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Asplan Viak har utarbeidet skiltplan for kommunale veger i Ål kommune. Arbeidet er utført i tett dialog
med drifts- og vedlikeholdsavdelingen i kommunen. Kjell Kløve har vært kommunens kontaktperson.
Eirik Øen har vært oppdragsleder i Asplan Viak.
Formålet med arbeidet har vært å:
1. utarbeide en registreringsrapport for eksisterende skilt
2. lage skiltplan som grunnlag for politisk behandling
Vedtatt skiltplan skal være styrende for skiltregulering og bruk, og bør jevnlig revideres med bakgunn i
nye og/eller endrede behov (nyanlegg, tilvisningsskilt etc.). Endelig plassering av skiltene i terreng må
detaljvurderes gjennom byggeplan. Skiltplassering «som bygd» kan avvike flere meter ift denne planen,
og bør måles inn og innarbeides i skiltplanen ved neste revidering.

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) vedtok skiltplanen i møtet 25.06.2013, saknr. 48/13.
Planen er revidert iht vedtaket.
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Skiltnormalen (håndbok 050) omfatter tekniske bestemmelser og retningslinjer for bruk og utforming av
offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.
Skiltnormalen omfattes av håndbok 050, og er delt opp i følgende deler:

Tiltak som er søknadspliktig til Statens Vegvesen ............................................................................. 6

Vedlegg:

Registrering av vegskilt – kommunale veger, Ål kommune (30.10.2012)
Skiltoversikt (Håndbok 050 Del 1, vedlegg 3)
Skiltplan TL101 - 111

Asplan Viak AS – Sundretunet, Sundrejordet 4 - 3570 Ål

Registreringsrapporten for eksisterende skilt bygger hovedsakelig på mottatte kartlegginger utført av
kommunens drifts- og vedlikeholdsavdeling. Mottatt materiale omfattet bilde av alle skilt,
tilstandsvurdering av skiltene, og en innmålingsfil med skilteplasseringer. Materialet er systematisert og
presentert på kartutsnitt i egen rapport.
Kun skilt knyttet til kommunale veger, og som kommunen har ansvar for, er med i rapporten. Bare
unntaksvis er andre skilt innarbeidet.
Registreringsrapporten illustrerer eksisterende situasjon, og er et vedlegg til skiltplanen.
Det er et stort antall registreringspunkt, og feil/mangler kan forekomme. Det bes også om
tilbakemeldinger på registreringsrapportens evt. feil/mangler ifm kommunal behandling av ny skiltplan.

Del 1: Fellesbestemmelser
Del 2: Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt
Del 3: Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon
Del 4a: Vegvisningsskilt – planlegging og anvendelse
Del 4b: Vegvisningsskilt – detaljert utforming
Del 5: Serviceskilt og virksomhetsvisning
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Bestemmelsene i skiltnormalen gjelder all bruk av offentlige trafikkskilt, uavhengig av vegtype.
Bestemmelsene skal følges av alle skiltmyndigheter, også kommunen.

5 GRUNNLEGGENDE KRAV OG PRINSIPPER
Skilting er «det muliges kunst», men bestemmelser og retningslinjer skal følges så langt det er praktisk
mulig, jf. Skiltnormalen. Skiltplanen bygger på følgende grunnleggende krav og prinsipper:





4 GODKJENNINGSRUTINER
Skiltmyndighetene er de myndighetene som har hjemmel til å sette opp og ta ned offentlige trafikkskilt.
Skiltmyndigheten er fastsatt i skiltforskriften med hjemmel i vegtrafikkloven §5.






Kommunen er skiltmyndighet på kommunale veger for følgende skilter1:









Fareskilt (100-156)
Forbudsskilt 362-368 for fartsgrenser lavere enn de generelle2
Opplysningsskilt 516, 524, 527-542, 556-560, 565, 570
Skilt med trafikksikkerhetsinformasjon (590)3
Serviceskilt (601-650)
Vegvisningsskilt (701-792)
Markeringsskilt (902-942)
Underskilt (802-834) i tilknytning til hovedskiltet

6 HOVEDPRINSIPPER I NY SKILTPLAN
Følgende hovedprinsipper ligger til grunn for ny skiltplan:

For beskrivelse av de ulike skiltene vises det til vedlagt skiltoversikt.



For kommuner med god trafikkteknisk kompetanse kan vedtaksmyndigheten helt eller delvis delegeres
for kommunale veger for følgende skilter:







Så få skilt som mulig, men så mange som nødvendig
Bare normerte skilt, skiltsymboler og skiltutforming
Maks to hovedskilt pr. stolpe, maks ett underskilt pr. hovedskilt4
Skilt med lavest nr-serie skal plasseres øverst på stolpen (fareskilt-forbudsskilt-påbudsskiltopplysningsskilt)
Fysiske endringer fremfor skilting
Få og enkle reguleringer
Enkle, korte, klare og entydige skiltbudskap
Hensyn til det visuelle miljø




Forbudsskilt 302-306, 310-337, 370-378
Påbudsskilt (402-406)
Opplysningsskilt 508-514, 518-522, 526, 548-550, 552



Statens Vegvesen Buskerud Vegkontor er skiltmyndighet før øvrige aktuelle skilt for kommunale veger.



Statens Vegvesen Buskerud Vegkontor er skiltmyndighet for alle private veger.



Offentlige trafikkskilt er kun gyldig dersom det er satt opp iht vedtak utført av skiltmyndigheten.



Kun skilt knyttet til kommunale veger, og som kommunen har ansvar for, er med i planen. Bare
unntaksvis er andre skilt innarbeidet.
Fjerning av unødvendige skilt og feilskilting, kun tosidig skilting dersom vurdert som nødvendig
(jf. skiltnormalen)
Benytte soneskilt for fartsgrense 30, i stedet for enkeltskilting av alle atkomstveger (stikkveger).
Optimalisere fartsregulering for betre sammenhengende strekninger uten unødvendige
fartsgrenseendringer
Kun skilte blindveg (527) der det vurderes som nødvending, spesielt gjennomgangsveger som
er sperret, og feilnavigering ved bruk av GPS
Kun skilte gangfelt (516) i 30-soner der det vurderes som nødvendig. Alle gangfelt skal imidlertid
vises med oppmerking 1024 (ref. Håndbok 049 Vegoppmerking)
Ikke skilting av fartshump i 30-soner (unødvendig ved bruk av 366/368 skiltene, jf.
skiltnormalen).
Helsetunområdet er ikke vurdert. Bør tas i sammenheng med kommende utbyggingsplaner.

Kommunen er myndighet til å fastsette adresser ved hjelp av vegnavn og husnummer, jf. matrikkelloven
§21 m/tilhørende forskrifter.

1

Omtalte skiltnummer, f.eks 100-156, refererer seg til skiltnormalens skiltoversikt, der alle trafikkskilt har egne
nummer. Skiltoversikten ligger som vedlegg til denne skiltplanen.
2
Buskerud Vegkontor er skiltmyndighet dersom sone også omfatter annen veg enn kommunal veg.
3
Utforming og bruk skal godkjennes av Vegdirektoratet.

Skiltplan Ål kommune

4

Noen få unntak ifm soneoppheving. I tillegg skal enkelte skilt ikke kombineres med andre skilt (f.eks gangfelt
(516))
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7 ENDRINGSFORSLAG – 14 KARTUTSNITT
Ny skiltplan er inndelt i totalt 14 kartutsnitt. Alle endringer er stikkordsmessig omtalt nedenfor, og må
ses i sammenheng med vedlagt registreringsrapport for eksisterende skilt.

7.1 Vats





Nytt vegnavnskilt (729) «VATSVEGEN» ved kryss Fv.244/Nordre Ton
Nytt fartsgrenseskilt (362) «30 km/t» ved boligfelt
Nytt fartsgrenseskilt (362) «50 km/t» ved Tullegard
Opprydding av skilt ved Norheim slik at skilting blir i tråd ved skiltnormalen. Ingen praktiske
endringer, fortsatt 60 km/t og 40 km/t forbi fjellstua

7.2 Leveld









40 km/t på Leveldvegen. Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» ved kryss Fv.244/Flævassvegen,
og ved kryss Leveldvegen/Fv.244.
Skilt «Annen fare» (156), med underskilt ferist og avstandsangivelse plasseres ved start
Flævassvegen og ved Snoksrud
Skilt «Annen fare» (156), med underskilt gardstun og avstandsangivelse, plasseres sammen
med fartsgrenseskiltene
Skilt «Annen fare» (156), med underskilt bakketopp plasseres øst for Tuftidn.
Gang- og sykkelveg skiltes (522) mellom Gunnarhaugen boligfelt og Fv.244
Fartsgrensesone 30 km/t skilt (366/368) settes opp i begge ender av kommunal veg i
Kvednavegen
Nytt vegnavnskilt (729) «LEVELDVEGEN» ved kryss Flævassvegen/Leveldvegen
Nytt vegnavnskilt (729) «GUNNARHAUGEN»

7.3 Votndalen








Nytt vegnavnskilt (729) «VOTNDALSVEGEN» ved kryss Fekjastølvegen/Votndalsvegen
Nytt vegnavnskilt (729) «FEKJASTØLVEGEN» ved kryss Fv.244/Fekjastølvegen
Nytt fartsgrenseskilt (362) «50 km/t» ved kryss Fv.244/Fekjastølvegen
Nytt fartsgrenseskilt (362) «50 km/t» ved kryss Fv.244/Votndalsvegen
Fjerne «Innkjøring forbudt» (302) ved miljøstasjonen
Nytt vegnavnskilt (729) «SKRINDOVEGEN» i begge ender
Supplering av «farlige svinger» skilter (102) ved Øygarden og Bergsgard
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7.4 Gullhagen






Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» ved Nedre Ulshagen mot Sundre
Nytt fartsgrenseskilt (362) «50 km/t» ved Nedre Ulshagen mot Gullhagen
Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» for Sundrevegen ved kryss Fv.244 Gullhagen
Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» øst for industriområdet ved Nedre Ulshagen mot Gullhagen
Nytt fartsgrenseskilt (362) «50 km/t» øst for industriområdet ved Nedre Ulshagen mot Sundre

7.5 Sando-Liagardane
Sando skole er nedlagt, og skiltplan for Oppsatavegen baserer seg på at skolebygingen blir tatt i bruk
som fremtidig barnehage. Hele strekningen mellom Gullhagasvingen til Sando skole, og videre
Liagardsvegen ned til Rv.7 skiltes med 40 km/t. Skilt «fartshump» med underskilt «0-2 km» i begge
ender av Oppsatavegen. Eksisterende fartshumper som fortsatt skal ligge må ombygges til 40 km/t
humper.







Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» ved kryss Fv.244/Oppsatavegen og ved kryss
Rv7./Liagardsvegen. «50 km/t» skilt oppstrøms kryss Liagardsvegen/Oppsatsvegen. Alle øvrige
fartsgrense/-soneskilt fjernes
Supplering av «farlige sving» skilt (102) på Liagardsvegen ved Rv7
Fjerne «Annen fare» (156) skilt gardstun i Liagardsvegen (Kolbjørnsgard)
Fjerne fareskiltene «Barn» (142) på begge sider av skoleområdet
Nytt vegnavnskilt (729) «OPPSATAVEGEN» i begge ender

7.6 Tingvollfjorden



Nye fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» i begge ender av Kringlevegen
Nytt «Vikepliktskilt» (202) i vestre kryss mot Rv.7

7.7 Torpo








Soneskilt «30 km/t» (366/368) ved Furubakken
Soneskilt «30 km/t» (366/368) ved Nyhusmovegen/Bakketun Station
Nytt «Vikepliktskilt» (202) ved Nyhusmovegen/Bakketun Station
Fartsgrenseskilt «30 km/t» (362) ved Moldbakken
Fartsgrenseskilt «30 km/t» (362) ved Bakkevegen
Fjerne oppheving soneskilt 368 i enden av Vesledalsvegen
Nytt «Vikepliktskilt» (202) ved Stasjonsvegen/Torpovegen
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Fjerne vegvisningsskilt 713 (Hytte) og serviceskilt 622/626 (Overnatting campinghytter) øst for
Torpo Kyrkje
40 km/t på den kommunale delen av Torpovegen. Nytt fartsgrenseskilt (362) «40 km/t» i begge
ender

7.10 Vangen-Nedre Ål



7.8 Breie



Fjerne alle fartsgrenseskilt «60 km/t» (362) ved Søre Breie
Fjerne det venstre plasserte fartsgrenseskiltet (60 km/t) ved vestre avkjøring til Breievegen –
østgående kjøreretning. Dvs kun fartsgrenseskilt på høyre siden i kjøreretning





7.9 Granhagen
















Hele Granhagen skiltes opp med fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) i de tre innfartsårene.
Nossvegen får 30-sone fra Vangebrua til vest for kryss til Tveito (nord for Brennoflata), og
Tjødndalsvegen får 30-sone ved Rv7 som i dag. Øvrige fartsgrense/-soneskilt (362/366/368) og
alle fartshumpeskilt (109) fjernes
Det er bom mellom Thoreplassvegen og Plettevegen, og mellom Nedre Thoreplassvegenen og
Granhagavegen. Trafikkforbudsskiltene «Forbud for motorvogn) 306.1 fjernes
Blindvegskilt (527) settes opp ved Plettevegen
Gangfelt (516) ved kryss Nossvegen/Vangebrua
Gangfelt (516) ved kryss Nossvegen/Helgeplassvegen
Eksisterende gangfeltskilt (516) i Tjødndalsvegen og i Nossvegen ved Brennoflata opprettholdes
Fareskilt «Barn» (142) ved gangfelt Nossvegen/Brennoflata fjernes. Alternativt må disse skiltene
settes på egen stolpe. Stolpe for gangvegskilt 516 skal ikke kombineres med andre skilt
Fareskilt «Farlig sving» (100) på Nossvegen sørøst for Brennoflata fjernes
Nye fareskilt «Farlige svinger» (102) med underskilt avstandsangivelse settes opp på
Nossvegen sør og nord for Noss
Fartsgrensesoneskilt 366/368 settes opp på Nossvegen sør og nord for Ål Folkehøgskole
Parkeringsskilt (552) settes opp ved offentlig p-plass i enden av Nossvegen
Vegvisningsskilt til badeplassen suppleres med avstandshenvisning ved Rv7 og ved
planovergang Øino
Strandalivegen skiltes med fartsgrenseskilt «50 km/t» (362)
Fartsgrenseskilt «50 km/t» (362) mellom Rv7 og Vangebrua fjernes
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Sammenhengende fartsgrense 40 km/t fra Vangen til Solhov. Skilting av fartshump/heva
gangfelt (109) som idag.
Ny fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) i de tre innfartsårene mot skoleområdet, og Sundre fra
vest. Soneskiltene plasseres på Sundrevegen vest for Solhovkrysset, på Myrovegen (Fv.246)
vest for Stavin, og på Øvre-Ålsvegen (Fv.246) øst for Klokkarbakken. Dette blir en felles
sonskilting for Fv 246 og de kommunale vegen i området. Øvrige fartsgrenseskilt (362) innenfor
sona fjernes
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp ved skoletoppen for gang- og sykkelveg til
Prestegardsjordet
Fartssoneskilt «30 km/t» (366/368) settes opp for Prestegardsjordet ved Sundrevegen.
Eksisterende fartsgrenseskilt (362) fjernes
Parkeringsskilt (552) settes opp ved offentlig p-plass ved idrettshallen, og SFO. Underskilt
«maks 10 min 7-17» for korttidsparkering ved SFO
Parkeringsskilt (552) settes opp ved offentlig p-plass ved Gartnarvegen, sør for Ål Kyrkje

Vurdering av evt. tiltak for Solhovbakken skal utredes av administrasjonen etter drøftinger med
beboerne, ref. STNR-sak 48/13. Enveiskjøring eller endring til gang- og sykkelveg med underskilt
«Kjøring til eiendommene tillatt».

7.11 Sundre

Tiltak for Stasjonsvegen er utsatt for nærmere utredninger i inntil ett år, ref. STNR-sak 48/13.

Andre foreslåtte endringer:
 Kommunal veg gjennom p-plassområdet til Kiwi tydeliggjøres med vegoppmerking/gatestein, og
oppstramming av krysset mot sør. Oppsetting av vegnavn «Sundrejordet» i begge ender
 Skilt «Holdeplass for buss» (512) settes opp ved Sundrejordet
 Eksisterende fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) i Helsetunvegen flyttes til krysset vest for
Sundretunet. Fartsgrenseskilt til idrettsparken fjernes
 Gangfelt (516) som i dag i Helsetunvegen
 Gangfelt (516) ved Ål Kyrkje
 Alle fareskilt «ujevn veg» (108) med underskilt fartshump fjernes
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Fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) vest for Ål kyrkje fjernes. Soneskiltene øst for
Sundrehallplassen, vest for Nedre Ål og i Helsetunvegen styrer sonen
Fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) og parkeringssone (376/378) i Gamlevegen ved Evjens
Minne fjernes. Soneskiltene øst for Sundrehallplassen, vest for Nedre Ål og i Helsetunvegen
styrer sonen
Etter innspill fra Ål kulturhus/Ål Utvikling er det innarbeidet skilt til kulturhuset/turistinfo ved
Tingstugu, Sundrehallplassen, Myren og Sundretunet. Det er også ønske om tilvisningsskilt til
kulturhuset/turistinfo i krysset nord for stasjonsbrua. Dette er fylkesveg, og inngår ikke i denne
skiltplanen.
Parkeringsskilt (552) settes opp ved offentlig p-plasser ved Sundrehallplassen, Ålingen
Kjøpesenter, langs Sundrejordet og Sundretunet

7.12 Hago
Enveiskjøring i Gamlevegen er vurdert med bakgrunn i områdets beskaffenhet og at Bilbakken er
regulert som gangveg i gjeldende reguleringsplan for Sundre (vedtatt 20.02.2003). 2 alternative
kjøremønster er vurdert:
1. som i dag - stengt for gjennomkjøring ved kryss Gamlevegen/Sundrehagavegen
2. enveiskjøring mellom Bergstigen og Sundrehagavegen
På grunn av utformingen til enkelte eksisterende avkjørsler, fartsgrensesone 30 km/t, og begrenset
trafikk, anbefales det «under tvil» kjøremønster i Gamlevegen som i dag. I praksis endres
kjøremønsteret ved at Bilbakken stenges som kjøreveg og blir gang- og sykkelveg iht vedtatt
reguleringsplan. Kjøring til eiendommene i Bilbakken vil være tillatt.
Dersom enveiskjøring blir endelig løsning i vedtatt skiltplan må begge kjøreretningene utredes
nærmere.











Gangfelt (516) som i dag (Gamlevegen, Nedre Hago og ved Gudmundsrud)
Eksisterende forbudsskilt «Trafikkforbud» (306.0) byttes ut med skilt 306.1 (Forbud mot
motorvogn) for riktig skilting iht skiltnormalen

7.13 Vestlia


















Fartsgrenseskilt «50 km/t» (362) settes opp i begge ender av Strandalivegen
Fartsgrenseskilt «30 km/t» (362) settes opp ved Kuluvegen
Eksisterende fartsgrenseskilt «40 km/t» (362) øst for Ål Kjøpelag (Opsjøvegen) flyttes til vest for
krysset mellom Vestlivegen/Bekkefaret. Skilting av fartshump (109) som idag.
Ny fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) settes opp ved Bekkefaret
Ny fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) settes opp ved Kittilsvegen
Ny fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) settes opp ved Heftevegen
Fartsgrenseskilt «30 km/t» (362) settes opp ved Prestelie
Gangfelt (516) ved kryss Opsjøvegen (Ål stasjon)/Kuluvegen
Nytt gangfelt (516) ved kryss Vestlivegen/Bråtavegen, rett sør for bru over jernbanen
Gangfelt (516) ved kryss Vestlivegen/Sutøyvegen
Nytt gangfelt (516) ved kryss Vestlivegen/Hansebråtavegen
Nytt gangfelt (516) ved kryss Vestlivegen/Prestelie
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp ved Heftevegen og ved Øvre Kolbotn
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp ved Sutøya i Sutøyvegen, underskilt «Kjøring til
eiendommene tillatt»
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp i vestre ende av Sutøyvegen, ved kryss Strandalivegen
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp i begge ender av den gamle Hansebråtavegen
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp i østre kryss mellom den nye og gamle
Hansebråtavegen, underskilt «Kjøring til eiendommen tillatt»

Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp i begge ender av Bilbakken, underskilt «Kjøring til
eiendommene tillatt»
Blindvegskilt (527) settes opp i kryss Sundrevegen/Gamlevegen, og kryss
Bergstigen/Gamlevegen. Eksisterende 527 skilt fjernes
Fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) settes opp ved kryss Gamlevegen/Sundrevegen. Alle
eksisterende fartsgrenseskilt på Hago/Sundrehagen fjernes
Fartsgrenseskilt «30 km/t» (362) settes opp i begge ender av Nedre Hago. Eksisterende
soneskilt (366/368) fjernes
Gang- og sykkelvegskilt (522) settes opp ved Hagovegen, underskilt «Kjøring til eiendommene
tillatt»
Fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) og parkeringssone (376/378) ved Sundrehallplassen
flyttes til øst for Bilbakken
Sammenhengende fartsgrense 40 km/t på Sundrevegen fra Bilbakken til Ulshagen. 50 km/t fra
Ulshagen til Gullhagen. Skilting av heva gangfelt (109) som i dag, men underskiltet suppleres
med avstandsangivelse mellom humpene

Skiltplan Ål kommune
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8 TILTAK SOM ER SØKNADSPLIKTIG TIL STATENS VEGVESEN




Tiltak som krever skiltvedtak av Statens Vegvesen Buskerud Vegkontor fremgår av vedlagte tegninger
TL101 – 111. Alle tiltakene det henvises til nedenfor er angitt med tegningsnummer som referer seg til
vedlagte TL-tegninger.

Gang- og sykkelvegskilt (522) i østre kryss mellom den nye og gamle Hansebråtavegen,
underskilt «Kjøring til eiendommen tillatt» (TL110)
Gang- og sykkelvegskilt (522) ved hagovegen, underskilt «Kjøring til eiendommene tillatt»
(TL111)

Følgende tiltak krever skiltvedtak av Statens Vegvesen Buskerud Vegkontor før gjennomføring:









Vegnavnskilt (729) «VATSVEGEN» ved kryss Fv.244/Nordre Ton (TL101)
Vegnavnskilt (729) «FEKJASTØLVEGEN» ved kryss Fekjastølvegen/Fv.244 (TL103)
Vegnavnskilt (729) «OPPSATAVEGEN» ved Gullhagasvingen (TL104)
Vikepliktskilt (202) i vestre kryss Kringlevegen mot Rv.7 (TL105)
Vikepliktskilt (202) ved Nyhusmovegen/Bakketun Station (TL106)
Vikepliktskilt (202) ved Stasjonsvegen/Torpovegen (TL106)
Vegvisningsskilt (713) til badeplassen suppleres med avstandshenvisning ved Rv7 og ved
planovergang Øino (TL107)
Ny fartsgrensesone «30 km/t» (366/368) i de tre innfartsårene mot skoleområdet, og Sundre fra
vest. Soneskiltene plasseres på Sundrevegen vest for Solhovkrysset, på Myrovegen (Fv.246)
vest for Stavin, og på Øvre-Ålsvegen (Fv.246) øst for Klokkarbakken. Dette blir en felles
sonskilting for Fv 246 og de kommunale vegen i området (TL108/TL109)

For kommunale veger kan vedtaksmyndigheten helt eller delvis delegeres til kommuner med god
trafikkteknisk kompetanse. Ål kommune har ikke delegert myndighet, og følgende tiltak krever også
skiltvedtak av Statens Vegvesen Buskerud Vegkontor før gjennomføring:














Gang- og sykkelvegskilt (522) mellom Gunnarhaugen boligfelt og Fv.244 (TL102)
Skilt «Innkjøring forbudt» (302) ved miljøstasjonen i Votndalen (TL103)
Trafikkforbudsskiltene «Forbud for motorvogn) 306.1 mellom Thoreplassvegen og Plettevegen,
og mellom Nedre Thoreplassvegenen og Granhagavegen (TL107)
Parkeringsskilt (552) settes opp ved offentlig p-plass i enden av Nossvegen (TL107)
Gang- og sykkelvegskilt (522) ved skoletoppen for gang- og sykkelveg til Prestegardsjordet
(TL108)
Parkeringsskilt (552) ved offentlig p-plass ved Gartnarvegen, sør for Ål Kyrkje (TL108)
Parkeringsskilt (552) ved offentlig p-plass ved skoleområdet og på Sundre (TL108)
Skilt «Holdeplass for buss» (512) ved Sundrejordet (TL109)
Gang- og sykkelvegskilt (522) i begge ender av Bilbakken, underskilt «Kjøring til eiendommene
tillatt» (TL109)
Gang- og sykkelvegskilt (522) ved Heftevegen og ved Øvre Kolbotn (TL110)
Gang- og sykkelvegskilt (522) ved Sutøya i Sutøyvegen, underskilt «Kjøring til eiendommene
tillatt» (TL110)
Gang- og sykkelvegskilt (522) i vestre ende av Sutøyvegen, ved kryss Strandalivegen (TL110)
Gang- og sykkelvegskilt (522) i begge ender av den gamle Hansebråtavegen (TL110)

Skiltplan Ål kommune
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01 - Vats
02 - Leveld

03 - Votndalen

04 - Sando - Liagardane

07 - Torpo

06 - Tingvollfjorden

05 - Gullhagen
12 - Sundre
10 - Vangen-NedreÅl
09 - Granhagen

12c - Sundre-C

12b - Sundre-B

11 - Vestlia
08 - Breie

13 - Hago

