
Bautahaugen samlinger 
Adkomst - parkering – skilting 

 

Formål 
Styret ønsker tryggere trafikale forhold og tydeligere inngang til museet. Spesielt i forbindelse 

med arrangement på museet og i guidesesongen fungerer ikke dagens ordning 

tilfredsstillende. 

 

Dagens forhold 

Hovedinngangen til Bautahaugen ligger ut mot RV 243. Vegvesenets skilt til museet er 

plassert her. 

Det er to mindre porter i skigarden mot parkeringsplassen. 

Adkomst for bevegelseshemmede/barnevogner er i dag gjennom hovedporten. 

Parkering foregår langs riksvegen og på museets parkeringsplass ved skigarden nord for 

Joker. Butikken bruker også denne parkeringsplassen. 

Forbindelsen mellom museets øvre del (Bautahaugen) og nedre del er en bratt gangsti i 

terrenget.  

 

Utfordringer 

I. 

Hovedinngangen til museet er ikke synlig for forbipasserende før man er omtrent på høyde 

med inngangen. Skiltet til Vegvesenet peker inn mot hovedinngangen. Her er det små 

muligheter til parkering uten å komme i konflikt med trafikken på riksvegen. Besøkende som 

kommer kjørende sørfra og som ikke er kjent på stedet, vil måtte snu og kjøre tilbake igjen til 

parkeringsplassen.  

II. 

På dager med arrangement blir parkeringsplassen ved Joker fort full, og kunder til butikken 

har vanskelig for å få parkert. Inn-/utkjøring på riksvegen blir uoversiktlig og trafikkfarlig. 

III. 

Det er vanskelig tilgjengelighet mellom museets øver del (Bautahaugen) og nedre del, spesielt 

for eldre, bevegelseshemmede og barnevogner. 

 

 



Tiltak 

Adkomst og parkeringsforhold må gjøres tryggere og mer oversiktlig og ikke komme i 

konflikt med kunder til Joker. Det må tydelig fremgå av skiltingen hvor hovedinngangen til 

museet er, og besøkende må ikke kunne utløse trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med 

inn-/utkjøring.  

 

Forslag 

1. Hovedinngangen 

Hovedinngangen flyttes til Gamlevegen sør for Joker. Her settes det opp en grind over 

Gamlevegen for å markere inngangen til museet. Denne bør ha en enkel og tradisjonell 

utforming, slik at man ikke bringer et nytt visuelt element inn i landskapet her. Gamlevegen er 

også starten på den nye Naturstien, og grinda bør ikke danne en ’mental sperre’ for brukere 

som bare vil passere gjennom museets område. 

Besøkende til museet ledes via skilt inn gjennom den nye hovedporten og ned til Brakadokka 

gjennom den eksisterende åpningen i skigarden. Brakadokka blir innredet for billettsalg og 

museumsbutikk etc. Terrenget fra Gamlevegen og ned til Brakadokka må ev. tilrettelegges. 

 

Portalen på den nåværende hovedinngangen flyttes ikke, slik at den fortsatt kan brukes som 

festinngang på 17.-mai-arrangementer etc. - iht. tradisjonen i Hedalen.  

Ellers bør den være låst. Det settes opp skilt med henvisning ned til den nye hovedinngangen.  

2. Parkering 

Bautahaugen samlinger inngår avtale med Elling Fekjær om bruk av parkeringsplassen ved 

Vassfarhuset (Solstad kafé). 

Det opparbeides gangsti mellom parkeringsplassen og den nye inngangen for å unngå at 

besøkende må gå ut på riksvegen. 

3. Skilting 

Vegvesenets skilt flyttes til parkeringsplassen ved Vassfarhuset, ved avkjøringen til 

Brakahaugvegen. 

 

Skiltstativet til Vassfarhuset flyttes eventuelt til den andre siden av veien, eller tas helst i bruk 

av museet. 

4. Adkomst mellom øvre og nedre del av museet 

Det anlegges en sti i rullestols bredde mellom fiskebua fra Vassfaret og selve Bautahaugen. 

Stien går langs tjernet og opp bak Brakastuggua (med adkomst til WC), fortsetter videre rundt 

Liesstuggua og opp til plassen ved kongebautaene. Det kan settes opp sittebenker ved tjernet. 

Nåværende naturlige sti kan fortsatt brukes. 

  

Museets nåværende parkeringsplass kan eventuelt forbeholdes bevegelseshemmede. Den 

eksisterende porten i skigarden bak Brakastuggua kan brukes i denne forbindelsen. 

 


