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INNLEDNING
Gol sin sentrale plassering i sentrum av Norges største reiselivsregion gir oss unike muligheter. Gol byr 
på en fantastisk kombinasjon av levende handels liv og natur rett utenfor døren. Her finner du også et 
storslått høyfjellsplatå med tradisjonsbedrifter og en offensiv hyttesatsing. 
Gol sin plassering gir oss et fantastisk utgangspunkt for å utvikle et stisykkelprodukt. 
Det er gjennom friluftsaktiviteter, handel- og servicetilbud og det familievennlige fjellet at Gol virkelig 
kan bygge posisjon og identitet. 

Visit Gol har siden 2015 vært sterkt engasjert i den regionale stisykkelsatsingen Tråkk‘n Roll. Regionen 
står i dag samlet om en felles satsing som skal gjøre Hallingdal til Skandinavias ledende stisykkelregion!

Gjennom god planlegging, samarbeid, kreativ tilrettelegging og høy kvalitet skal Gol bli en unik 
destinasjon for stisykling.  Vi skal appellere til de moderne, aktive familiegjestene og vi skal være 
attraktive for unge mennesker som søker et alternativ til hverdagen i byen. På Gol og i Hallingdal skal vi 
kombinere arbeid og lek i naturen – enten det er på ski eller på to hjul. 
Det er ikke de høyeste fjellene eller lengste nedfartene som er avgjørende for hvor attraktiv man er 
som stisykkeldestinasjon. Her er det underholdningsverdi per meter, oppdagelse i nærmiljøet, og 
mestringsfølelse som gjelder.

Gjennom bærekraftig tilrettelegging for aktiviteter i naturen, kan vi gjøre lokalmiljøet vårt om til en 
lekegrind og sørge for at Gol skiller seg ut. 
For reiselivet i Gol skal sykkelsatsingen gi ringvirkninger som både trygger eksisterende arbeidsplasser 
og skaper nye. 
Satsing på sykkel aktiviteter vil også gi økt bolyst og styrke Gol sin attraktivitet som tilflytterkommune.

Masterplan for stisykling på Gol og Golsfjellet, er utviklet med tanke på å få frem Gol sine unike 
kvaliteter, og prioritere fremtidige investeringer der det gir størst effekt.
For å lykkes er det avgjørende at Gol står samlet. 
Det er avgjørende at vi som destinasjon griper muligheten, og er med på den utviklingen som skjer 
innen stisykling i Hallingdal og resten av landet nå.  
Utallige samtaler og møter med Gol kommune, frivillige, næringsaktører og grunneiere har vært en 
uvurderlig del av masterplanprosessen, og det er prosjektgruppens mål at dette dokumentet skal 
representere en felles visjon for hele Gol kommune.
 

Sissel Bjørøen
Daglig leder Visit Gol AS

Framsidefoto: Paul Arthur Lockhart
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Gol Kommune

Areal: 533 km3

Innbyggere: 4575

Hoteller: 8

Spisesteder: 20

Fritidsleiligheter: 155

Sportsbutikker: 2

Hytter: 2482



4 5



6

1.1 - Bakgrunn
Gol ligger midt i Hallingdal. Vakker natur, snille fjell, et stort aktivitetstilbud og en godt etablert reiselivsnæring 
beskriver kommunen godt. Arrangementsprogramet er fullspekket med ulike idrettsarrangement og andre 
familiearrangement.  

Golsfjellet har i dag et godt merket nettverk av tursykling i høyfjellet på totalt 208 km. I tillegg er Golsfjellet 
koblet til sykkelruta «Mjølkevegen» som strekker seg mer enn 250 km fra Gol sentrum, gjennom Valdres til 
Vinstra. De eksisterende grusveiene i høyfjellet gir et naturlig og fint utgangspunkt for syklister som vektlegger 
naturopplevelsen, eller som er opptatt av treningssykling på grus. Sykling på grusveier har relativ lav terskel, 
ettersom det sjeldent er tekniske hinder involvert. Samtidig er tursykling en type sykkelopplevelsen som gjerne 
strekker seg over lengre etapper, snittlengden på merkede ruter på Golsfjellet er 30-40 km. Så selv om den 
tekniske vanskelighetsgraden er lav, appellerer syklingen i høyere grad til voksne, som har større fysisk kapasitet, 
og som motiveres av flott natur og treningsutbytte.
 

Goldagan er et av årets høydepunkter på arrangementskalendaret, med  20.000 besøkende (2019). 
Foto: Visit Gol

Mjølkevegen er allerede et godt innarbeidet 
sommerprodukt i Gol Kommune. 
Foto: MTB Design

Tursykling på Golsfjellet. 
Foto: Frode Bjelland 
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De siste årene har sykling på sti rundt Gol hatt en økning. Utviklingen følger en større internasjonal trend, hvor 
teknisk sykling på stier blir stadig mer populært, bl.a. i takt med at fulldempede stisykler blir allemannseie. 
Sykling på sti gir en annerledes opplevelse enn tursykling, ettersom det er mestring og spenning som er i 
fokus. Stisykling har et naturlig nedslagsfelt i Hallingdal, da aktiviteten ofte appellerer til folk som driver med 
alpin frikjøring på vinteren – en aktivitet som gir lignende «flytfølelse» som stisyklingen. Karttjenester som 
Hallingdalbaserte Trailguide samler brukergenerert innhold og viser stier i dalføret og på høyfjellet. Derfor er det 
også liten grad av kontroll med hvilke stier syklister oppsøker og hvor det oppstår slitasje eller konflikt som følge av 
aktiviteten. Naturlige stier i Hallingdal er stort sett veldig krevende å sykle for folk flest, og derfor må stisykling som 
finnes på Gol i dag betegnes som stier for entusiaster.

Gol og Golsfjellet har gjennom de siste årene jobbet målrettet for å styrke sin posisjon som «det familievennlige 
fjellet». Det er i den sammenheng påfallende at dagens sykkelopplevelser som finnes på Gol nesten utelukkende er 
orientert mot voksne og veldig flinke stisyklister. 
Målsettingen med denne planen er å vise hvordan destinasjonen kan implementere en ny type infrastruktur for 
sykkel, for å treffe destinasjonens primære målgruppe: aktive familier. Akkurat som med alpin skikjøring og 
langrenn er det tilrettelegging som er nøkkelen. Gjennom å utvikle morsomme stier med ulik vanskelighetsgrad, 
bærekraftig utforming og sentral beliggenhet, kan Gol og Golsfjellet tette gapet mellom tursykling og sykling på 
tradisjonell sti. 

Siden fokuset i denne planen er tilretteleggingstiltak, vil ikke tursykling på eksisterende grusveier behandles 
ytterligere i rapporten. Eksisterende tursykkelruter vil i enkelte tilfeller inngå som koblinger mellom nye 
opparbeidede stier.
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Hvem er stisyklisten?
Stisyklister finnes i alle alder og ferdighetsnivåer og felles for alle er at de oppsøker sykling på smale stier til skogs 
eller til fjells. Stisykling kan ses på som en friluftsorientert aktivitet der stien er i fokus, og har blitt en motvekt til 
organisert og konkurranseorientert stisykling (mest kjent for store grusritt som Birken og Grenserittet). Stisykling 
utvikler seg ofte til å bli mer enn bare en aktivitet, og påvirker både ferier, fritid, forbruk og til og med hvor man 
velger å bosette seg. Stisyklister oppsøker gjerne de samme stiene og destinasjonene igjen og igjen, akkurat som 
alpint og langrenn – men er også villige til å oppsøke nye stiopplevelser på nye steder.

Mestring, naturopplevelser, frisk luft og sosialt samvær med andre stisyklister er viktige elementer i opplevelsen 
– uansett ferdighetsnivå. Entusiasten er interessert i stier med kombinasjon av “flyt” og tekniske utfordringer, 
gjerne lengre turer der de samtidig får treningsutbytte og en utflukt fra hverdagen. Familier ønsker seg stier der 
hele familien kan sykle sammen, og gjerne et kompakt nettverk av stier med ulik vanskelighetsgrader. Slik at alle 
familiemedlemmer får utfordringer på sitt eget nivå. Korte stirunder i umiddelbar nærhet til de mest nødvendige 
servicefunksjonene som toaletter, kafe og sykkelutleie foretrekkes. Dytting eller trilling av sykkelen og lange 
transportetapper kan fort ta motivasjonen fra de minste syklistene. 

Stien er i fokus for stisyklisten.
Foto: Flytsti.no 
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Familievennlige stier ved Ustedalsfjorden på Geilo. 
Foto: MBT Design

Foto: Flytsti.no

Felles for alle stisyklister, 
familier og entusiaster 
- er at stien er i fokus. 

Entusiasten drar gjerne på tur til eksotiske steder på    
jakt etter den gode stiopplevelsen.
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Tidligere kartlegging 

Grunnlaget for en satsing på stisykling i Gol Kommune er godt dokumentert fra før. I 2015 gjorde Visit Gol en 
strategisk kartlegging av utviklingspotensialet ved hjelp av sveitsiske Allegra Tourismus, som presiserte viktigheten 
av Gol sin plassering som knutepunkt for Hallingdals fremtidige stisykkelsatsing. Videre er det utarbeidet forstudier 
for Skagahøgdi og Storefjell Resort Hotel. Følgende rapporter er brukt som grunnlag for masterplanprosessen:

• Mountain Bike Synthesis (Tråkk ‘n’ Roll/Allegra Tourismus, 2015)
• Stisykling i Grenseland (Hallingdal Næringshage AS/Gudmund Brekko, 2015)
• Storefjell Resort Hotel Trail Feasibility Study (Tråkk ‘n’ Roll/Mark McClure, 2016)
• Gol Ski Resort Trail Feasibility Study (Tråkk ‘n’ Roll/Mark McClure, 2016)

Tiltaksplanene i disse forstudiene fokuserer kun på de nærliggende områder ved alpinanleggene på Storefjell og 
Skagahøgdi. Siden den geografiske nedslagsfeltet er betydelig større for masterplanarbeidet, er utformingen av 
konsepter og tiltak gjort herunder med hele Gol i tankene. Både fysiske og sosiale tiltak må til for en vellykket 
sykkelsatsning. For å sikre en tidseffektive fremgangen, med de tidligere rapportene tatt i betraktning, er fokuset i 
denne Masterplanen på fysiske tiltak.

Fysiske tiltak
Utbedring og vedlikehold av eksisterende stier
 - Steinlegging av våte områder
 - Ombygging av bratte/eroderte partier
 - Taktisk fjerning/flytting av stein
 - Rydding av siktlinjer

Bygging av nye stier og sykkelanlegg

 - Sykkelspesifikke stier
 - Koblingsstier
 - Pumptrack, ferdighetspark, hopplinjer 
   og ferdighetsløyper

Skilting og merking

Sosiale tiltak

Opplysningsarbeid mot næringsaktører
 - Kurs for lokale bedrifter
 - Studietur til andre destinasjoner i Hallingdal
 - Infokvelder/workshops 

”Stisykkel-kulturbygging” med lokalbefolkningen
  - Teknikkurs og demodager
  -  Sosiale sykkeltreff (“ride nights”)
  -  Undervisning og kurs for skoleelever

Konfliktforebyggende arbeid
 - Holdningsarbeid og kampanjer (“del stien”)
 - Digitale kartløsninger
 - Infomøter med interessegrupper og grunneiere

Stibyggerkurs og dugnad

Arrangement

Visit Gol AS sitter i førersetet for arbeid med aktivisering og vil jobbe tett med bedriftene og interessegruppene i 
årene fremover. Fokuset i første omgang bør være å heve standarden og bredden av servicetilbudet for stisyklister, 
i takt med utviklingen av det fysiske stiproduktet, for å sikre økt omsetning i alle ledd. 
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1.2 - Områdeavgrensing
A. Gol sentrum
B. Golsfjellet
C. Skagahøgdi

D. Vestsida - Sudnlie
E. Nystølfjellet
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2. MÅL OG RETNINGSLINJER
Mål for stisykkelsatsning i Gol Kommune
 • Å gjøre hele Gol til en stisykkeldestinasjon i Hallingdal
 • Skape bedre bomiljø på Gol, gjennom økt trivsel og folkehelse
 • Øke ny tilflytting 
 • Å stimulere til etablering av ny næring og sesongutjevning
 • Øke rekruttering og antall stisyklister

Mål for Masterplanen
 • Kartlegge eksisterende stier og gi tiltaksplan for utbedring 
 • Identifisere egnet områder for bygging av nye stier og anlegg, i tråd med prosjektets retningslinjer
 • Presentere tydelig satsingsområder med prioriteringsrekkefølge for realisering av tiltak innenfor 
  10års tidsramme

Foto: MTB Design  
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Retningslinjer
Prosjektet har som mål å få til en realistisk plan og komme med konkrete tiltak- 
og sikre en kortest mulig vei til realisering av disse. 

Arbeidet med Masterplanen er derfor styrt av følgende retningslinjer:
 • Utvikling av nye stier og anlegg skal skje i nærheten av “kassaapparatet”

 • Fokus skal være på områder med grunneiere som er positive og villige til å bidra

 • Tiltak skal være gjennomførbart i løpet av en 10-års tidsramme

 • Være basert på bærekraftig prinsipper og stibyggeteknikker

 • Ta hensyn til verneområder og sårbare soner
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3. DEFINISJONER
Forklaring av sti og anleggstyper

Tradisjonell flerbrukssti (FB) 
- Det som finnes overalt i norsk natur 
 (ofte kalt naturlig sti)
- Blir til av slitasje fra dyr eller mennesker
- Overflaten består av stedlige jordmasser, stein 
 og røtter
- Brukes av alle brukergrupper
- Ikke retnings-bestemt
- Er som regel korteste vei fra A-B 
 (tilfeldig eller planlagt)

Opparbeidet sykkelsti (OS)
- Sti laget spesifikt for terrengsyklister
- Bygget med maskin eller for hånd
- Overflaten består av stedlige jordmasser eller 
 importert grus
- Hovedsakelig brukt av syklister, men kan også brukes 
 av andre brukergrupper
- Er bygget til en spesifikk vanskelighetsgrad som tar 
 hensyn til helling, bredde, overflatematerial og 
 tekniske elementer
- Ofte retningsbestemt

Ferdighetsløype (FL)
- Kort stirunde eller sløyfe med innlagte tekniske 
 elementer på siden av hovedstien
- Overflaten består av stedlige jordmasser, importert 
 grus, stein og tre-elementer
- Brukt av hovedsakelig syklister, passer for alle 
 terrengsykkeltyper
- Fokus på teknikkøvelse i terrenget med muligheter 
 for progresjon (flere alternativer)

Pumptrack (PT)
«Stisyklings svar på ballbinge»

- Kompakt sykkelbane som man tar seg rundt på uten å 
 bruke pedalene, ved å «pumpe» over kuler og 
 gjennom doserte svinger
- Overflaten består av jord, grus, asfalt eller kompositt 
 (modul-basert)
- Asfalt og modul-varianter kan brukes med sykkel, 
 scootere, skateboards og rollerblades
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Hopplinjer (HL)
- Linjer med hopp i flere ulike vanskelighetsgrad, 
 bestående av hovedsakelig platåhopp i forskjellige 
 størrelser
- Overflaten består av jord eller grus 
- Brukt kun av syklister
- Tillater et bredt spekter av brukere, dersom platåhopp 
 kan rulles og linjene er gradert etter vanskelighetsgrad
- Sosialt anlegg med fokus på teknikkøvelse og 
 progresjon

Ferdighetspark (FP)
“Lekeplass for syklister”

- Kompakt område med elementer av flere ulike 
 vanskelighetsgrader i ring eller linjer
- Overflaten består av stedlige jordmasser, importert 
 grus, stein og tre-elementer
- Brukt kun av syklister
- Fokus på teknikkøvelse på elementer og naturlige 
 hindringer med muligheter for progresjon

GRADERING AV TERRENGSYKKELSTIER  
Anbefalte retningslinjer for bruk av graderingsmal 
 

Retningslinjer er utarbeidet av Opplysningskontoret for Terrengsykling.

Lett Middels Krevende Meget krevende Ekstrem

Bredde Min. 90 cm Min. 60 cm Min. 30 cm Min. 15 cm Kan være mindre enn 15 cm

Overflate Vanligvis jevn overflate 
med fast, stedegen masse 
eller grus.

Som «lett», men partier 
med løs og ujevn overflate 
kan forekomme. Kan 
forekomme innslag av 
stein og røtter.

Kan være løs og til tider 
meget ujevn. Kan ha 
hyppig forekomst av stein 
og røtter.

Som «krevende», men kan 
ha omfattende forekomst 
av større stein og røtter.

Som «meget krevende».

Maksimal vanskelighetsgrad 
på tekniske element

Ingen eller meget enkle 
tekniske hindringer, som 
små kuler med avrundet 
profil og lave, oppbygde 
svinger, kan forekomme. 

Mindre hindringer og 
enkle, tekniske partier, 
som doseringer og kuler 
med avrundet profil, kan 
forekomme. 

Noen krevende hindringer, 
som kortere bratte partier, 
platåhopp og mindre 
dropp, kan forekomme. 
Elementene må kunne 
rulles i lav fart.

Uundgåelige hindringer 
med potensielt høy risiko, 
som hopp med 
mellomrom, dropp, bratte 
og eksponerte partier, kan 
forekomme.

Uoversiktlige og uunngåelige 
hindringer med ekstrem 
vanskelighetsgrad og risiko 
forekommer.

Maksimal gjennomsnittlig 
stigning i oppoverbakke

3 % 5 % 7 % Kan være mer enn 

7 %

Som «meget krevende».

Maksimal gjennomsnittlig 
stigning i nedoverbakke

5 % 7 % 9 % Kan være mer enn

9 %

Som «meget krevende».
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4. KARTLEGGING
Kartleggingsarbeidet er utført med fokus på to områder:

Eksisterende stier 
  • evne til å bære “tung” sykkelturisme og slitasjen som vil komme med økt sykkeltrafikk

Områder for utvikling av nye stier og anlegg
   • i nærheten av eksisterende infrastruktur
   • i områder med egnet grunnforhold

Kartleggingsprosessen:

 •  Innsamling av data fra ute i feltet (bilder, hellingsmålinger, stedlige vurderinger)

 • Kartbehandling på data 

 • Møter og befaring med de ulike aktørene (overnattingsbedrifter, utbyggere, grunneiere) 

 • Forankring mot Tråkk´n Roll og den regional satsning i Hallingdal .

 • Møter med Gol Kommune

 • Samtaler med lokale sykkelentusiaster

 • Gjennomgang av eksisterende stier lagt inn i Trailguide og Strava heatmap

Rusteåne
Foto: MTB Design
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4.1 - Eksisterende stier og anlegg

Område A: Gol sentrum
Området i og rundt Gol sentrum byr på et lite utvalg av eksisterende flerbruksstier som brukes av stisykelister,  
ca. 20km totalt (ref. Trailguide.net). Flere av stiene er nedoverbasert og kan shuttles, mens andre byr på kortere, 
tekniske stipartier i nærheten av sentrum/boligstrøk. 

Foto: Trailguide / Bjørn Jarle Kvande

«Fantastisk flytsti ned til Gol sentrum som byr på høg fart, løvskog, 
        barnålsstier, og deilige små hopp og doseringer.» 

Beskrivelse av stien Supa Gail på Trailguide.net.
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Et parti fra stien Bare Blåbær ovenfor Hagaskogen – en hver stisykkelentusiasts drøm. 
Foto: MTB Design

Eksisterende stinett rundt Gol sentrum (skjermdump fra Trailguide.net)

Den typiske stien rundt Gol sentrum er en blanding av åpen barnålssti med innslag av bratte, tekniske, og steinete 
partier. Formet over tid av folk til fots eller dyr, har de fleste stiene et «naturlig» preg som appellerer til entusiasten. 
Stiene er relativt tilgjengelig fra sentrum, med tilkomst via vei/grus eller ved bruk av biltransport/shuttling.
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De eksisterende stiene er stort sett fra punkt til punkt (ikke sammenhengende stirunder), med en del tråkking 
oppover eller bortover på grus eller asfalt for å komme til neste stiparti. Gevinsten for å sykle oppover er kortvarig 
dersom høydemeterne forsvinner fort nedover, og sykkelopplevelsen blir dermed avhengig av hvor god form man 
er i (hvor mange runder man orker). Til en viss grad vil dette endre seg etter som salget av el-sykler øker. 
Disse stiene vil uansett være for de mest ivrige.
 

Stinavn Kategori Lengde
Snitt helling

nedoverkjøringer

Åsgardane (Supagail) FB 2 700 m 10,7 %

Skrotnissen FB 1 200 m 12,1 %

Bare Blåbær FB 2 500 m 11,5 %

Vindfallet - Brenno FB 500m 21,2 %

Gol Autobahn FB 3 700 m 11,7 %

Tuppeskogen XC FB 1 100 m 9,2 %

Tuppeskogen FB 1 100 m 9,2 %

Riksveg 7 FB 3 300 m 10 %

Foto: MTB Design

Mange av stiene er i dagens tilstand for bratte til å tåle tung sykkeltrafikk og den slitasjen det medfører. De fleste er 
i fallinjen, noe som gjør at vannet renner i stien ved nedbør og fremskynder erosjon. I tillegg blir det mye bremsing 
på slike stier, noe som øker slitasjen ytterligere, og endrer vanskelighetsgraden på sikt.  

Utenom skilting for fotturister er det lite tilrettelagt og lite vedlikeholdt.

Det finnes per i dag ingen tilrettelagte sykkelspesifikke stier i området.
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Pumptrack i Gol sentrum.
Foto: Golinfo.no

Sykkelanlegg
I 2018 ble det bygget en asfaltert pumptrack i Gol sentrum (ved Gol VGS) av Tråkk´n Roll i samarbeid med franske 
Bike Solutions. Den er én av kun to asfalterte pumptracks i Hallingdal i dag, og er et viktig rekrutteringsanlegg som 
er mye brukt av lokale ungdom og tilreisende.

Pumptracken er av høy nasjonal standard og brukes av flere brukergrupper (sykkel, skateboard, sparkesykkel). 
Banen er vedlikeholdsfri og har en lang brukssesong (mar-nov).
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Område B: Golsfjellet
Området er allerede kjent for å ha noe av landets beste stisykling på høyfjellet, med ca. 54 km stiturer lagt inn i 
Trailguide per dags dato. De lange høyfjellsslettene, korte klatringer og storslått utsikt på alle kanter gjør området 
ettertraktet blant entusiaster. Et par av stiene kan kobles sammen for en lengre tur helt til Hemsedal.
 

Stiene er for det meste tradisjonelle flerbruksstier, som går fra A-B. Under tørre forhold er det flere partier som gir 
god flyt på hardt og fint underlag, selv om stein, røtter og “knot” finnes regelmessig blant flytpartiene.

Foto: Trailguide.net / Bjørn Jarle Kvande

Eksisterende stinett på Golsfjellet (skjermdump fra Trailguide.net)
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Stinavn Kategori Lengde
Snitt helling

nedoverkjøringer
Snitt helling

oppoverbakker

Storefjellrunden FB 9 500 m 9,4 % 10,8 %

Langhovda FB 8 900 m 9,1 % 9,1 %

Gjuvarunden FB 12 000 m 10 % 8 %

Bekkaren FB 1 600 m 11,6 % 14 %

Røde Kors-Hytta FB 2 100 m 10,9 % - %

Skutuset FB 3 600 m 5,7 % 6,2 %

Roskaret FB 4 600 m 6,9 % 7,1 %

Hatten FB 3 900 m 6,9 % - %

Ørterhovda FB 2 400 m 4,9 % - %

Gamle Gurisetvegen FB 7 600 m 4,1 % 3,6 %

De eksisterende stirundene er en kombinasjon av sti og en del transportetapper på grusvei. Selve stipartiene er 
totalt sett ikke alt for bratte (ift vanskelighetsgrad), men er relativt lange og teknisk krevende. Utforpartiene eller 
klatringene, for de fleste syklister, innebærer en god del dytting.

Teknisk stiparti langs turen Gjuva. 
Foto: Flytsti.no
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Steinete partier byr på svært teknisk sykling, eller dytting for folk flest. 
Foto: MTB Design

Mot Gjuva langs Storemyr. 
Foto: MTB Design

Mens noen av stiene i området går hovedsakelig på fast underlag, ligger de fleste omringet av eller i myrområder. 
Dette betyr at det oppstår gjørmete forhold ved nedbør i de partiene som ligger lavt i terrenget. Det er i senere tid 
gjort (stedsvis) enkel tilrettelegging (klopping, gruslegging og mindre dreneringstiltak) for tørrere ferdsel både på 
sykkel og til fots, og ellers lite vedlikehold.
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Klopping av våte partier langs Storemyr. 
Foto: MTB Design

Fall-linje partier bidrar til å fremskynde erosjon.
Foto: MTB Design

Stien utvider seg gradvis. 
Foto: MTB Design

Stier over lavtliggende-områder blir fort gjørmete, selv med få passeringer. 
Foto: MTB Design

Mange av stiene tar den mest direkte linjen opp eller ned fra en topp (fall-linje sti). Resultatet er fremskyndt erosjon 
og stedsvis mye slitasje, nye stier formes ved siden av den gamle. En fordypning av stien gir høye kanter, noe som 
gjør stiene krevende å sykle på. Dette fører til at stien holder på vann og forlenger tørketiden etter nedbør.

Tilkomsten til stiene er relativt lett fra Storefjell Resort Hotel, 25 min kjøretur fra Gol sentrum med bil eller rutebuss 
som er dagens naturlige utgangspunkt med parkering og fasiliteter. 

Det finnes per i dag ingen tilrettelagte sykkelspesifikke stier eller sykkelanlegg i området.
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Område C: Skagahøgdi
Ved Skaghøgdi foregår det lite stisykling per dags dato. Det er én eksisterende sti lagt inn i Trailguide som avsluttes 
like nedenfor skiheisen (alt. avsluttning Skaraåsen rundt). Det er ikke gjort vurderinger på stien dersom den ligger 
hovedsakelig utenfor prosjektområdet, og er retningsbestemt (ikke innkjøring fra område C.).

Det finnes per i dag ingen tilrettelagte sykkelspesifikke stier eller sykkelanlegg i området.

Område D: Vestsida - Sudnlie
I området mellom Nørelie og Vermefoss foregår det lite stisykling, og per dags dato er det ingen stier lagt inn i 
Trailguide. De eksisterende flerbruksstiene er godt merket og mye brukt av fotturister, men er generelt for bratte 
for stisykling. F.eks: Dugurdsnatten (nedre): 13% snitt helling, (øvre): 38% snitt helling

Det finnes per i dag ingen tilrettelagte sykkelspesifikke stier eller sykkelanlegg i området. 
 

Skiltet vandrestier opp mot Dugurdsnatten. 
Foto: MTB Design
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Område E: Nystølfjellet

Skjermdump fra Trailguide som viser turen Nystølfjellet Rundt. 

Ved Nystølfjellet foregår det noe stisykling på de eksisterende flerbruksstier og det finnes én tur i Trailguide på ca. 
13km - Nystølfjellet Rundt.

Denne turen byr på teknisk stisykling i høyfjellet, med smal, steinete sti som passer for den erfaren entusiasten. 
Høydepunktet på turen er utsikten fra Nystølvarden, kommunens høyest punkt (1296 m.o.h.) og de påfølgende 
utforkjøringene.

Hovedstien i området er godt brukt av vandrere. Den har lange partier i fall-linjen, som er teknisk og fysisk 
krevende, og for bratte til å tåle tung sykkeltrafikk. Det er gjort enkle tiltak (klopping) på et par av de våteste 
stedene, men ellers lite vedlikehold. Slitasje har ført til høye kanter flere steder (vann holdes i stien ved nedbør), 
dannelse av flere nye stier utenfor hovedlinjen, og generelt mye stein som hindrer flyt.
 

Tilkomst til stiene er via bilvei (ca. 35 min biltur fra sentrum), gjennom 2 stk bomveier, og transportetappe på 
grusvei (ca. 1,5km). Det finnes per i dag ingen tilrettelagte sykkelspesifikke stier eller sykkelanlegg i området.

14%
30%

20% 23%
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Noe steinete parti ned fra Nystølvarden med 30% snitthelling. 
Foto: MTB Design

Selv en liten fordypning av stien gjør at smeltevann på våren blir liggende lenge i stien. 
Foto: MTB Design
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Oppsummering: Eksisterende stier og anlegg

• Det er generelt lite tilrettelagt for stisykling og de eksisterende flerbruksstier har 
 høyt teknisk vanskelighetsgrad.

• Stiene som brukes er lite sammenkoblet og spredt over et stort geografisk område. 

• Tilkomst til stiene er hovedsakelig via eksisterende vei/grusvei- det er få stier som er koblet sammen.

• Mange av stiene krysser eller ligger i våte områder, har bratte partier i fall-linjen og tegn på fremskyndt 
 erosjon og vurderes å ikke kunne tåle “tung” sykkelturisme i dagens stand.

• Høyfjellstiene på Golsfjellet er unike, og har en STOR opplevelsesverdi - 
 men vil ikke tåle økt sykkeltrafikk, uten utbedringstiltak.

Eksisterende stier vurderes å passe best den øvre delen av brukerpyramiden (entusiaster):

Mangel og behov:
 - Stirunder

 - Lavterskel stier og stisenter/e

 - Sykkelspesifikke stier koblet med 
  eksisterende stinett 

 - Rekrutteringsanlegg (ferdighetspark, 
  hopplinjer og pumptrack)

 - Utbedring og vedlikehold av 
  eksisterende flerbruksstier
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Område Vurdering Tiltak

A
Gol Sentrum

Området vurderes som ikke aktuelt for videre tiltak i prosjektets regi. 
Det kan foretas utbedringer av enkeltpartier for å forebygge slitasje, 
men stienes snitthelling (vanskelighetsgrad) vil ikke bli påvirket. 
En slik utbedring treffer dermed kun syklister med høyt 
ferdighetsnivå, og ressurser til stiutvikling i dette område vurderes 
å bli bedre brukt på nye stier og anlegg for en bredere 
brukergruppe, i tråd med mål for prosjektet.

Dugnadsbasert vedlikehold i 
samarbeid med profesjonelt 
stibyggeforetak.
Fokus på steinsetting av 
bratte og våte partier, 
rydding av siktlinjer og 
konfliktforebyggende arbeid.

B
Golsfjellet

Eksisterende stier er ettertraktet av entusiaster og har 
stor opplevelsesverdi. Det bør foretas utbedringer og 
vedlikeholdstiltak for å bevare denne verdien, i tillegg til å 
øke antall brukere og forebygge forventet slitasje.

Utbedring og vedlikehold 
av et utvalg av stier. 

Utdypes nærmere i punkt 5.1

C
Skagahøgdi

Ut ifra prosjektets mål og de fysiske forutsetninger, vurderes 
eksisterende sti som ikke aktuelt for videre tiltak på dette tidspunkt. Ingen tiltak

D
Vestsida - Sudnlie

Ut ifra prosjektets mål og de fysiske forutsetninger, vurderes området 
som ikke aktuelt for videre tiltak. Ingen tiltak

E
Nystølsfjellet

Ut ifra prosjektets mål og de fysiske forutsetninger, vurderes området 
som ikke aktuelt for videre tiltak. Ingen tiltak
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4.2 - Områder for utvikling av nye stier og anlegg
Gol Kommune strekker seg fra 207 m.o.h ved Gol stasjonen og opp til 1295 m.o.h. ved Nystølsvarden. 
Prosjektområdet har dermed et bredt spekter av grunnforhold og vegetasjon, fra både spektakulært 
høyfjellsterreng til dype barnålsskoger nede i dalsidene, som er begge attraktive miljøer for stisykling.

Utvikling av nye stier for sykling må ta hensyn til terrenget med både design og konstruksjon som gjør at slutt-
resultatet passer for syklister. Måten syklister beveger seg i terrenget og bruksmønsteret, er annerledes enn for 
andre brukergrupper. Det er ikke nødvendigvis størrelsen på arealet som er avgjørende, men muligheten til å 
legge opp attraktive og stimulerende stier for tiltenkt brukergruppe.

Morsom og kompakt stinett ved Tottelia i Hemsedal. 
Foto: Hemsedal.com/Katarina Wælås
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Terrengundersøkelser
I tidsrommet 16/4-19 til 2/10-19 ble det utført en rekke terrengundersøkelser i de forskjellige områdene, både med 
og uten sykkel.

Terrengundersøkelser gir svar på lokale grunnforhold, sol og tørkeforhold, sesonglengde, og hvilken type/omfang 
av tilrettelegging som er mulig. De gir også mulighet til å møte lokale syklister og andre stibrukere. Observere 
naturen, samt danne et avgjørende grunnlag for planleggingsprosessen videre. 

Fokus for terrengundersøkelsen:
 - Grunnforhold
 - Beliggenhet i forhold til sol og andre værforhold
 - Nærhet til infrastruktur- fasiliteter og overnatting
 - Mulighet for utvidelse eller kobling til andre stier

Forskjellen mellom svært krevende og noe enklere stibyggeforhold er ofte bare noen skritt unna. 
Foto: MTB Design

Terrengundersøkelse gir muligheten for detaljert bakkeanalyse og for å komme tett innpå naturen.
Foto: MTB Design
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Område A: Gol Sentrum 

Dalsiden langs Gol ligger perfekt til i forhold til både sol og tørkeforhold, og har gode muligheter for en lang 
sykkelsesong sett i Hallingdal-perspektiv. I det nærliggende området rundt sentrum ble det funnet flere steder som 
egner seg for stiutvikling. Der er det åpen furuskog, slak helling og mye løsmasser til å kunne bygge sti. Det er 
stedsvis områder med mange store steiner, som egner seg mindre til kortere stirunder/lavterskel, og mer til 
koblingsstier med høyere vanskelighetsgrad. Ellers gode muligheter for både anlegg og stier i alle vanskelighetsgrader. 
 

Hallingmo området, rett ovenfor Gol sentrum. 
Foto: MTB Design

Hoftun området ved Gol camping. 
Foto: MTB Design
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Hoftun området ved Gol camping. 
Foto: MTB Design

Område B: Golsfjellet

De fysiske forutsetninger på de undersøkte områdene på Golsfjellet er ikke de beste. Våtområder og myr dominere 
store deler av fjellplatået og det vurderes som krevende forhold for å bygge sti. Slike områder krever generelt mye 
ressurser for lite sti og gir lite rom for videreutvikling. 

Myr dekker store deler av fjellplatået bak Storefjell Resort. 
Foto: MTB Design

Tynt løsmassedekke observert i alpinanlegget. 
Foto: MTB Design
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Over tregrensen er det også mye bart fjell. Deler av området i og bak alpinanlegget ved Storefjell er for bratte eller 
har lite egnet masse for å kunne utvikle et stinett av kommersiell betydning på en kostnadseffektiv måte. 
  
Området under tregrensen derimot, mellom 825 m.o.h og 1025 m.o.h (både nord-østover og vestover) fra Storefjell 
er bedre egnet til å utvikle stier. Her er det slakere helling og bedre grunnforhold, noe som gir mulighet for å 
bygge lavterskel koblingsstier, kortere stirunder/stisenter og retningsbestemte stier (nedoverorientert). I tillegg 
finnes det mange eksisterende grusveier som gjør sammenkobling mulig der det ikke kan bygges nye stier.

Området på baksiden av Storefjell Resort Hotel egner seg til utvikling av et stort sykkelanlegg, pumptrack, 
hopplinjer og ferdighetspark. Et åpent og planert område i umiddelbar nærhet til overnatting, fasiliteter, parkering 
og eksisterende aktivitetstilbud.
 

Utsikt fra toppen av Storefjell mot Bjørnalihaugan. 
Foto: MTB Design

Slakere helling og bedre grunnforhold observert under 
tregrensen mot Kamben. Foto: MTB Design

Aktivitetsområde på baksiden av Storefjell Resort. 
Foto: MTB Design
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Slakere helling og bedre grunnforhold observert under 
tregrensen mot Kamben. Foto: MTB Design

Område C: Skagahøgdi

Det er gode forutsetninger for stiutvikling i området ved Skagahøgdi, noe som har vært registrert i en tidligere 
rapport (Gol Ski Resort Trail Feasibility Study, av Tråkk n’ Roll/Mark McClure, 2016). Både beliggenhet i forhold 
til sol og tørkeforhold, grunnforholdene (dype morenemasser) og lite bebyggelse, er et perfelt utgangspunkt for 
stiutvikling. 475 høydemeter fra toppen til bunnen av anlegget gjør at området egner seg til et gravitasjonsbasert 
anlegg. Det er også gode forhold for stirunder med lavere vanskelighetsgrad rundt Skagahøgdi og i nærheten av 
hyttefeltet.

Skagahøgdi, med alpinanlegg som strekker seg ned mot Gol sentrum. 
Foto: MTB Design
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Område D: Sudnlie
 

Et lite glimt av mange partier med bratt sidehelling og veldig krevende stibyggeforhold observert i Sudnlie. 

Sørsiden av Hallingdalselva (Sudnlie) fra Vermefoss til Norheim ble kartlagt grunnet kort avstand til sentrum, lite 
bebyggelse og eksisterende nett av skogsveier for tilkomst. Det ble observert varierende forhold, men generelt 
er området for bratt (52-55% sidehelling). Det ble observert stedsvis store områder dekket med mye store stein, 
noe som gir krevende byggeforhold. Det meste av åsen ligger også i skyggen store deler av året, noe som gjør at 
grunnforholdene er mye våtere og brukssesongen ville eventuelt vært kortere tidlig frost og sen snøsmelting. 
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Område E: Nystølfjellet
 

Åpent fjellandsskap med krevende stibyggeforhold observert ved Nystølfjellet. 
Foto: MTB Design

Nystølfjellet byr på åpent høyfjellsterreng med lite vegetasjon og mye stein. Store deler med bart fjell og bratt 
sidehelling preger framsiden av fjellet, noe som gir krevende forhold for stibygging. Ellers ble det observert noen 
våtere partier, men mindre omfang av myr enn de andre kartlagte områdene på høyfjellet. Høyden (1050-1296 
m.o.h) gjør at snøen kan ligge forholdsvis lenge, spesielt på baksiden av fjellet, noe som gir våte grunnforhold 
og eventuelt en noe kortere brukssesong. 
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Oppsummering: Områder for utvikling av nye stier og anlegg

 • Det er store forskjeller mellom de undersøkte områdene når det gjelder forutsetninger for stiutvikling. 
  Byggeteknikk og forventet kostnader for stiutvikling vil variere.

 • Steder der grunnforholdene er best må utnyttes til stisenter og lavterskeltilbud.

 • Sykkelanlegg bør bygges der det er mest hensiktsmessig i forhold til fasiliteter, tilgjengelighet og arealbehov.

 • Det må tas hensyn til flerbruk ved utbygging av nye stier i områdene med andre brukergrupper.

 • Det må tas hensyn til alpinbakker og snøproduksjon i skianleggene, og bygging av nye stier i disse områdene 
  må vurderes nøye.

Område Vurdering Tiltak

A
Gol Sentrum

Gode grunnforhold og nærhet til infrastruktur gir bra grunnlag 
for stiutvikling. Passer til utvikling av sentrumsnære stier og 
kompakte runder med fokus på rekruttering av lokale syklister 
og lavterskeltilbud, koblingssti og stisenter (grønn til svart 
vanskelighetsgrad).

Nybygg – sentrumsnære stier, 
koblingssti, stisenter.
Utdypes nærmere i 
punkt 6.1

B
Golsfjellet

Noe krevende grunnforhold, men nøye planlagte stier og anlegg 
koblet sammen i nærheten av infrastruktur vil gi et bra grunnlag 
for en stisatsning. Under tregrensen er det egnet forhold til 
koblingsstier, stisenter og sykkelanlegg (pumptrack, ferdighetspark, 
hopplinje og ferdighetsløyper) for alle ferdighetsnivåer.

Nybygg – koblingsstier, 
stisenter, sykkelanlegg.
Utdypes nærmere i 
punkt 6.2

C
Skagahøgdi

Veldig gode grunnforhold og fremtidsrettet beliggenhet. Passer 
til koblingsstier i lav vanskelighetsgrad og stort gravitasjonsbasert 
sykkelanlegg.

Nybygg – stirunder 
og gravitasjonsbasert 
sykkelanlegg.
Utdypes nærmere i 
punkt 6.3

D
Vestsida - Sudnlie

Ut ifra de fysiske forutsetninger og prosjektets mål, vurderes området 
som ikke aktuelt for videre tiltak på dette tidspunktet. Ingen tiltak

E
Nystølsfjellet

Krevende grunnforhold og lang vei til infrastruktur betyr at 
grunnlaget for en kommersiell stisatsning i området er ikke til stede. Ingen tiltak
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5. TILTAKSPLAN
Utbedring av eksisterende stier
Kombinasjon av stisykling i storslått og vakkert naturlandskap, på smale og tekniske stier, gir Golsfjellet en unik og 
ettertraktet sykkelopplevelse for entusiasten. 
I tillegg til erfarne norske stisyklister, er det spesielt utenlandske stisykkelturister (Tyskland, Storbritannia m.fl) som 
etterspør slike opplevelser. De er villige til å jakte på nettopp slike stier Golsfjellet har å tilby.

Stiforvaltning og identitet
Selv om det bygges stadig nye stier over hele landet, vil attraktiviteten av de eksisterende stier alltid være der for 
entusiastene. Unike naturopplevelser, mestringsfølelse og det å føle at man kommer seg vekk fra sivilisasjon er alle 
gode grunner til dette. 

Ved å utbedre og vedlikeholde, vil det sikre at stiene også vil kunne ta imot og tåle slitasjen fra de nye entusiastene 
som kommer i årene fremover. Samtidig holdes de eksisterende stiene “smale” slik at Golsfjellet sin sykkelidentitet 
ivaretas. 

Fokuset for utbedring skal være basert på bærekraftig stibygge-prinsipper, som steinlegging og armering, rydding 
av siktlinjer og taktisk fjerning/flytting av stein (mindre dytting, mer sykling). Stienes unike kvaliteter skal bevares 
mest mulig.
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Stiparti på Langhovda med Hemsedalsfjellet i bakgrunn. 
Foto: Trailguide.net / Bjørn Jarle Kvande.

E1. Storefjellrunden

E2. Langhovda 

E3. Gjuvarunden

E4. Bekaren

E5. Røde Kors-Hytta

E6. Skutuset

E7. Roskaret

E8. Hatten

E9. Ørterhovda

E10. Gamle Gurisetvegen

E10

E9

E5
E1

E4

E2E3

E8
E7 E6
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Ved valg av eksisterende stier til utbedring er det tatt hensyn til følgende spørsmål:

 - Grunnforholdene og terreng
   • går deler av stien allerede i en bærekraftig plassering?
   • er det lett tilgang til råmaterialer (stein eller mineraljord) for utbedring?

 - Opplevelsesverdi/Spektakulær natur
   • er omgivelsene stien går i så ettertraktet at bruken vil øke, selv uten utbedringer?
   • er stien i seg selv så populær at den vil fortsatt sykles uten utbedringer?

 - Logistikk og tilgjengelighet
   • vil utbedringer på stien gjør stien mer tilgjengelig for flere?
   • er det koblinger til fasiliteter i nærheten?
   • hvordan vil utbedringer og økt sykkeltrafikk påvirke andre brukergrupper?

Foto: Flytsti/Jon Bruu 
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5.1 - Utvalgte stier og tiltak - Golsfjellet

*Gamle Gurisetvegen (E10) vurderes også å være aktuelt for tiltak, i form av merking og skilting i første omgang, og 
til fremtidig utbedring (omfang fastsettes etter evaluering av tiltak på stiene E2, E4, E3). 

Sti nr/navn Prioritering Tiltak Antall meter Est. kostnad

E2. Langhovda 1 SL, TF, MS 2 100 m 210 t / 84 000,-

E4. Bekaren 2 OB, SL, TF, RS, MS 800 m 80 t / 32 000,-

E3. Gjuvarunden 3 OB, SL, TF, RS, MS 1 950 m 195 t / 78 000,-

*E10. Gamle Gurisetvegen 4 MS - 15 t / 6 000,-

4 850 m 500 t / 200 000,-  + mva

Utbedringstiltak Resultat

SL 1. Steinlegging av våte områder • Mindre slitasje og tørr ferdsel
• Vedlikeholdsfritt og sykkelvennlig (ift. klopping)

OB 2. Ombygging av bratte/eroderte partier • Mindre slitasje fra vann og bremsing

TF 3. Taktisk fjerning/flytting av stein • Mer sammenhengende sykling uten dytting

RS 4. Rydding av siktlinjer • Mindre bremsing – mindre slitasje
• Mulige brukerkonflikter reduseres

MS 5. Merking og skilting • Tyngden av syklister holdes på de utbedret stiene

E3 E2

E10

E9

E4
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Gjennomføring av tiltak:
Selv om det har etter hvert blitt flere entusiaster som driver med stibygging på sine lokale stier, anbefales det å 
engasjere et profesjonelt stibyggeforetak. Det er visse krav til blant annet sikkerhet, dokumentasjon og forsikring 
som må ivaretas. Et profesjonelt firma har det nødvendige kompetanse og riktig verktøy til å utføre jobben til 
en bestemt tidsplan. Arbeid i nærheten av våtmarksområder må også ta hensyn til f.eks hekkesesong og andre 
bestemmelser for sårbare soner i samråd med kommunen.

Oppgaverekkefølge:
 1.  Utbedre stier E2, E4, E3
  • Ferdigstillingsrapport og vedlikeholdsplan skal overleveres prosjekteier av utførende entreprenør 
   ved utført arbeid 

 2.  Lage skiltplan for E2, E4, E3 og E10 og skilte
  • Skilting og merking skal utføres i henhold til nasjonal standard. Turruter for tur- og stisykling» 
   på Merkehåndboka.no
  • Skiltplanen skal inkludere informasjonstavle ved hovedinngang til stiene, navneskilt og merking ved 
   stikryss og tekniske elementer med stor risiko

 3. Evaluere tiltak på E2, E4, E3 og utføre aktuelle tiltak på E10

 4. Vedlikeholde 

Utbedring av eksisterende sti på Nesbyen under prosjektet Tråkk n’ Roll, august 2016. 
Foto: MTB Design

Steinleggingsteknikker brukes f.eks til å redusere slitasje på bratte partier (V) eller for å krysse våte områder (H).
Foto: MTB Design
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Antall kilometer og fokus for utvikling i perioden 2020-2022.

6. TILTAKSPLAN
Nye stier og anlegg
Tiltaksplan er utarbeidet først og fremst med hensyn til prosjektets mål og retningslinjer. 
Tiltakene skal utvikle Gol som et sentrum for sykkeldalen Hallingdal. Et nytt tilskudd av stier og anlegg vil øke 
rekruttering og interesse lokalt og bygge opp en solid stisykkelkultur. Det vil gi lokale næringsaktører et verktøy 
til å kapitalisere på den økende stisykkelturismen.

Kartleggingsarbeidet avdekket mangel på tilrettelagte, lavterskelstier og behov for rekrutteringsanlegg: 
Med ca. 16km av nybygde stier i grønn og blå vanskelighetsgrad, og sykkelanlegg som pumptrack (3 stk) og 
ferdighetspark (5 stk), skal disse dekkes i fase 1.

Forslag til tiltak i fase 1 har blitt presentert til både grunneiere, næringsaktørene og kommunen i flere omganger for 
revidering og tilpassing.

Tiltaksplanen er dermed lagt opp med hensyn til hvert områdes styrker og svakheter, slik at det bygges riktig tiltak 
på riktig plass. I følgende faser vil hele Gol kommune kunne etter hvert stille med et kompletterende stisykkeltilbud 
for de forskjellige brukergrupper og ferdighetsnivåer.
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Hvordan lese tiltakskartet?
Det er brukt fargede felt for å vise de forskjellige utviklingsfaser i hvert område, med følgende tidsperspektiv:

Prioriteringsgrunnlag
- Nærhet til “kassaapparat”
- Grunnforhold og terreng

- Opplevelsesverdi/spektakulær 
 natur
- Logistikk og tilgjengelighet
- Nærhet til eksisterende
 stiprodukt

Fase 1 Fase 2 Fase 3

1 - 3 år 3 - 6 år 6 - 10 år

OS Opparbeidet sykkelsti

FL Ferdighetsløype

PT Pumptrack

FP Ferdighetspark

HL Hopplinje

Foto: MTB Design
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Et stisykkeltilbud i sentrum vil bidra til at Gol blir et naturlig stoppested for tilreisende syklister på vei gjennom Hallingdal. 
Foto: MTB Design

6.1 - Område A: Gol Sentrum 
Den internasjonale organisasjonen for stisykling (IMBA) vedtok nylig at sentrumsnære stier skal være deres 
hovedfokus de neste 30 årene, og det er mange gode grunner til det. Stier med kort avstand til butikker, parkering 
og boligområder har en positiv effekt på næring, folkehelse og miljø. 

I tillegg til å senke terskelen for å komme seg ut og eliminere behov for kjøring av bil, gir sentrumsnære stier en 
glimrende mulighet for egenorganisert idrett i en tid der mange typer idrett er kontrollert og regulert.

<<Trails close to home mean more quick hits for mental health and fun. In large cities and small rural towns 
alike, trails enhance quality of life, provide economic benefits and create community.>>
IMBA Trail Labs, 3/4-2019, Bentonville USA

En utvikling av sentrumsnære stier i Gol vil være noe som kan brukes både i hverdagen og på ferie. Det vil gi lokale 
ungdommer som har lyst til å sykle en grunn til å komme seg ut i naturen. Det vil gi foreldrene en ny mulighet til 
effektiv egentrening. Og ikke minst, en grunn for gjennomreisende turister til å stoppe- og bruke penger på lokal 
næring.
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Området A deles opp i to soner for utvikling:

A1: Hallingmo    

A2: Hoftun-Gol Campingsenter 

Foto: MTB Design

A1

A2
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A1: Hallingmo

Området ved Hallingmo er tidligere undersøkt til utvikling av sentrumsnære terrengsykkelstier (ref. tidligere 
rapporter fra Tråkkn Roll / MTB Design). Området gir en unik mulighet for utvikling av ca. 2,5-3 km av stier i 
umiddelbar nærhet til eksisterende idrettsanlegg (fotball, friidrett, håndball, turn, klatring m.m.) og én av kun 
to asfalterte pumptracks i Hallingdal.

Kartet viser avstand til sentrumsvegen og eksisterende pumptrack. 
Foto: Golinfo.no
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Konsept A1: Hallingmo

Stisykling i sentrum
 - Stier som er i nærheten av infrastruktur og der folk bor.
  • senker terskelen for å komme seg ut på sykkel
  • eliminerer behov for å kjøre bil
  • fungerer som rekrutteringsanlegg for lokale ungdommer

For hvem:
 - Familier som vil ha fysisk aktivitet uten mye “styr”
 - Lokale ungdommer som vil drive med egenorganisert idrett (“session trails”)
 - Aktive voksne som har et lite vindu for egentrening og vil ha effektiv sykkeltid uten mye bilkjøring
 

Foto: MTB Design

Fokus for utvikling i fase 1:
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Tiltak:

Fase 1
 - Nybygde sykkelspesifikke stier, hovedsakelig i blå vanskelighetsgrad
  • korte, sammenhengende sløyfer
  • innlagte elementer/linjer for å stimulere brukerprogresjon
  • snitthelling på 3-5 % oppover og maksimum 7 % nedover 
   (slik at de fleste kommer seg rundt uten å måtte dytte sykkelen)
  • bærekraftig design og konstruksjon:
     •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
      •  importert topplag (grus) og elementer i stein
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  mindre vedlikehold
    •  jevn og forutsigbar overflate

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

1 OS 200 m Blå 1-3 år 114 075,- 4 %

2 OS 595 m Blå 1-3 år 339 300,- 4 %

3 OS 645 m Blå 1-3 år 374 400,- 4 %

4 OS + FL 380 m Blå 1-3 år 264 100,- 6 %

5 OS 340 m Rød 1-3 år 236 300,- 4 %

2 200 m 1 328 175,- + mva
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A2: Hoftun - Gol Campingsenter

Området ved Hoftun peker seg ut på grunn av de gode grunnforholdene, og nærhet til fasiliteter som 
Gol Campingsenter, Hallingdalselva og RV7. 

Det er optimale forhold for utvikling av et stisenter med sykkelspesifikke stier og anlegg (pumptrack og 
ferdighetspark). De letteste stiene vil være nærmest infrastruktur, mens stiene med høyere vanskelighetsgrad 
utvikles etter hvert lengre oppover i lia. Importert topplag (grus) vil sikre en jevn og forutsigbar overflate på de 
grønne og blå stiene. Slike stier tåler hardt bruk i all slags vær, i tillegg til å øke sesonglengden. Et tilbud av stier 
som kan tas i bruk tidlig på våren og sent på høsten. Er også avgjørende for å kapitalisere på tilreisende syklister 
på sin ferd gjennom Hallingdal.

Det er gode forutsetninger for en rask videreutvikling i fase 2 (estimert 5-7,5 km), som gir kapasitet for å ta imot 
mange syklister samtidig. Området kan på sikt kobles sammen med Gol sentrum (fase 3) med sti over Rusteåne og 
Hagaskogen (2,1-2,5 km). 
  

Foto: MTB Design



52 53

Konsept A2: Hoftun - Gol Campingsenter
Stisykling for alle
 - Et progressivt og komplett sykkeltilbud som:
  • gir mulighet for å sykle sammenkoblet stirunder med direkte tilkobling til overnatting, 
   parkering, kiosk, toaletter
  • tillater høy kapasitet på antall brukere
  • øker lønnsomheten av servicetilbud (f.eks sykkelutleie/shop, guiding)
  • henger sammen men andre aktivitetstilbud (bading, lekeplass, m.m)
  • åpner muligheter for fremtidig arrangement, sykkelcamp, demo, m.m

For hvem:
 - Lokale og tilreisende syklister, både familier og entusiaster
 - Aktive “hyttehallinger” og campinggjester

Fokus for utvikling i fase 1:

Foto: MTB Design
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Tiltak:

Fase 1 - Hoftun - Gol Campingsenter
 - Nybygde sykkelspesifikke stier, i grønn vanskelighetsgrad
  • korte stirunder med enkle tekniske elementer
  • ferdigbredde på 90-150cm gir ferske syklister god klaring
  • maksimal snitthelling på 3 % oppover og 5 % nedover
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
   •  importert topplag (grus) på de grønne stiene
   •  tåler mye bruk, i all slags vær
   •  jevn og forutsigbar overflate for nybegynnere
   •  forlenger sykkelsesongen
- Pumptrack (ca. 500 m3)
- Ferdighetspark (ca. 400 m3) 

*Opsjon for asfaltering av pumptrack + 300 000,- (+ mva). Asfaltering vil øke antall brukere (skateboard, sparkesykkel) 
og sesonglengde, og redusere vedlikehold til et minimum.

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

6 OS 365 m Grønn 1-3 år 253 675 4%

7 OS 145 m Grønn 1-3 år 100 775 4%

8 OS 190 m Grønn 1-3 år 132 050 4%

PT Pumptrack* 1-3 år 275 000 7%

FP Ferdighetspark 1-3 år 250 000 7%

700 m 1 011 500,- + mva
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Foto: MTB Design

Fase 2 - Hoftun 3 - 6 år

Området for utvikling i fase 2 (lilla felt) gir mulighet for ca. 5,5-7 km med stier, fordelt på øst og vest siden 
av Rusteåne. Stiene tilrettelegges i vanskelighetsgrad blå og rød, med noe bruk av importerte masser, men 
hovedsakelig stedsmasser. Tekniske elementer som kuler, hopp, doserte svinger og “features” vil brukes til å skape 
morsomme stier som stimulerer til ferdighetsprogresjon før brukerne beveger seg lengre ut i stinettet.
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Området på vestsiden av Rusteåne gir mulighet for utvikling av lengre retningsbestemte stier i fase 2. Veien brukes 
som tilkomst opp til startpunkt for stiene på begge sider.

Foto: MTB Design
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Fase 3 - Hoftun - Gol Campingsenter  6 - 10 år 

Området for utvikling i fase 3 (rød felt) gir mulighet for ca. 6-8,5 km med stier, med spennende terreng som 
passer til lengre runder og mer teknisk og fysisk krevende sykling. Tyngden av stiene tilrettelegges i blå og 
rød vanskelighetsgrad, med muligheter for partier eller sløyfer i svart gradering. Det er behov for videre 
terrengundersøkelse i området (detaljplanleggingsfasen). Stidesign og antall kilometer i de forskjellige graderinger 
bør legges opp etter erfaringer i fase 1 og 2, med tanke på brukere og etterspørsel.

Foto: Thomas Schweighofer
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Koblingsstien til sentrum på vestsiden av området vil gi en viktig kobling av stisenteret til sentrum, men vil også 
være en attraksjon i seg selv. Traséen byr på morsomt skogsterreng med fine utsikter både oppover og nedover 
dalen, og bademuligheter i Hallingstampen og i Rusteåne. Stien tilrettelegges som sykkeloptimisert, også med 
tanke på flerbruk. Lengde: ca 2,1 – 2,5 km.

Konseptuell plassering av koblingsti fra Hoftun over Hagaskogen til Gol sentrum. 

Foto: MTB Design
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6.2 - Område B: Golsfjellet

Foto: MTB Design

Foto: MTB Design

For at Golsfjellet skal lykkes som en helhetlig “stisykkel-destinasjon i destinasjonen”, må det tilrettelegges for et 
større antall brukere. Sykkelspesifikke stier, pumptrack, ferdighetsanlegg og koblingsstier er nøkkelen. 
Terrengundersøkelsene understreker krevende grunnforhold for stiutvikling på alpinbakkene og høyfjellsplatået. 
Området under tregrensen både øst- og vestover er betydelig bedre. Det er slakere helling med bedre 
grunnforhold, mer sol (gir tidligere sesong) og lett tilkomst via eksisterende grusveier. 

I tillegg er det flere store overnattingssteder, spisesteder og andre aktivitetstilbud som for øyeblikket står delvis 
hver for seg, sett fra stisyklistens sete. En stiutvikling basert på å koble sammen områdene fra Storefjellstølen 
helt til Oset, vil være styrken i hele konseptet. For stisyklisten betyr dette mest mulig sti og minst mulig grusvei.
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For at en sammenkobling av områdene skal være vellykket, må det være fokus på lavterskel. Selv om det er 
ca. 7 km mellom Storefjellstølen og Oset, er det kun 190 meter i høydeforskjell. Dette betyr at en kobling kan, 
med riktig design, holde blå gradering hele veien (5% maksimal snitthelling i oppoverbakkene og 7% nedover). 
En slik kobling vil dermed sikre at stiutvikling på hvert område øker totalverdien for hele Golsfjellet. 

Stisenter, flyt-stier, sykkelanlegg og sammenkobling mellom Storefjellstølen og Oset vil gi Golsfjellet en ny identitet 
blant stisyklister i alle ferdighetsnivåer.
 

Selv med en geografisk spredning på ca. 7km, ligger de største overnattingssteder innenfor 190 høydementer.

Stier designet for flere ferdighetsnivåer ved Vestlia Resort, Geilo.
Foto: MTB Design
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Konsept: Golsfjellet
Høyfjells-stisykling for familier og entusiaster
 - Et komplett og sammenkoblet stisykkeltilbud som:
  • gir mulighet for å sykle sykkelspesifikke stirunder og tilrettelagte sykkelanlegg i alle vanskelighetsgrader
  • er koblet sammen med bærekraftige, eksisterende stier på høyfjellet
  • gir unikt sykling på tilrettelagte stier langs Tisleifjorden
  • tillater høy kapasitet på antall brukere av alle ferdighetsnivåer
  • er i direkte tilkobling til overnatting, parkering, kiosk, toaletter
   eller er “rett utenfor hyttadøra”
  • henger sammen men andre aktivitetstilbud (bading, ridning, fiske, m.m)
  • øker lønnsomheten av servicetilbud (f.eks sykkelutleie/shop, guiding)
  • åpner muligheter for store arrangement, sykkelcamp, demo, m.m

For hvem:
 - Lokale og tilreisende syklister (både familier og entusiaster)
 - Aktive “hyttehallinger” og hotellgjester

Fokus for utvikling i fase 1:

Foto: Birgit Haugen
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Området deles opp i fire soner for utvikling:

B1: Storefjellstølen
B2: Storefjell

B3: Bualie
B4: Oset

B1

B2

B3

B4
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Storefjellstølen
Tiltak B1:

Fase 1
 - Nybygde sykkelspesifikke stier, i blå vanskelighetsgrad
  • innlagte elementer/linjer for å stimulere brukerprogresjon
  • snitthelling på 3-5 % oppover og maksimum 7 % nedover 
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
   •  importert topplag (grus) og elementer i stein
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  mindre vedlikehold
    •  jevn og forutsigbar overflate
 - Ferdighetspark (ca. 550 m3) 

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

30 OS 570 m Blå 1-3 år 333 450 4%

31 OS 325 m Blå 1-3 år 190 125 4%

32 OS 1 185 m Blå 1-3 år 693 225 4%

FP Ferdighetspark 550 m3 1-3 år 250 000 7%

2 080 m 1 466 800,- + mva

OS – Opparbeidet sykkelsti FL - Ferdighetsløype PT - Pumptrack FP - Ferdighetspark HL - Hopplinje



64

I området vest for Storefjellstølen er etablering av en koblingssti øverst i feltet, første prioritet i fase 2. Fra denne 
kan det bygges morsomme sløyfer nedover til eksisterende grussti ovenfor Turkuppmyre. På denne måten 
kan man kombinere de forskjellige stiene, eller velge én runde etter eget ferdighetsnivå. Fokus på blå og rød 
vanskelighetsgrad, med innlagte tekniske elementer, ca. 3-3,5 km sti totalt.

Innlagte tekniske elementer gir variasjon og fremmer ferdighetsprogresjon. 
Foto: MTB Design

Fase 2 - Storefjellstølen 3 - 6 år
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I fase 3 forlenges koblingsstien øverst i feltet helt rundt og opp på Langhovda (totallengde ca. 2,5 – 3 km). 
Stien lages i blå vanskelighetsgrad, maks. snitthelling på 5%, og med tanke på flerbruk. Fra denne kan det 
lages en rød sti (sykkelspesifikk, ca. 650 m) og en blå sti (flerbruk, ca. 850 m) ned til Turkuppmyre. Terrenget gir 
muligheter for å legge opp flere korte, mer tekniske sløyfer, som fastsettes etter videre terrengundersøkelse 
(detaljplanleggingfasen). 

Foto: Trysil.com / Trysil Bike Arena

Fase 3 - Storefjellstølen 6 - 10 år 
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Storefjell
Tiltak B2:

Fase 1
 - Nybygde sykkelspesifikke stier, i blå vanskelighetsgrad
  • snitthelling på 3-5 % oppover og maksimum 7 % nedover
  • legges opp til flerbruk der det er hensiktsmessig
  • “ferdigelementer” brukes i ferdighetsløype (kan fjernes på vinteren)
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
   •  importert topplag (grus) og elementer i stein
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  mindre vedlikehold
    •  jevn og forutsigbar overflate
 - Ferdighetspark (ca. 1000 m3)
 - Hopplinje (grønn-rød vanskelighetsgrad)
 - Pumptrack (asfaltert, ca. 2000 m3)

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

40 OS + FL 725 m Blå 1-3 år 503 875,- 6%

41 OS 525 m Blå 1-3 år 307 125,- 4%

42 OS 810 m Blå 1-3 år 473 850,- 4%

PT Pumptrack (2000 m3) 1-3 år 1 600 000,- 1%

FP Ferdighetspark (1000 m3) 1-3 år 400 000,- 7%

HL Hopplinje (1500 m3) 250 000,- 7%

2 060 m 3 534 850,- + mva

OS – Opparbeidet sykkelsti FL - Ferdighetsløype PT - Pumptrack FP - Ferdighetspark HL - Hopplinje
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Fase 2 - Storefjell 3 - 6 år 

Området nordøst for Storefjell Resort Hotel utvikles i fase 2 med flyt-stier i blå vanskelighetsgrad (lengde på
ca. 425 m og 950 m). Med nærheten til både hotell, hyttefelt og kobling videre mot Kamben og Bualie, blir 
begge stiene lett tilgjengelige og svært populære. Disse bør lages med importert masser for å tåle mye trafikk, og 
alternative linjer for å tillate flere ferdighetsnivåer. 

Foto: Trysil.com / Trysil Bike Arena
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Bualie
Tiltak B3:

Fase 1
 - Nybygde sykkelspesifikke stier, 
  i blå vanskelighetsgrad
  • snitthelling på 3-5 % oppover og 
   maksimum 7 % nedover
  • “ferdigelementer” brukes i ferdighets-
   park (kan fjernes på vinteren)
  • flytsti i heisen legges opp med hensyn 
   til snølegging/tråkking
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering 
      av vann 
   •  importert topplag (grus) og 
         elementer i stein
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  mindre vedlikehold
    •  jevn og forutsigbar overflate
 - Ferdighetspark (ca. 600 m3)

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

50 OS 1 785 m Blå 1-3 år 1 044 225,- 4%

51 OS 360 m Blå 1-3 år 210 600,- 4%

52 OS + FL 640 m Blå 1-3 år 444 800,- 6%

53 OS 485 m Blå 1-3 år 337 075,- 4%

FP Ferdighetspark (600 m3) 1-3 år 300 000,- 7%

3 270 m 2 336 700,- + mva

OS – Opparbeidet sykkelsti FL - Ferdighetsløype PT - Pumptrack FP - Ferdighetspark HL - Hopplinje
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Tiltak B4:

Fase 1
 - Nybygde sykkelspesifikk sti, i grønn vanskelighetsgrad
  • legges opp med hensyn til flerbruk
  • “rasteplass” med bord, benk og sykkelstativ legges inn strategisk (3-4 stk)
  • ferdigbredde på 90-150cm gir ferske syklister “god klaring”
  • maksimal snitthelling på 3 % oppover og 5 % nedover
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
   •  importert topplag (grus) og enkle tekniske elementer
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  jevn og forutsigbar overflate for nybegynnere
    •  forlenger sykkelsesongen
 - Pumptrack (asfaltert, ca. 700 m3) 

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

60 OS 2 370 m Grønn 1-3 år 1 481 250,- 4%

PT Pumptrack (700 m3) 1-3 år 900 000,- 7%

2 370 m 2 381 250,- + mva

OS – Opparbeidet sykkelsti

FL - Ferdighetsløype

PT - Pumptrack

FP - Ferdighetspark

HL - Hopplinje

Oset - Tisleia
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Fase 2 - Oset-Tisleia 3 - 6 år

Området vest for Oset gir mulighet for utvidelse langs kanten av Tisleifjorden i fase 2, ca. 2,5-3 km sti i blå 
vanskelighetsgrad. Med utsikt over vannet, fine strender og lite høydemeter, blir stisyklingen her veldig attraktivt 
for familier og nybegynnere. 

 
I planarbeidet ble det lagt frem flere forslag til koblingssti mellom Oset og Bualie, uten at det lyktes for å 
komme til enighet rundt plassering av denne. Uten denne stien vil området ved Oset fremstår som noe isolert 
fra resten av satsingen på Golsfjellet, med kun sammenkobling via eksisterende grusvei. Det er svært viktig for 
å beholde “lavterskelskonseptet” at det kan være enighet rundt etablering av denne stien, slik at det finnes en 
familievennlig og attraktiv stialternativ mellom Bualie og Oset.

Stier ved Tisleifjorden vil åpne opp området for mer aktivitet langs vannkanten. 
Foto: MTB Design 
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Foto: MTB Design 

6.3 Område C: Skagahøgdi

 
Med sin sentrale beliggenhet, gode grunnforhold og 475 høydemeter, har området ved Skagahøgdi veldig gode 
forutsetninger for stiutvikling. 

Utbygging av hyttefeltet på toppen av fjellet, i tillegg til alpinsatsingen og utvikling av servicetilbudet, betyr flere 
aktive mennesker i området året rundt. Lavterskelstier (flerbruk) og ferdighetspark i fase 1 og flysti (ca. 1 km) i fase 
2, vil øke aktiviteten på sommerstid betydelig, og danner grunnlag for en videre stisatsing.

Fjellsiden nedover mot Gol sentrum gir mulighet til utvikling av en gravitasjonbasert stinett i fase 3 (6-10 år), 
med et potensialet for et stiprodukt som kan være i norgestoppen i løpet av kort tid. En sidehelling på 18-25%, 
bra solforhold og store områder uten bebyggelse, gir terrenget her mulighet for 10-12 km kilometer med 
sykkelspesifikke, retningsbestemte stier (hovedsakelig nedover). Veinettet kan brukes til transport opp igjen, enten 
med shuttlebil eller for egen maskin (f.eks el-sykkel), inntil planlagt stolheis kommer på plass.
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Konsept: Skagahøgdi
Lavterskel stier og anlegg
 - Lavterskel stirunde og ferdighetspark som…
  • gir mulighet for å sykle en morsom stirunde rett utenfor hyttedøren 
  • øker rekrutering av aktive, syklende hyttegjester
  • legger et fundament for videre stisatsing

For hvem:
 - Hyttegjester
 - Lokale syklister (barn/familier)
 

Trytetrøkket på Nesbyen. 
Foto: MTB Design

Fokus for utvikling i fase 1:
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Tiltak C:

Fase 1
 - Nybygde stier i grønn vanskelighetsgrad
  • sykkeloptimisert sti, med hensyn til flerbruk
  • snitthelling på 3% oppover og maksimum 5 % nedover 
  • bærekraftig design og konstruksjon:
   •  bølgende stiprofil for drenering av vann 
   •  importert topplag (grus) og elementer i stein
    •  tåler mye bruk, i all slags vær
    •  mindre vedlikehold
    •  jevn og forutsigbar overflate
 - Ferdighetspark (ca. 500 m3)

Stinr Sti/
anleggstype Lengde Gradering Fase Est. byggekostnad Est. Årlig 

vedlikehold

70 OS 2 000 m Blå 1-3 år 1 170 000,- 4%

71 OS 705 m Blå 1-3 år 412 425,- 4%

FP Ferdighetspark (600 m3) 1-3 år 300 000,- 7%

2 705 m 1 882 425,- + mva

OS – Opparbeidet sykkelsti FL - Ferdighetsløype PT - Pumptrack FP - Ferdighetspark HL - Hopplinje
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Bygging av en flytsti i fase 2 (lilla felt) ca. 1-1,2 km i blå vanskelighetsgrad, åpner opp muligheter for en runde med 
retur via grønn sti tilbake til toppen (2-2,2 km totalt). Store doseringer, kuler og platåhopp gjør denne stien veldig 
attraktiv for familier og nybegynnere, i tillegg til å tiltrekke mer erfarne syklister.

Fase 2 - Skagahøgdi 3 - 6 år

Det er behov for videre terrengundersøkelse i området for fase 3 (detaljplanleggingsfasen). Foreløpig estimater 
viser muligheter for ca. 10-12 km med sykkelspesifikke stier, i blå til svart vanskelighetsgrad, med doseringer, kuler, 
hopp og innlagte elementer.

Flytsti i Bad Kleinkirchheim.
Foto: Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen / Gert Perauer
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Stinr. Område Sti/anleggstype Lengde Gradering Fase Prioritering Est. byggekostnad

1

A1
Hallingmo

OS 200 m Blå 1-3 år 1 114 075,-

2 OS 595 m Blå 1-3 år 1 339 300,-

3 OS 645 m Blå 1-3 år 1 374 400,-

4 OS + FL 380 m Blå 1-3 år 1 264 100,-

5 OS 340 m Rød 1-3 år 1 236 300,-

6

A2
Hoftun -

Gol Campingsenter 

OS 365 m Grønn 1-3 år 1 253 675,-

7 OS 145 m Grønn 1-3 år 1 100 775,-

8 OS 190 m Grønn 1-3 år 1 132 050,-

PT PT 1-3 år 2 275 000,-

FP FP 1-3 år 2 250 000,-

30

B1
Storefjellstølen 

OS 570 m Blå 1-3 år 1 333 450,-

31 OS 325 m Blå 1-3 år 2 190 125,-

32 OS 1 185 m Blå 1-3 år 1 693 225,-

FP FP 1-3 år 2 250 000,-

40

B2
Storefjell

OS + FL 725 m Blå 1-3 år 2 503 875,-

41 OS 525 m Blå 1-3 år 2 307 125,-

42 OS 810 m Blå 1-3 år 2 473 850,-

PT PT 1-3 år 1 1 600 000,-

FP FP 1-3 år 2 400 000,-

HL HL 1-3 år 3 250 000,-

50

B3
Bualie 

OS 1 785 m Blå 1-3 år 2 1 044 225,-

51 OS 360 m Blå 1-3 år 3 210 600,-

52 OS + FL 640 m Blå 1-3 år 1 444 800,-

53 OS 485 m Blå 1-3 år 1 337 075,-

FP FP 1-3 år 1 300 000,-

60 B4
Oset - Tisleia

OS 2 370 m Grønn 1-3 år 1 1 481 250,-

PT PT 1-3 år 2 900 000,-

70

C
Skagahøgdi

OS 2 000 m Blå 1-3 år 1 1 170 000,-

71 OS 705 m Blå 1-3 år 2 412 425,-

FP FP 1-3 år 2 300 000,-

16 385 m 13 941 700,- + mva

6.4 - Oppsummering av tiltak og prioritering - Fase 1

FASE 2
Område Est. lengde Est. byggekostnad
A2 | Hoftun - Gol Campingsenter 7 000 m 3 850 000,-

B1 | Storefjellstølen 3 500 m 2 047 500,-

B2 | Storefjell 1 375 m 804 375,-

B4 | Oset 3 000 m 1 650 000,-

C | Skagahøgdi 1 200 m 600 000,-

16 075 m 8 951 875,- + mva
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7. Områder for fremtidig stiutvikling
Utenfor prosjektets 5 kartlagte soner finnes det også flere områder og konsepter som bør vurderes i neste 
revidering av Masterplan i 2022.

Skagahøgdi - Skaraåsen
 - Det foregår allerede stisykling på eksisterende flerbruksstier av høy opplevelsesverdi, med tilgang via bilvei 
  (20 min fra sentrum) 
 - Beliggenhet og attraktiviteten av stiene tilsier at området kan få en økning i bruk de neste årene
 - Ved en større stiutvikling i området ved Skagahøgdi vil også etterspørselen etter en sammenkobing økes.

Konseptskisse av sti langs Tisleifjorden.

Vermefoss/Rotneim Vermefoss/Rotneim
 - Meget bra grunnforhold og interessant 
  terreng for stisykling

 - Åpne skogsområder med fin utsikt og 
  nærhet til Hallingdalselva og RV7

 -   Muligheter for shuttle/gravitasjons-basert 
  sykkeltilbud 
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Golsfjellet - Tisleifjorden
 - Det er gjort foreløpige skisser og estimater på en sti (ca. 5,5 km) langs Tisleifjorden mellom 
  Oset og Auenhauglie

 - Stien er tenkt som en sammenkobling av områdene og egn attraskjon, men vil først være aktuelt etter 
  lavterskelsti og anlegg er ferdigutviklet i områdene ved Oset og Bualie
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Konseptuell plassering av stiparti langs Rusteåne.

Koblingssti fra Golsfjellet - Gol
 - Det er gjort skisser og estimater på en koblingssti fra Golsfjellet til Gol, (via Skutuset- Brautemo- Kluftehovda) 
  med en totallengde på ca. 17 km
 - Beregninger er gjort på nedre delen av stien (ca. 10,5 km) fra FV51 ved Brautemo, over Kluftehovda og 
  ned til Gol Campingsenter langs Rusteåne, med en estimert lengde på ca. 10,5 km (vanskelighetsgrad rød), 
  og estimert byggekostnad på 7,4 MNOK
 - En slik tiltak er en kostnadskrevende tilrettelegging, som er avhengig av at det allerede er et stort volum 
  av syklister på destinasjonen før det vurderes å være lønnsomt
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8. EIERSKAP OG FINANSIERING
Det finnes flere forskjellige måter å organisere og finansiere stisykkelanlegg. Det er sammenheng mellom eierskap 
og mulige finansieringskilder. Sykkelsatsningen bør etter prosjektgruppens mening organiseres på en måte som 
best mulig ivaretar mulighetene for:
 1. Kunne søke tippemidler  
 2. Få mva-fradrag på anleggsinvesteringer  
 3. Kunne søke midler fra sparebankstiftelser mv.

C. Idrettslaget:
 1. Tippemidler: Ja
 2. Mva-fradrag: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg
 3. Bidrag fra sparebankstiftelser mv.: Søknadsberettiget
 4. Spleiselag: Mulig, men ikke optimalt inn i 
  idrettslagets drift.

D. Aksjeselskap, samvirkeforetak, stiftelser og andre  
 sammenslutninger med vedtekter som har idrettslig 
 hovedformål og uten eget økonomisk formål – 
 registrert i frivilligregisteret
 1. Tippemidler: Ja
 2. Mva-fradrag: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg
 3. Bidrag fra sparebankstiftelser mv.: Søknadsberettiget
 4. Spleiselag: Kan legges godt til rette for spleiselag

Prosjektgruppens vurdering:
Det er viktig at Gol organiserer stisykkelsatsingen på en slik måte, at destinasjonen kan samarbeide med 
private-, kommunale- og frivillige aktører.

Organiseringen bør gi et bredest mulig geografisk nedslagsfeltet i kommunen, slik at dette vil bidra til å styrke den 
samlede gjennomslagskraften til satsingen. Uten en felles sentral koordinering vil det
fort kunne oppstå konkurranse mellom de ulike aktørene innan på destinasjonen, og utad ved søknad om 
finansiering. 

Det er tiltakslisten som må ligge til grunn for de prioriteringer som skal gjøres.  

8.2 Vedlikehold
Alle stier og anlegg bør ha en vedlikeholdsplan, enten det er et nærmiljøanlegg som en pumptrack, eller en 
lavterskel stirunde. Uten regelmessig vedlikehold vil vanlig bruk og slitasje over tid endre stiens vanskelighetsgrad, 
og ikke minst sykkelopplevelsen. 

 -  Årlig vedlikehold for hver sti og anlegg må planlegges og budsjetteres for. Et profesjonelt stibyggeforetak 
  kan lage detaljerte vedlikeholdsplaner med oversikt over arbeidsoppgaver og estimerte kostnader, 
  samt nødvendig dokumentasjon.

 - Raking av løs grus/stein, rensing av dreneringer, rydding av busker og overhengende grein er noen av 
  de vanligste oppgaver. 
 - Vedlikehold er en viktig del av skadeforebyggende arbeid, som f.eks rutinesjekk av konstruksjoner (løse plank) 
  eller elementer.
 - Vedlikehold bør dokumenteres, uansett om det er gjort på dugnad eller av profesjonelle.

 4. Åpne for et spleiselag fra direkte involverte 
 næringsdrivende, næringsdrivende generelt,
 innbyggere og hytteeiere/velforeninger

8.1 Finansieringsmodeller
A. Privat utbygging:
 1. Tippemidler: Ikke søknadsberettiget
 2. Mva-fradrag: Ikke fradrag for mva. (gråsone)
 3. Bidrag fra sparebankstiftelser mv.: 
  Ikke søknadsberettiget
 4. Spleiselag: Mulig, men ikke optimalt. 

B. Kommune:
 1. Tippemidler: Ja
 2. Mva-fradrag: Ja, direkte fradrag for 25%
 3. Bidrag fra sparebankstiftelser mv.: 
  Ikke søknadsberettiget
 4. Spleiselag: Mulig, men lite sannsynlig.

Herunder følger en enkel gjennomgang av ulike organisasjonsformer:




