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Reguleringsplan for Grødalen
Endring av parkeringsplasser langs Grødalsvegen
Forslag til mindre endring av reguleringsplan
Endringen gjelder utvidelse av parkeringslommene langs Grødalsvegen på strekningen før
Steinbrua. Forslaget fremmes som mindre endring av reguleringsplan for Grødalen.
Bakgrunn
Bakgrunnen for forslaget er at Grødalen er et populært utfartsområde både for dagsturister og
hyttefolk. Området ligger i enden av kommunal vinterbrøytet veg, og spesielt på større
utfartshelger vinter og påske er det for lite parkeringsplasser i området.
Ønsket om å legge bedre til rette for parkering i området ble tatt opp på møte høsten 2018 der
representanter fra hytteeierlaget og grunneiere deltok.
Reguleringsplan for Grødalen, vedtatt 09.05.2012
Gjeldende reguleringsplan viser tre langsgående parkeringslommer langs Grødalsvegen, en
parkeringsplass i enden av kommunal vinterbrøytet veg og en separat parkeringsplass sydøst for
rødekorshytta. Den siste er ikke opparbeidet ennå.
Det er vist byggegrense mot vassdrag mot elva utenfor de regulerte parkeringsområdene. Langs
vassdraget er det også vist hensynssone grønnstruktur med sort skravur. Til hensynssone
grønnstruktur er det knyttet bestemmelse om at utøvelse av friluftsliv og allmenn ferdsel langs
vann og vassdrag skal ivaretas.
Til vegformålene på planen er det blant annet knyttet bestemmelse for å sikre god
terrengtilpasning og landskapshensyn. Det vises til bestemmelse 2.b Alle anlegg skal følge
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eksisterende terreng uten større fyllinger og skjæringer. Sidekanter skal dekkes med
humusholdige masser og tilsås.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Grødalen, det er tre parkeringslommer langs vegen i
området og to parkeringsplasser mot slutten av den kommunale vegen
Mye av de viste parkeringsplassene er i dag opparbeidet unntatt den regulerte
parkeringsplassen øst for rødekorshytta og enkelte partier langs vegen.
Kommuneplan for Sunndal – arealdelen, vedtatt 06.02.2019
Arealdelen er en overordnet plan som viser hovedtrekkene i arealbruken og hvilke hensyn som
skal tas. Arealdelen viser at reguleringsplanen for Grødalen fortsatt skal gjelde (H910 sort
horisontal skravur). Hensynssoner i kommuneplanens arealdel skal imidlertid gjelde foran eldre
reguleringsplaner dersom disse hensynene ikke er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i vedtatt
reguleringsplan.
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel
Hele Grødalen omfattes av hensynssone landskap øvre Sunndal (H550_1 sort skrå skravur). Til
denne hensynssonen er det knyttet følgende bestemmelse:
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Forslaget
I etterkant av møtet i fjor høst, hvor det ble uttrykt ønske om flere parkeringsplasser langs
vegen, foretok kommunen befaring i området for å vurdere hvordan parkeringsplassene best
mulig kan plasseres i terrenget.
Det er gode løsmasser i området men det er enkelte terrengformer som bør hensyntas. De
terrengformene som vi mener først og fremst må hensyntas er vollene som ligger på venstre
side like før p-plassen ved Steinbrua og markerte terrengformer mot elva.
På bakgrunn av vurderingene har vi tegnet opp plan med justering av parkeringsplassene og to
nye parkeringslommer langs vegen. Parkeringslommene er avgrenset mot markerte
terrengformer mot elva på høyre side og de markerte vollene før steinbrua på venstre side. Det
er tegnet opp 5-6 meter brede parkeringslommer for 90 graders parkering som gir flest pplasser per løpemeter.

Oversikt som viser nye parkeringslommer som er tatt med (markert med rødt)
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Plantegning av nytt forslag for området med utvidelse av parkeringslommene langs vegen

Ifølge beregningen er det ca 100 parkeringsplasser opparbeidet i dag, i gjeldende plan ca 180
plasser og i nytt forslag ca 256 plasser. Planforslaget viser derfor 156 flere p-plasser enn det
som er opparbeidet i dag og ca 76 flere parkeringsplasser enn det som er vist i gjeldende
reguleringsplan.
Opparbeidet i dag:

antall

P-plass ved Steinbrua

45

Opparbeidet 90 graders parkering

33
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I tillegg er det en del langsgående parkering

22

sum

100

Gjeldende reguleringsplan:
P-plass ved Steinbrua

57

P-plass ved Røde kors hytta

21

90 graders parkering

102

sum

180

Nytt forslag:
P-plass ved Steinbrua

57

P-plass ved Røde kors hytta

21

90 graders parkering

178

sum

256

Steinbrua
Steinbrua har vært i fokus i det siste. Det har kommet innspill om at den bør vernes. Samtidig
har den fått skader av biltrafikk og tråkkemaskin. Gammelsetervegen veilag har uttrykt ønske
om en bedre kryssing av elva for biltrafikk.
Kommunal veg slutter ved Steinbrua og det er veilaget som er ansvarlig for bru og veg videre.
Spørsmålet omkring alternativ elvekryssing er noe komplisert og det det anbefales at dette
fremmes som egen sak.
Vurdering av virkninger
Anlegging av parkeringsplasser på hver side av Grødalsvegen gir en arealøkonomisk løsning.
Ulempen med en slik løsning er imidlertid at vegen lett kan få et utglidende og bredt preg uten
markert kjørebane. Dette er forsøkt unngått ved at parkeringslommene brytes ved viktige
terrengformer/voller som tas vare på. I tillegg har det vært drøftet muligheten for å anlegge en
overflate på parkeringsplassene som fremmer vegetasjonsetablering. Ved å dekke
parkeringslommene med stedegne fine løsmasser som er egnet for gjengroing vil
parkeringslommene på sikt kunne få et grønt preg.
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Videre er det viktig at fyllinger og skjæringer får en god terrengmessig behandling. Ved
anlegging av parkeringsplassene må topplaget med lyngdekke tas av og dette dekket brukes
deretter til revegetering av de nye skråningene.
Parkeringsplassene vil bli liggende langs Grødalsvegen. De kommer ikke nærmere elva enn
tidligere angitt byggegrense og det vurderes at utviding av parkeringslommene langs vegen ikke
vil få negativ innvirkning på utøvelse av friluftsliv og allmenn ferdsel langs Grødalselva.
Det vurderes at ved å ta vare på viktige terrengformasjoner og bruke masser som fremmer
vegetasjonsetablering slik at tiltaket får et grønt preg, vil tiltaket ikke skjemme opplevelsen av
det helhetlige kulturlandskapet jfr. hensynssone i kommuneplan.
Når det gjelder saken vedrørende Steinbrua vurderes det at utvidelse av parkeringslommene
langs Grødalsvegen ikke vil stenge for løsninger for framtidig elvekryssing.
Avbøtende tiltak
Det foreslås å utvide bestemmelsene om terrengbehandling som beskrevet ovenfor under
punkt 2. samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
2.c Ved anlegging av nye anlegg skal humusholdig topplag med lyngdekke tas av, og
dette skal brukes ved revegetering av nye fyllinger og skjæringer. Alle fyllinger og
skjæringer skal være planert og dekket med humusholdige masser.
2.d For at parkeringsplasser skal få et grønt preg og gli best mulig inn i landskapet skal
toppdekket bestå av stedegne finmasser som er egnet for gjengroing.
Høring
Vi sender herved forslaget til endring av reguleringsplanen som vist på kartutsnitt og
bestemmelser datert 11.03.2019 på høring.
Eventuelle merknader sendes til Sunndal kommune ifølge kontaktinformasjonen under innen
29. april 2019.

Med hilsen
Harriet Berntsen

fungerende plansjef

Berit Skjevling
planlegger
Vedlegg
1 Plankart, forslag endringer 11.03.2019
2 Bestemmelser forslag endringer 11.03.2019

