

før og etter utbygging

Scenario 1 

før bygging

Scenario 2 

før bygging

Scenario 3 

før bygging

Scenario 1 

etter bygging

Scenario 2 

etter bygging

Scenario 3 

etter bygging

Skisenteret 400 950 1200 400 950 1200

Velkomstsenteret 100 150 200

Gausdal utleieleiligheter 50 50 50 50 50 50

Skitorget utleieleiligheter 80 150 150 80 150 150

Sport 1 50 50 50 50 50 50

Ny/endret bebyggelse

-2-roms 50 100 150

-3-roms 200 200 400

-4-roms 150 150 300

-5-roms 5 5 5

SUM 680 1350 1650 980 1650 2300
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Trafikkmengdene beregnet i tabell 6 antas å fordele seg i vegnettet som vist i figur 4, gitt som ÅDT 

over 5 ulike snitt. 

 

Figur 5: Trafikkmengder for før- og ettersituasjonen 
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3.3 Parkering 

I planområdet er det planlagt besøksparkeringsplass i søndre del, med 175 parkeringsplasser (P1, 

punkt 2 i figur 5). Fremtidig utvidelse av denne plassen østover (i felt 15 i reg.plan, hvor det pr i dag 

er to fritidsboliger) kan gi 100 nye plasser. Og det er også lagt inn mulighet for utvidelse med en 

etasje under bakken både under P1 og under felt 2 i reguleringsplanen, noe som vil doble kapasiteten 

ved behov. 

Det er planlagt 618 parkeringsplasser som er reservert til hyttene og leilighetene (punkt 4 i figur 5). 

Det skal i tillegg være tilgjengelig besøksparkering med 0,5 plasser pr enhet for 4-roms og større 

leiligheter, noe som utgjør om lag 80 plasser.  

Ved innkjøring til parkeringsplassene til leilighetene og hyttene er det i tillegg planlagt ca 60 

parkeringsplasser som vil være reservert ansatte og besøkende til næringsvirksomhetene i det 

sentrale området rundt Velkomtsenter og torg.  

Videre langs Peer Gyntvegen som går vest for planområdet, ligger det utfartsparkering med mellom 

400 og 500 plasser (etter pågående utvidelse) avhengig av utnyttelse og snømengde (gjennomsnitt 

satt til 450). Plassen ligger i nær tilknytning til både skiheis og langrennsløyper, og brukes både av 

langrennsløpere og besøkende til skisenter i dag. Fordeling er antatt å være ca 50% av hver gruppe, 

slik at 225 besøkende biler til skisenter kan parkere her.  

Summen av antall besøks-/utfartsparkeringsplasser etter at p-plass i sør er utvidet til å omfatte også 

felt 15, er dermed 560 (forutsatt bruk av 50% av plassene på øvre parkering ved bom på Peer 

Gyntvegen) Sammenstilling av antall kjøretøy og antall tilgjengelige parkeringsplasser er vist i tabell 

7.  

Tabell 7: Sammenstilling planlagte parkeringsplasser og antall beregnede kjøretøy fra leiligheter og skisenter. 
Antall biler oppgitt for leiligheter inkluderer behov for besøksparkering 

Parkering Antall planlagte 
p-plasser 

Antall biler i 
scenario 1 

Antall biler i 
scenario 2 

Antall biler i 
scenario 3 

Fra leiligheter  618 350 750 750 

Skisenter/besøksparkering 560 200 500 600 

 

Før eventuell utvidelse av kapasitet på P1 med en ekstra etasje, er det planlagt litt færre 

parkeringsplasser enn det er kjøretøy med behov for parkering i scenario 3 (maksimaldag i påske). I 

scenario 2, helger i høysesong, er det beregnet å være tilfredsstillende parkeringsdekning gitt en 

normal turnover på bruk av plassene. 

For å løse kapasitetsutfordringer på maksimaldager, kan man benytte utfartsparkering mot Austlid, 

hvor det er om lag 100 plasser, og vinterparkering nedenfor Thon Hotell Skeikampen, med om lag 50 

plasser. Det vil da settes opp et transporttilbud (shuttlebuss) til og fra skisenteret. 

3.4 Avvikling i kryss 

Trafikkbelastningen på vegnettet er i dag lav, så selv om økningen i trafikk prosentvis vil være 

betydelig vil ikke dette utgjøre noen stor fare for kapasiteten og avviklingen på veinettet. På de 

dagene med flest besøkende i skitrekket vil det kunne oppstå noe forsinkelse for bilister i forbindelse 

med parkering og transport til og fra skianlegget. Dette må forventes i store skitrekk, spesielt på 

spesifikke dager som for eksempel i påsken.   
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3.5 Avkjørsel til parkeringsanlegg  

Ifølge plankart, figur 5, ligger avkjørsel til fremtidig parkeringsanlegg på Skei ca. 10 meter vest for 

eksisterende avkjørsel til enebolig som vist med rød ring i figur 6.  

 

Figur 6 Utsnitt av utomhusplan (Kilde: Utomhusplan tegning, utarbeidet av Arkitektene Fosse og Aasen AS, for 
skisseprosjekt, 12.09.2017) 

 

Figur 7 Eksisterende avkjørsel nær fremtidig parkeringsanlegg. 
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Figur 8 Siktkrav i avkjørsel (Kilde: Statens vegvesen håndbok N100) 

Avkjørsel til fremtidig parkeringsanlegg er godt plassert i forhold til avstand til eksisterende 

horisontalkurvatur i Skeisvegen, se figur 5. Enkeltstående trær, stolper og liknende, som ikke er 

sikthindrende, kan stå i sikttrekanten. 

Parkeringsanlegg brukes hovedsakelig av besøkende til skianlegget. Anlegget har direkte tilgang til 

skibakke fra nord.  
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3.6 Bussholdeplass ved adkomst til planområdet i nord 

Snuplassen ligger rett ved kryss Peer Gyntvegen og adkomstvei til Velkomstsenteret. I dag brukes den 

av turistbusser/skibusser til/fra Skei. I tillegg brukes den av lokal busslinje 211 som har to avganger 

på hverdager. I høysesong kan det være flere bussavganger. Figur 9 viser dagens snuplass. 

Ifølge utomhusplan for fremtidig situasjon er snuplassen dimensjonert for buss (15 meter lengde). 

Det er viktig at snuplass har god sikt både til/fra Peer Gyntvegen og adkomstveien.  

Markert oppstillingsplass, skilting og markert kjøreretning er også viktig for å sikre trafikksikkerhet og 

fremkommelighet for alle trafikanter.  

 

Figur 9 Dagens snuplass ved Peer Gyntvegen (kilde: Finn.kart.no) 

 

3.7 Skiløypekrysninger 

Det er 2 krysningspunkter mellom skiløype og interne adkomstveger i planområdet. Her må det 

legges stor vekt på sikkerhet. 

Det anbefales å tilrettelegge for belysning ved krysningspunktene. Ledegjerder og bom er 

nødvendige for begge skiløypekryssingene for å lede skiløpere til krysspunkt og redusere farten. 

Informasjon om krysspunkt må gis ved hjelp av oppslag/plakater på stedet, og skiløypekart. 
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4 Konklusjon 

Det er økning i trafikk ved alle scenarier for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. I 

dagens situasjon for scenario 3 er det ca. 1650 kjøretøy per døgn, mens det i fremtidig situasjon er 2300 

kjøretøy per døgn. Den prosentvise økningen er høy, men siden trafikkmengdene i dagens situasjon er 

nokså lave, vil ikke utbyggingen utgjøre en stor fare for kapasitet og avvikling på vegnettet. 

Før eventuell utvidelse av kapasitet på P1 med en ekstra etasje, er det planlagt litt færre parkeringsplasser 

enn det er kjøretøy med behov for parkering i scenario 3 (maksimaldag i påske). I scenario 2, helger i 

høysesong, er det beregnet å være tilfredsstillende parkeringsdekning gitt en normal turnover på bruk av 

plassene. For å løse kapasitetsutfordringer på maksimaldager, kan man benytte utfartsparkering mot 

Austlid, hvor det er om lag 100 plasser, og vinterparkering nedenfor Thon Hotell Skeikampen, med om lag 

50 plasser. Det vil da settes opp et transporttilbud (shuttlebuss) til og fra skisenteret. 

Trafikkbelastningen på vegnettet er i dag lav, så selv om økningen i trafikk prosentvis vil være betydelig vil 

ikke dette utgjøre noen stor fare for kapasiteten og avviklingen på veinettet. På de dagene med flest 

besøkende i skitrekket vil det kunne oppstå noe forsinkelse for bilister i forbindelse med parkering og 

transport til og fra skianlegget. Dette må forventes i store skitrekk, spesielt på spesifikke dager som for 

eksempel i påsken.   

Avkjørsel til fremtidig parkeringsanlegg er godt plassert i forhold til eksisterende horisontalkurvatur i 

Skeisvegen.  

Det er 2 krysningspunkter mellom skiløype og interne adkomstveger i planområdet. Her må det legges stor 

vekt på sikkerhet. Det anbefales å tilrettelegge for belysning ved krysningspunktene. Ledegjerder og bom er 

nødvendige for begge skiløypekryssingene for å lede skiløpere til krysspunkt og redusere farten. 

Informasjon om krysspunkt må gis ved hjelp av oppslag/plakater på stedet, og skiløypekart. 
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