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Økonomi- og planutvalget 54/18 29.05.2018 

 

Endring av reguleringsplan for Trædalsbakken 

 

Rådmannens innstilling 

Økonomi- og planutvalget vedtar endring av reguleringsbestemmelse nr. 1b) i Reguleringsplan 

for Trædalsbakken planid. 20151110 som følgende: 

Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det skal 

herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 meter bredde. 

Fra ny gang-sykkelveg helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset) skal vegen utvides til 5 

meter bredde inkludert skulder og lyssettes. 

Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 meter og 

siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan tiltakene 

kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 og delegeringsreglementet for 

Sunndal kommune.  

 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 29.05.2018  

Kommunal planlegger Berit Skjevling orienterte innledningsvis. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Økonomi- og planutvalget vedtar endring av reguleringsbestemmelse nr. 1b) i Reguleringsplan 

for Trædalsbakken planid. 20151110 som følgende: 

Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det skal 

herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 meter bredde. 

Fra ny gang-sykkelveg helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset) skal vegen utvides til 5 

meter bredde inkludert skulder og lyssettes. 
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Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 meter og 

siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan tiltakene 

kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 og delegeringsreglementet for 

Sunndal kommune. 
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Saksopplysninger 

Søknad fra forslagsstiller 

Trædal eiendom as søker om å endre rekkefølgebestemmelse til planen. Forslagsstiller ønsker å 

anlegge en ny gang- sykkelvegforbindelse for myke trafikanter til Kviturvegen, og at 

rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til dette.  

 

Skisse med forslag om ny gang- sykkelforbindelse fra forslagsstiller 
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Forslagsstiller anmerker at dette vil bli en mye bedre løsning for gang- sykkeltrafikken til skole og 

mot sentrum fordi dette er den korteste vegen, og at biltrafikk og gang og syklende blir separert 

i store deler av strekningen ned til Tredal skole.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

I reguleringsplan for Trædalsbakken planid. 20151110 vedtatt 23.11.2016 er det tatt med krav 

om utbedring av eksisterende adkomstveg før nye boliger kan tas i bruk. Det vises til bestemmelse 

nr. 1b)  

Utbedring av veg- og lysforhold i tilkomstvegen til området for sikring av myke trafikanter skal 

gjennomføres før nye boliger kan tas i bruk. Tilkomstvegen til området skal ha minimum 5 

meter vegbredde inkludert skulder. Asfaltbredde skal være minimum 4 meter. Siktforholdene 

i uoversiktlige svinger skal forbedres. Før anleggsarbeider i adkomstvegen settes i gang må 

det undersøkes hvordan tiltaket kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er vedtak under 1. gangs behandling i økonomi- og 

planutvalget 16.08.2016 om at det legges inn en rekkefølgebestemmelse om utbedring av veg- 

og lysforhold i tilkomstvegen til området for sikring av myke trafikanter før videre utbygging av 

området.  

 

Reguleringsplan for Trædalsbakken vedtatt 23.11.2016 

 

Kommunedelplan Sunndalsøra 

Kommunedelplan for Sunndalsøra viser arealbruken i nærområdene. Ved Trædalsbakken er det 

LNF-områder (lys grønn) golfanlegg (mørk grønn) og eksisterende boligbebyggelse (gult).  Dette 

er en grovmasket og overordnet plan og adkomstvegene er ikke avmerket på planen. 
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Utsnitt av kommunedelplan Sunndalsøra 

 

Vurdering 

Avstand og trafikkmengde 

Foreslåtte løsning med ny gang- sykkelvegforbindelse med 3 meter bredde og lys til Kviturvegen 

vil gi en kortere veg for gående og syklende som skal til skolen og mot Sunndalsøra sentrum. 

Dette alternativet har også mindre biltrafikk da det er kun 4 boliger i enden av Kviturvegen. 

Kviturvegen er en eksisterende adkomstveg som er lyssatt. 

 

Oversiktskart over området, ny gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen er tegnet med blå strek 
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Stigningsforhold 

Trædalsbakken ligger oppe på et platå og adkomst til området medfører en stigning uansett 

hvilken veg man kommer. Eksisterende adkomstveg (Lort Phillips veg) stiger fra kote 10 nede ved 

Litldalsvegen og ganske jevnt oppover til kote 45 på Tredalsbakken. Stigning på bratteste parti er 

på ca 1:8.  

Alternativ skoleveg med ny gang- sykkelveg til Kviturvegen vil gi varierte stigningsforhold med 

slakere partier innimellom. Den nye gang- sykkelforbindelsen til Kviturvegen blir slak da vegen vil 

følge terrengkotene. Når en kommer inn på Kviturvegen blir stigningen brattere. Kviturvegen har 

stigning på ca 1:6 på den øverste delen. Dette strekket er imidlertid ikke så langt og er i enden av 

vegen med minimal biltrafikk. 

Bredden på gang- sykkelforbindelsen skal være 3 meter slik at den skal brøytes med samme utstyr 

som adkomstvegene. 

 

 

Kart som viser stigningsforhold på gang- sykkelforbindelse med koter 

Foreslåtte løsning med ny gang- sykkelvegforbindelse med 3 meter bredde og lys til Kviturvegen 

vil gi en kortere veg for gående og syklende som skal til skolen og mot Sunndalsøra sentrum. 

Dette alternativet har også mindre biltrafikk da det er kun 4 boliger i enden av Kviturvegen. 

Kviturvegen er en eksisterende adkomstveg som er lyssatt. 
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Terrenginngrep og grunnforhold. 

Terrenget på oversiden og nedsiden langs eksisterende adkomstveg (Lort Phillips veg) er bratt, 

spesielt gjelder dette den nedre delen av vegen, og en større utvidelse av vegen medfører 

betydelig terrenginngrep. Dette er komplisert i forhold til grunnforhold og utglidingsfare. Det er 

derfor en fordel å finne løsninger som medfører mindre terrenginngrep. 

Terrenget ved nytt forslag til gang- sykkelvegforbindelse er slakere og denne løsningen vil lettere 

kunne anlegges med mindre terrenginngrep. 

For alle inngrep i området må det imidlertid undersøkes hvordan tiltaket kan gjennomføres i 

forhold til grunnforholdene. 

 

Vegbredder og sikt 

I vegnormalene har adkomstveger til boligområder A1 (under 50 boenheter og fartsgrense 30 

km/t) bredde på 3,5 meter. For adkomstveger over 50 boenheter er bredden 4 meter fast dekke 

+ 0,5 meter skulder på hver side = sum vegbredde 5 meter. Utdrag fra vegnormalene: 

 

Det ble tidligere vurdert at vegbredde bør være 5 meter inkludert skulder av hensyn til 

trafikkmengde, myke trafikanter og skoleveg.  
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Ved anlegging av separat gang- sykkelforbindelse kan det gjøres en ny vurdering av kravet til 

bredde på eksisterende adkomstveg. Ved anlegging av ny gang- sykkelvegforbindelse mot 

Kviturvegen vurderes det at kravet til bredde følger standard for veger inntil 50 boenheter.  

I dag er bredde på adkomstvegen til området (Lort Phillips veg) varierende. På det smaleste 

partiet er asfaltert bredde ca. 3 meter. Hoveddelen av vegen er ca. 4 meter. Enkelte partier og 

større svinger er bredere og dette gir møteplasser. For å tilfredsstille standard på adkomstveger 

inntil 50 boenheter bør bredden på de smaleste partiene økes til 3,5m som er standard for veger 

inntil 50 boenheter. I tillegg skal siktforholdene i uoversiktlige svinger forbedres. 

 

Høring av endringsforslaget 

Av hensyn til trafikksikker skoleveg og tilpasning til terrengforholdene ble følgende forslag til 

endring av bestemmelsene sendt på høring til berørte naboer, råd og myndigheter: 

1b) Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det 

skal herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 meter 

bredde. Fra ny gang-sykkelveg opp til Trædalsbakken skal vegen utvides til 5 meter bredde 

inkludert skulder og lyssettes. 

Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 meter og 

siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan tiltakene 

kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

 

Endringsforslaget ble sendt på høring den 05.04.2018 med frist for merknad 08.05.2018. Det kom 

inn 4 merknader til forslaget, resyme av merknadene: 

 

1. Merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 27.04.2018 

Ingen merknader 

2. Merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune datert 10.04.2018 

Har ikke merknader til forlaget eller at det blir behandla som «mindre endring» jfr. pbl § 

12-14 

3. Merknad fra Statens vegvesen datert 04.05.2018 

Løsning vil gi kortere veg for gående og syklende som skal til Trædal skole og sentrum. Det 

er bra eksisterende adkomstveg fremdeles skal utbedres. Har ikke vesentlig merknader til 

forslaget. 

4. Merknad fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne datert 07.05.2018 

Rådet er positiv til at tiltakshaver får endret rekkefølgebestemmelsen. Rådet vil i tillegg 

ha lyssetting helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset). 

 

På bakgrunn av høringen og merknaden fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

foreslås det at bestemmelse nr. 1b) endres til følgende: 

Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det skal 

herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 meter bredde. 
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Fra ny gang-sykkelveg helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset) skal vegen utvides til 5 

meter bredde inkludert skulder og lyssettes. 

Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 meter og 

siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan tiltakene 

kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

 

Det vurderes at endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut 

over hovedrammene i planen, og heller ikke berører viktige natur- og friluftsområder iht. plan- 

og bygningsloven § 12-14 og endringen kan derfor behandles som mindre endring etter 

delegeringsreglementet i Sunndal kommune.  

 

 

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre ekspedering. 

 

 

Rett utskrift 06.06.2018: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 

 

 


