
Nordre Ål Skole 
Trafikksikringsplan

Rev 12.04.18 – Etter åpning gamle Kringsjåveg



Prosess for utarbeidelse av plan

• Flere planleggingsmøter mellom byggherre, prosjekterende, entreprenører og 
skole.

• Nær dialog og samarbeid med kommunens fagavdeling.

• Trafikkplanlegger engasjert for utvikling av planforslag.

• Presentasjon for planutvalget 11.01.18 for å få innspill. 

• Åpent dialogmøte med interessenter 16.01.18. Her blir spesielt FAU og foreldre 
invitert.



Viktige prinsipp ved utvikling av plan

• Så likt kjøre og gangmønster som mulig under hele byggeprosessen.

• Faste av / påstigningspunkter og parkering for levering og henting av barn.

• Færrest mulig krysningspunkter. Tilrettelagte krysningspunkt.

• Minst mulig belastning på nærmiljøet fra anleggstransport.  

• Opprettholde etablert gangforbindelse fra Gamle Kringsjåveg til 
Hammersengvegen.

• Tilrettelagt parkering for ansatte.





Skilt i krysset Nordsetervegen / Gamle Kringsjåveg.



Skilt i krysset Gamle Kringsjåveg / Håkon Håkonsensveg. Skolebarn skal følge fortau ned Håkon 
Håkonsensveg, videre Bøkkervegen og opp Gjørtlervegen til skolen..



Skilt i krysset Håkon Håkonsensveg / Bøkkervegen. Bussholdeplass for skolen og av og påstigningspunkt.



Skiltet gangveg til Hammersengvegen i Gjørtlervegen nedenfor dagens skole.



1. Skoleveg skilt flyttes til Innkjøringen ved Tennishallen

2. Nytt underskilt: Gangveg til Gjørtlervegen -->

3. Nytt underskilt: Gangveg 

Revisjoner av skilting 
06.03.18

1. Skoleveg skilt i enden av 
Hammersengvegen flyttes ned til 
innkjøring ved Tennishallen da vegen 
der nå er utvidet.

2. Nytt underskilt: Gangveg til 
gjørtlervegen.

3. Nytt underskilt ved fotgjengerovergang 
med henvisning Gangveg.

4. Nytt skilt: Gangveg til 
Hammersengvegen. Plasseres ved Trafo 
i Gjørtlervegen

5. Nytt skilt i bunn av Hammersengvegen
med varsel om Anleggstransport.

5. Nytt skilt i bunn av Hammersengvegen. Anleggstransport



Skilt ved gangkulvert i Kringsjåvegen. Midlertidig avkjøring fra Fase 1 stenges med 
byggegjerder og åpnes kun ved behov. 



Skilt ved undergang under Kringsjåvegen. Skolebarn følger Gamle Kringsjåveg ned til skolen. Det er 
parkeringsplass nedenfor Nordre Ål Kirke som kan nyttes for av og påstigningspunkt for skolebarn. 



Skilt ved krysningspunkt Gamle Kringsjåveg. 
Fotgjengerovergang med SeeMe varselblink 
etablert.



Hammersengvegen FASE 2: 
Skilt ved innkjøring til Tennishallen etter at vei til Tennishallen er utvidet.



I trafikksikringsplan er det angitt av og påstigningsmulighet for skolebarn i Grimevegen. 



Skilting anleggstrafikk i krysset Hammersengvegen / Sigrid Undsetsveg. 





Skolebarn ledes ned Gamle 
Kringsjåveg og krysser vei med 
anleggstransport i tilrettelagt 
krysningspunkt med SeeMe
blinkende lys.

Anleggstransport inn vil i 
hovedsak gå Gamle Kringsjåveg 
og uttransport fra 
anleggsområdet vil i hovedsak 
gå ned Hammersengvegen



Ansatte oppfordres til å 
parkere ved Kristins Hall. 
Det er også etablert 
mulighet for parkering for 
ansatte på kommunal 
eiendom i Gjørtlervegen. 


