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1 Bakgrunn 

1.1 Barnetråkkregistrering 
Ved Sande skole hadde 7. klasse barnetråkkregistrering den 24.11.2017. Barna registrerte selv hva 
de likte og ikke likte på kart. Det kom svært mange negative (røde) markeringer av trafikk langs 
Skolevegen. Det er kommentarer på vegen som «denne vegen er ganske farlig fordi det er alt for 
mange biler i fart, mange syklister og busser», «jeg synes skolevegen er veldig skummel», «for 
mange som kjører ungene sine enn å gå til skolen». 

I bakken ned fra Fagerhaugvegen er det kommentarer som «smalt ved bakken, smalt fortau, mye 
trafikk».  

I krysset ved Sande skole uttales det «det er mange biler som kjører til og fra skolen», «det er mye 
trafikk i krysset til skolen».  

I krysset ved videregående kommenteres det « i dette krysset er det mye trafikk om morgenen», 
«det er veldig farlig i den svingen, jeg bruker nesten alltid å nesten bli påkjørt». 

Ved den gamle kryssingen av riksvegen er det også mange negative markeringer, men den er flyttet 
etter dette.   

I krysset Hagavegen Ivar Seljedalsgate er det en markering om at «Det er mange biler der, så når du 
skal krysse vegen kan det komme biler, så jeg ønsker at det skulle komme et fotgjengerfelt der». 
 

 
Utsnitt av kartet med barnetråkkregistreringene på Sande. Vi ser mange røde negative markeringer 
på Skolevegen. 
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1.2 Politisk vedtak 
Politisk vedtak den 12.12.2019 om at pmn-tjenesten i samarbeid med kommunalteknisk tjeneste 
prioriterer planlegging og regulering av tryggere skolevei til skolene på Sande. Det bør vurderes 
timesbasert enveiskjøring. 

1.3 Statlige mål og forslag til tiltak 
Aktiv skoleveg, vegvesen.no, aktiv-skoleveg  

Nasjonal transportplan har som mål at 80 % av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen. 
Siste nasjonale reisevaneundersøkelse på barn under 12 år viser at rundt 62 % har aktiv skoleveg. 
En aktiv skoleveg gir god trafikktrening, bedre forutsetninger for læring og viktige helsegevinster. 

Helsedirektoratet anbefaler at barn er i fysisk aktivitet minst 60 minutter om dagen i moderat 
intensitet. Barn som går eller sykler til skolen får her et forsprang som gir dem et høyere 
gjennomsnittlig aktivitetsnivå enn de som blir kjørt. Forskning viser at elever som fraktes med bil 
eller buss til skolen har betydelig dårligere helse enn elever som går eller sykler. Forskning har vist 
at barn som syklet til skolen hver dag økte kondisjonen med 7,9 % i løpet av de første 12 ukene. 
Disse barna hadde også lavere BMI og mindre risiko for å utvikle overvekt enn de som ble kjørt til 
skolen (Børrestad i Sykkelglede 2012). Aktiv skoleveg er ikke bare gunstig for barns fysiske helse, 
men bedrer også grunnlaget for læring. 

Det foreslås tiltak for å få flere til å gå og sykle til skolen. Gå-til-skolen-kampanjer er aktive på en 
rekke skoler i landet. Slike kampanjer kan øke sannsynligheten for at barna går eller sykler med 50 
%.  Dette kan være: 

 For at barna skal slippe å gå alene til skolen kan foreldre arrangere følgevennordninger, eller 
gående skolebuss.  

 For å unngå at foreldre kjører barna sine helt til skoledøra kan skolen organisere faste 
dropp-punkter i en ring rundt skolen for å hindre biltrafikken helt fram.  

 Noen skoler arrangerer avsluttende eksamener eller kurs hvor barna (og foreldrene) får 
utdelt et gå-sertifikat hvis de består.  

 Ungdom kan motiveres til å gå ved å gi dem ulike former for belønning. Dette må være en 
belønning de setter pris på selv.   

 I spesielt trafikkerte kryss og overganger nær skolen kan trafikkvakter med gule vester passe 
på at ungene kommer seg trygt over gata. Vaktene kan gjerne være elever ved skolen selv 
eller elevenes foreldre. 

Trykk skoleveg, vegvesen.no trygg-skoleveg 

Gode trafikkløsninger i skolens nærområder er viktig for å sikre barna en trygg skoleveg. 
Skoleområdet er komplekst, og lokale forhold vanskeliggjør fasitløsninger. Planlegging av tiltak må 
derfor gjøres for hver enkelt situasjon og tilpasses stedet. Tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre 
gode løsninger både når det gjelder trafikksikkerhet, vedlikehold og stedstilpasset estetisk 
utforming. 
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1.3 Reguleringsplaner i området 
Området omfattes av reguleringsplan for Sande vedtatt i 1982 og Sande – skoleområde vedtatt 
2007. I reguleringsplanen er Skolevegen vist som kjøreveg med fortau på begge sider. Det er 
regulert bussholdeplasser ved Sande skole, videregående og ungdomsskolen. Parkeringsplasser og 
snuplass er regulert bak Sande skole og mellom videregående og ungdomsskolen.  

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner for området 
 

 
Skolevegen er regulert som kjøreveg med bredde 6 meter med 2,5 meter bredt fortau på begge 
sider. Vegen har denne bredden i dag. 
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Krysset ved videregående er regulert med fortau. Krysset er mye bredere i dag enn 
reguleringsplanen viser og fortau på sydsiden av krysset mangler. 

1.4 Kommunedelplan  
På kommunedelplanen er det vist ny framtidig separat gang- sykkelvegforbindelse over riksvegen 
ved Sandbrekka og trase på toppen av skråningen fram til Skolevegen. Løsningen krever ny gang- og 
sykkelbru over riksvegen og dette er et stort og kostbart prosjekt som det ikke er avsatt midler til.   
 
Kommunedelplanen viser ny barnehagetomt i området langs skolevegen ved Fagerhaugan. I 
forbindelse med nærmere vurdering av ny sentrumsbarnehage er denne tomten vurdert som 
mindre aktuell pga høgspentlinje, rasfare og trafikksituasjonen. Det er fortsatt under vurdering hvor 
ny sentrumsbarnehage skal ligge. 
 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Sunndalsøra. Framtidig gang- sykkeltrase over riksvegen er markert 
med rød linje. 
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2 Normaler, veiledninger og rapporter 
Det finnes en rekke regler og veiledninger for hvordan offentlige veger skal utformes. Nedenfor gis 
et utdrag av bestemmelser og anbefalinger som har betydning for valg av løsninger. 

2.1 Veg- og gateutforming N100 

 

 Nullvekstmålet tilsier at gående, syklende og 
kollektivtransport skal prioriteres foran personbiltrafikk i 
byer og tettsteder.  

 Det skal være sikt ihht. fastsatte krav ved avkjørsler, kryss og 
svinger for å hindre påkjøringer. 

 Det skal være eget fortau for gående dersom det er over 15 
gående i maksimaltimen. 

 Sykkelveg med fortau skal ha bredde 2,5m + 1,5 meter når 
antall gående og antall syklende > 15 per time. Det er krav til 
fysisk skille mellom sykkelveg og kjøreveg. 

 Sykkelfelt skal ha bredde 1,5 -2 meter evt. 1,8-2 meter. 
Sykkelfelt avmerkes i gata som eget felt. 

 Sykling mot envegskjørt gate kan tillates med fartsgrense 
<40 km/t. Sykkelfelt bør etableres dersom ÅDT>4000.  

 Hovednett for kollektivtrafikk skal ha kjørefeltbredde 3,25 
meter + kantsteinklaring 0,25 meter. 
 

 

2.2 Sykkelhåndboka V122 

 

 Hovednettet for sykkel skal binde sammen viktige målpunkt 
som bydeler, skoler og sentrum.  

 Systemskifte bør begrenses fordi det gir økt risiko for 
konfliktsituasjoner og ulykker. 

 Løsninger i tettsteder er normalt sykkelfelt og blandet trafikk.  
 Blandet trafikk fungerer godt ved lav fart og ÅDT<4000. 

Sykkelfelt anbefales når ÅDT>4000. 
 Ved sykkelfelt skal man ifølge vegtrafikkloven sykle på høyre 

siden av vegen. Sykkelfelt avmerkes med oppmerking i gata.  
 For å få plass til sykkelfelt på begge sider må vegen ha en 

bredde på 6,5 meter ved ett ordinært kjørefelt (envegskjørte 
gater) 

 Sykkelveg er per definisjon en egen veg. Den skal være adskilt 
fra resten av gata med fysisk avgrensning som f.eks. kantstein. 
Sykkelveg kan brukes for sykling i begge retninger.  

 Sykling på fortau er tillatt forutsatt at det skjer på de gåendes 
premisser med lav fart. Syklende som føler seg utrygge i 
kjørebanen kan bruke fortau ved liten gangtrafikk. 
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 Det skal ikke merkes opp skille mellom gående og syklende på 
gang-sykkelveg. 

 Fri sikt fra kjøretøy til gående og syklende skal være 1,5 ganger 
stoppsikt. 

 Alle gater som inngår i hovednett for sykkel bør ha sykkelfelt 
eller sykkelveg dersom ÅDT>4000 eller fartsgrensen er 50 
km/t. 
 

 

2.3 Temaanalyse av sykkelulykker 2005-2012  

 

 Uheldig utforming av kryss, avkjørsler og kryssingspunkt går 
igjen i mange ulykker (37 %). Tilsvarende er uheldig 
utforming på strekning vurdert som medvirkende årsak i kun 
4 % av ulykkene. I 11 % av ulykkene er tilbudet til syklende 
vurdert som svært mangelfullt. Et annet viktig funn er 
at siktforholdene er vurdert som dårlige i tilsammen 34 % av 
ulykkene, og vegetasjon alene hindrer sikt i 13 %. I 10 
ulykker (14 %) var det at syklisten befant seg i blindsonen til 
et tungt kjøretøy en medvirkende årsak til ulykken. 

 I 35 % av ulykkene er vegløsningen ikke funnet logisk og 
lettlest for trafikantene. Den mest vanlige individfeilen er 
manglende overholdelse av vikeplikt. Feilen er identifisert i 
halvparten av ulykkene. I 3 av 5 tilfeller var det syklisten som 
ikke overholdt sin vikeplikt, i de øvrige var det bilfører. Som 
oftest skyldes det at trafikantene ikke ser hverandre eller ser 
hverandre for sent. Om trafikantene bør det også nevnes at 
46 av de drepte syklistene syklet uten hjelm. 25 av disse 
kunne mest sannsynlig ha overlevd ulykken med hjelm. 

2.4 Fartsdempende tiltak V128  

 

 Fartsdempende tiltak anlegges i første rekke for at det skal bli 
sikrere og mer attraktivt å gå og sykle. 

 Lavere fart på bilene gir færre ulykker og mindre 
skadeomfang. 

 Ved fartsgrense 30 km/t er anbefalt avstand mellom 
fartshumper 75 meter. 

 Modifisert sirkelhump anbefales. Denne er bedre egnet enn 
vanlig sirkelhump for busser. 

 Opphøyde gangfelt anbefales som trapeshump med 
modifisert sirkelutforming på sidene. 

 Fartsputer brukes ikke der det er lav kantstein eller andre 
steder hvor det er fare for at personbiler kjører utenom 
putene 
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 Innsnevring til ett kjørefelt i veger med to kjøreretninger er 
mest aktuelt på boligveger med fartsgrense 30 km/t. Maks 
timetrafikk bør ikke overstige 600 kjøretøy. Innsnevring av 
kjørebanebredden kan gi framkommelighetsproblemer ved 
store trafikkmengder. På lavtrafikkerte veger, kan det føre til 
at trafikanter øker farten for å komme først fram til 
innsnevringen. 

 
 

2.5 Kryssingssteder for gående V127 

 

 Gangfelt anlegges i 30-sone når antall kryssende er over 40 i 
makstimen. Ved ÅDT>2000 anlegges det når kryssinger er 
over 20 i makstimen.  

 Gangfelt er ikke et trafikksikkerhetstiltak i seg selv. Det 
anbefales fartsbegrensende tiltak ved gangfelt som f.eks. 
fartshumper, opphøyde gangfelt og intensivbelysning. 

 Det anbefales avstand på minst 50 meter mellom gangfelt 
utenom kryss i tettbygde strøk. 

 Bussholdeplasser bør ikke ligge slik at bussen stanser 
nærmere enn 5 meter foran et gangfelt.. 

 

3 Trafikktellinger og observasjoner før tiltak 
For å få oversikt over situasjonen før tiltak ble det foretatt trafikktellinger i området. 
Trafikktellingene ble foretatt om morgenen før skolestart når det var forventet størst trafikk. Ved 
Sande skole starter skolen kl. 09:00 og det er størst trafikk rett før det. Ved videregående starter 
skolen klokka 08:00 og slutter rundt klokke halv fire. Ved ungdomsskolen starter skolen kl. 09:00 
unntatt onsdag hvor de starter kl. 08:00, og de slutter kl. 14.35. 

3.1 Trafikktelling ved Skolevegen 
Dato 27.08.2020, Skolevegen vest for Sande skole, det var fint vær og sol   

       

klokkeslett syklende gående  biler 
mopeder/ 
motorsykler busser  

08.30-09.00 90 28 57 2 6  

Inntrykk fra befaringen: 

Nesten alle gikk og syklet på fortauet, begge fortauene ble brukt, noen få syklister syklet i vegen.  

Problem virket å være at det var svært mange trafikanter på kort tid. Det er ikke eget felt for syklende. 
De sykler på de smale fortauene, konflikt med gående, og det kan være lett å komme ut i vegbanen.  
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Det er to fartshumper på strekningen men det er langt mellom de, vegens bredde og rettstrekning 
innbyr til høy fart.  

Det er 30-sone i hele området, vet ikke om det overholdes. 

Bussene er store og krever plass. 
 
Dato 18.09.2020, Skolevegen vest for Sande skole, regn 

klokkeslett syklende gående  biler busser 
08.30 - 09.00 36 26 120 7 

 
Dato 18.09.2020, Skolevegen øst for Sande skole, regn 

klokkeslett syklende gående  biler busser 
08.30 - 09.00 40 28 93 7 

 

Inntrykk fra befaringen: 

Det var veldig vanskelig å telle i de ti minuttene før skolestart for nesten alle kom da. 

Mye av biltrafikken består av gjennomgangstrafikk som ikke skal til Sande skole, minst halvparten. 

Det var ca like mange myke trafikanter som kom østfra som vestfra. 

De som går og sykler ferdes på fortauene og gangfeltene. 
 

3.2 Trafikktelling i Hagavegen 
Dato 18.09.2020, i kryss ved Hagavegen/Trøagata, regn 
 
klokkeslett syklende gående  biler  
08.30 - 09.00 28 5 50  
 

   
 

Inntrykk fra befaringen: 

Det var flere som kjørte mot skolene enn som kom tilbake. 

Halvparten av biltrafikken (25 biler) kjørte via Trøagata.  

Ca halvparten av syklistene (15 stk) syklet via Trøagata 

Hagavegen har ganske mye mindre trafikk enn Skolevegen 
 

3.2 Trafikktelling i kryss ved videregående 
31.08.2020, i kryss ved videregående, fint vær og sol  

klokkeslett syklende gående  biler 
mopeder/ 
motorsykler busser  

08.30-09.00 35 40 75 1 5  
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Inntrykk fra befaringen: 

Utflytende kryss, vanskelig for trafikanter å vite hvor de skal kjøre, sykle og gå. 

Barna som skal til barneskolen sykler og går på fortauet med det er smalt og har dårlig kvalitet.  

Mange bruker fotgjengerovergangen fra Sandbrekkgata.  

Det er 30-sone i hele området, de fleste biler hadde lav fart i krysset unntatt en som spilte høy musikk 
og kjørte litt fort. 

Av 35 syklende var det 6 elsparkesykler 

Bussene er store og krever plass. Alle bussene kjørte rett frem. 
       

01.09.2020, i kryss ved videregående, fint vær 
  

klokkeslett syklende gående biler 
mopeder/ 
motorsykler busser  

07.30-08.00 10 23 102 4 2  
       

Inntrykk fra befaringen:       

Samme som over utflytende kryss, mange kjøremåter, noen tar også u-sving. 

Det trengs avgrensninger i krysset for de ulike trafikantene. 

De fleste bilene kommer ca fem på åtte, da er det ganske kaotisk med biler i krysset 

Det er flere som stopper og avleverer ungdom i krysset. Flest stopper mot videregående men flere 
stopper også på den andre siden og noen stopper inn mot sidegatene. 

Gående og syklende som kommer vestfra fra Skolevegen og Sandbrekkgata sluses inn på skoleplassen 
ved fotgjengerovergangen vest for krysset, og det ser ut som en god løsning 

Asfalten på fortauet langs videregående er dårlig med mange hull, bør legges ny. Avmerking av trase 
langs skoleplassen på innsida av trærne hadde vært en ide for å få en egen gjennomgående trase for 
myke trafikanter adskilt fra vegen. 

Det var kun en buss som tok svingen inn Trøagata. 
 

4 Hovednett for sykkel 
Ifølge veiledningene fra Statens vegvesen skal hovednett for sykkel binde sammen bydeler og de 
viktigste målpunkt som skoler og sentrum. Hovednettet vil ofte følge hovedvegene som naturlige 
ferdselsårer men andre traseer kan også vurderes.  
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Skisse av hovednett for sykkel mellom viktige målpunkt på Sunndalsøra (skjematisk framstilt) 

 
Skisse av hovednett for sykkel Sunndalsøra sentrum – Sande, eksisterende situasjon 

 
Alle gater som inngår i hovednett for sykkel bør ha sykkelfelt eller sykkelveg dersom ÅDT 
(årsdøgntrafikk) er over 4000 eller fartsgrensen er over 40 km/t.  I gater med lav fart og ÅDT under 
4000 kan det være blandet trafikk.  
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På vegdatabasen er det ikke tilgjengelige data på ÅDT for veger utenom riksveger og fylkesveger. 
ÅDT på rv. 70 gjennom sentrum er 5700. Denne vegen har derfor krav om egne felt for gående og 
syklende langs denne vegen.  

Vi har gjort tellinger i morgentrafikken både ved riksvegen og ved skolevegen og det tyder på at 
biltrafikken i Skolevegen er rundt 1/3 part av trafikken langs rv.70. Dette kan tyde på at ÅDT i 
Skolevegen ligger rundt 2000.   

 

5 Innspill  

5.1 Innspill fra busselskapet 
Det er for smalt i flere svinger langs Skolevegen (den krappe svingen ved Hagavegen, svingen ved 
videregående og krysset med Fagerhaugvegen).  

Bussen må bruke begge kjørebanene for å klare svingene og da blir det problemer hvis bilene som 
kommer imot ikke stopper i tide. Da må noen rygge, i de fleste tilfeller personbilene. På denne 
tiden er det som oftest «køkjøring» som medfører at det er flere personbiler som må rygge for å 
rette opp i floken. Rygging er svært trafikkfarlig. For å unngå problemene med møtende trafikk 
ønsker busselskapet trafikkregulering som gjør at alle kjøretøy kjører samme retning.  

Det er tre svinger bussene har problemer, se rød sirkel:  

 
 
 
Når det gjelder bussholdeplassene er det for kort holdeplass ved Sande skole. Vegkrysset ved Sande 
er også trafikkbelastet og når bussene stopper der blir det for dårlig sikt i krysset. Det ønskes derfor 
å flytte bussholdeplassene bort herfra. På befaring med busselskapet ble det foreslått at 
bussplasser for alle bussene anlegges i strekket foran videregående skole. 
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5.2 Befaring 
Den 15.10.2020 ble det avholdt befaring i området. Berørte parter som skolene, politiet, 
busselskapet med flere var invitert.  
De som møtte var Hallvard Vermøy fra politiet, Terje Grimelid fra busselskapet, Øystein Braseth fra 
Sunndal Energi, Linn Rødset fra Sunndal vidaregåande skole , Birger Bakken og Berit Skjevling fra 
Sunndal kommune.  
Kort resyme av synspunkter: 

 Det er kjempeviktig at det blir satt fokus på trafikksikkerhet i et slikt travelt område med 
mange myke trafikkanter. 

 Det er positivt med intensivbelysning ved gangfelt. Sunndal Energi kommer med 
kostnadsoverslag på det. 

 Senkning av fartsnivå er bra for trafikksikkerheten. Ikke innvendinger mot flere fartshumper. 
 Det er problemer med å få plass til 3 busser på holdeplassen ved Sande skole pga at den 

siste kommer ned i bakken og det er problemer når det er glatt.  
 Det er dårlig sikt i krysset ved Sande skole pga nærliggende bussholdeplass. 
 Forslag om at det anlegges nok bussholdeplasser på strekket ved videregående som dekker 

alle skolene i området, minimum plass til 5 busser. 
 Da kan bussholdeplassen lengst øst ved ungdomsskolen omdisponeres til droppsone for 

personbiler.  
 Ved krysset inn til Sande skole må myke trafikanter prioriteres framfor droppsone for biler 

som skaper dårlig sikt.  
 Det bør vurderes om skoleplassen foran Sande skole kan stenges for biltrafikk hele døgnet. 
 Det er for smalt i flere svinger langs Skolevegen (den krappe svingen ved Hagavegen, 

svingen ved videregående og krysset med Fagerhaugvegen). Bussen må rygge når de møter 
biler som ikke stopper i tide. Rygging er svært trafikkfarlig. Busselskapet ønsker at 
Skolevegen blir envegskjørt.  

 Det bør ikke settes opp skilt som ikke overholdes. 
 Bussene har problemer med å greie venstresving fra Fagerhaugvegen inn på Sunndalsvegen 

når det er brøytekanter pga det nye gjerdet som er satt opp. Men dette har blitt bedre etter 
at midtrabatt er kortet inn. 

 

6 Vurdering av alternativer  
Det tas en gjennomgang av mulige alternativer til fysiske løsninger for å bedre trafikksikkerheten 
for gående og syklende i området ved Sande skole.  

For å få en trafikksikker kommune er det også svært viktig med en holdningsskapende arbeid i alle 
sektorer og grupper.  Det er blant annet et problem at biltrafikken har økt pga. at flere og flere 
kjører eller blir kjørt til skolen i stedet for å gå og sykle. Det er derfor også svært viktig med 
holdningsskapende arbeid som for eksempel beskrevet i Statens vegvesens informasjon om aktiv 
skoleveg. Dette gjelder for alle, både barn, ungdom og voksne.  

Trygg trafikk har nettopp tatt kontakt med Sunndal kommune om å bli trafikksikker kommune. 
Dette innebærer at kommunen jobber aktivt og systematisk med trafikksikkerhet i alle sektorer og 
grupper og at dette synliggjøres i en oppdatert trafikksikkerhetsplan. 
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6.1 Anlegging av sykkelfelt 
Å etablere sykkelfelt er anbefalt løsning i byer og tettsteder for å legge bedre til rette for syklende. 
Sykkelfelt avmerkes da som egne felt i gata som er forbeholdt syklende. For å etablere sykkelfelt i 
tovegskjørt gate kreves en bredde mellom kantstein på min. 8,5 meter. Ved envegskjørt gate kreves 
det min. 6,5 meter mellom kantstein for å etablere sykkelfelt. Skolevegen er kun 6 meter mellom 
kantstein og dette er for smalt til å avmerke sykkelfelt i gata slik gata den er nå. Det vil i så fall kreve 
ombygging med utvidelse av gata som vil bli meget kostbart. Utvidelse av gata er også vanskelig å få 
til flere steder pga at det er private eiendommer på hver side. 

6.2 Anlegging av sykkelveg med fortau  
Sykkelveg med fortau kan være en god løsning der det er få avkjørsler og kryss og det er 
tilstrekkelig plass.  

I bakken ned fra Fagerhaugvegen er det ikke plass for anlegging av sykkelveg med fortau uten 
innsnevring eller forskyving av kjørebanen fordi det ligger boligeiendommer med høye murer tett 
inntil fortauet på begge sider.  

En løsning med å snevre inn kjørebanen for å få plass til sykkelveg med fortau er vurdert.  
Kommunalteknisk tjeneste har tegnet opp et forslag med sykkelveg med fortau fra Fagerhaugvegen 
til Sande skole på nordsiden av vegen.  

 
Ved toveiskjøring kan en slik innsnevring være uheldig fordi bakken ligger i en sving og er 
uoversiktlig for biler som må stoppe for møtende trafikk. Busselskapet har uttalt seg sterkt imot en 
slik innsnevring. 
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I bakken ned fra Fagerhaugvegen er det dårlig sikt også ved avkjørslene som ligger langs 
innersvingen på nordsiden av vegen. Vi ser at det ikke er heldig å anlegge sykkelveg som krysser 
uoversiktlige avkjørsler, spesielt ned bakker der syklister kommer med stor fart.  

Å legge sykkelveg på sydsiden av gata der det er færre avkjørsler er også vurdert.  For å få plass til 
dette må vegbanen forskyves helt inntil murene langs eiendomsgrensene på nordsiden og 
problemet blir da at kjørevegen blir liggende helt inntil murene med dårlig siktforhold. Dette 
anbefales ikke. 

6.3 Envegskjøring  
Skilt 302 innkjøring forbudt anvendes som skilting av envegsreguleringer.  

 

Ingen andre kjøretøytyper enn sykkel skal unntas fra skilt 302, og ingen 
andre underskilt skal brukes. 

Ingen unntak utenom sykkel, kan gjøres for envegskjøring. Kjøring til enkelteiendommer mot 
envegskjøring kan ikke tillates. Etablering av timesbasert envegskjøring er heller ikke tillatt etter 
vegtrafikkloven. Det er derfor ikke aktuelt å anlegge envegskjøring i Skolevegen.  

 

6.4 Forbudt for motorvogn 

 

Skilt 306.1 forbudt for motorvogn brukes for å forby eller begrense kjøring 
med motorvogn. Kan angis med unntak for kjøretøytyper eller kjøreformål 
på underskilt. Unntak skal brukes restriktivt. 
Forbudet kan tidsbegrenses men må ikke brukes slik at skiltet står uten 
gyldighet store deler av dagtiden.  
Dersom det bare skal tillates kjøring til enkelte virksomheter på en 
vegstrekning, kan forbudet begrenses med underskilt 808.305 ”Gjelder ikke 
kjøring til (virksomhet eller adresse)”. 

Sunndal kommune søkte om tillatelse til å sette opp skilt 306.1 med underskilt høsten 2020.  

Statens vegvesen fattet følgende vedtak den 19.01.2021:  

I Skolevegen ved skolene på Sande i Sunndal kommune skal det gjelde en trafikkregulering 
som vist på skiltplan utarbeidet av Sunndal kommune. Det skal settes opp skilt nr. 306.1 
Forbudt for motorvogn, underskilt 806 Tid (kl. 07-16) og underskilt 808.305 Gjelder ikke 
kjøring til Skolevegen 1 - 12. 
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Dette ble satt opp i desember 2020. Kommunen sendte ut informasjon til skolene i forkant. Det så 
ut som om dette ikke nådde fram til alle, for det var litt problemer i starten med at folk kjørte inn 
allikevel.  

Hensikten med reguleringen var å gjøre trafikkbildet enklere med lik trafikkflyt som bussene via 
Hagavegen og via Skolevegen. Det ble informert om at folk skal kjøre inn Hagavegen og ut 
Skolevegen, og ikke benytte seg av sidegatene fordi disse skal reserveres for myke trafikkanter.  

 
Kart som ble sendt ut i forbindelse med trafikkregulering i Skolevegen. Røde piler viser kjøreretning 
til skolene. Vegene angitt med X skal ikke benyttes til gjennomkjøring fordi disse gatene skal 
skjermes for barn som går og sykler til skolen. 
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Vi har nå fått tilbakemelding om at mange likevel kjører via sidegaten via Paul Holmsens gate i 
stedet for inn gjennom Hagavegen. Kommunen vil nå undersøke dette nærmere og se på tiltak for å 
begrense dette.  

 
Slik gjennomkjøring via sidegater er uheldig fordi de er smale og uoversiktlige, og de skal skjermes 
mot gjennomgangstrafikk av hensyn til myke trafikkanter. 

6.5 Pilotprosjekter, sharrows og sykkelgate 
Oppmerking for sykling i blandet trafikk (sharrows) er et pilotprosjekt som er gjennomført i Horten 
og Lillehammer.  

 
Illustrasjon på Staten vegvesens nettsider 

 

Sharrows er oppmerking for sykling i 
vegbanen i gater med blandet trafikk. 
Sharrows kan brukes på kortere 
strekninger, fartsgrense maks 30-40 
km/t, strekning som inngår i skiltet 
sykkelrute, Årsdøgntrafikk (ÅDT) < 
4000.  

Erfaringen er at oppmerkingen av 
sykkelsymbol i vegen medfører at 
flere sykler i kjørebanen fremfor på 
fortau, gående opplever større 
trygghet, men det er noe tendens til 
at bilister opplever flere konflikter 
med syklister. 

Sykkelgate med begrenset trafikk er pilotprosjekt som er utprøvd i Porsgrunn.   
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Illustrasjon på Staten vegvesens nettsider 
 

I en sykkelgate prioriteres 
veiarealet for sykkel, samtidig som 
det er tillatt for bil.  
 
Syklister og bilister deler veibanen, 
men bilistene skal ta spesielt 
hensyn og tilpasse kjøreadferden til 
syklistene. 
 
En sykkelgate er egnet i gater der 
det er lite biltrafikk, mange 
syklister, farten er lav (maks 30 
km/t) og det er etablert 
fartsreduserende tiltak for bil som 
gjør det trygt å sykle i veibanen. 
 

I dagens veinormal (N100 Veg- og gateutforming) er det mulig å etablere en sykkelgate som 
prioriterer veiarealet til sykkel, men der det ikke er tillatt for bil (unntatt for kjøring til eiendommer, 
varelevering og lignende). 

Sharrows og sykkelgate forutsetter imidlertid at alle bilene har meget lav fart og kjører på 
syklistenes premisser. Skilting av fart er ikke tilstrekkelig. Fartsreduserende tiltak må gjennomføres 
først.  Det anbefales heller ikke skilting som sykkelgate dersom ikke antall syklende er minst 
halvparten av antall kjørende. I dag er antall kjørende mer enn dette. Det må derfor jobbes med 
holdningsskapende arbeid og minske bilkjøringen før det er aktuelt å prøve ut sykkelgate i 
Skolevegen. 
 

6.6 Fartsreduserende tiltak 
Ifølge Statens vegvesens veiledninger gir lavere fart på bilene færre ulykker og mindre 
skadeomfang. Å sørge for lav fart på bilene er derfor et viktig trafikksikkerhetstiltak.  

Det er 30-sone i hele boligområdet på Sande. Skolevegen har imidlertid en lang rettstrekning som 
innbyr til høy fart. Det var anlagt kun en fartshump i hver ende av rettstrekket. Etter vurdering av at 
det bør anlegges flere fartshumper på strekningen ved Sande skole for å få ned farten, ble det i 
november 2020 anlagt to fartshumper til på rettstrekket vest for Sande skole.  

 

6.7 Forbedring av kryss ved Sande skole 
I følge veiledninger skjer de fleste ulykker for gående og syklende i og ved kryss. En god og lett 
forståelig kryssløsning er derfor viktig.  

Det er spesielt to kryss som oppleves som farlige i barnetråkkregistreringene, og det er krysset ved 
Sande skole og krysset ved videregående. Dette er også observert ved de gjennomførte 
trafikktellingene. Før skolestart er det mange trafikanter, både biler, syklister, gående og busser 
som ferdes i kryssene og det oppleves som ganske kaotisk. 



 

 

20 

 

Det er registrert to ulykker i krysset ved Sande skole, begge med lettere skade. Utenom det er det 
ikke registrert trafikkulykker i området i databasen til Statens vegvesen.  

Ifølge veiledningene er gangfelt ikke et trafikksikkerhetstiltak i seg selv. Det anbefales 
fartsbegrensende tiltak ved gangfelt som f.eks. fartshumper, opphøyde gangfelt og 
intensivbelysning. I krysset ved Sande skole er det to gangfelt. Disse er i dag i plan. For å gjøre 
gangfeltene ved Sande skole mer synlige og trafikksikre ble det anbefalt at de intensivbelyses. Dette 
er nå blitt gjennomført av Sunndal Energi.  

Opphevde gangfelt er også vurdert men er utsatt pga av at dette krever større anleggsarbeider med 
etablering av sluk. I tillegg bør det vurderes om det er nok skilt som markerer gangfeltene. 

Busstopp ved Sande skole er merket nært opp til vegkrysset. Dette medfører at det blir ekstra 
uoversiktlig i krysset, både fordi bussen står der og når mange barn stimler ut fra bussen. Vi har 
vært på befaring med busselskapet for å se om det kan trekkes lengre vekk fra krysset. Det går ikke 
fordi da vil den tredje bussen komme på skrå nede i bakken og stenge vegen. Vi foreslår derfor en 
løsning med å flytte alle bussholdeplassene ned til strekket syd for videregående skole. 
 

6.8 Forbedring av kryss ved videregående skole 
Krysset ved videregående er et meget utflytende kryss hvor bilene kjører på mange ulike måter. 
Trafikkbildet virker uoversiktlig og kaotisk før skolestart. Tidligere var krysset avgrenset av 
grønnrabatter men disse ble tatt bort i forbindelse med gravearbeider i gata for noen år siden. Det 
er behov for å markere dette krysset bedre igjen. Vi har laget et forslag på hvordan dette kan 
gjøres: 

 
Forslag til oppstramming av krysset ved videregående skole 

Det anlegges en gangs- sykkelvegforbindelse på sydsiden av krysset. Gang- sykkelvegforbindelsen 
blir 3 meter bred slik at den lett kan vedlikeholdes og brøytes med standard brøyteutstyr.  
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6.9 Bussholdeplasser 
Bussholdeplassene oppe ved barneskolen bør flyttes pga at de skaper dårlig sikt ved vegkrysset. Det 
er plass til flere bussholdeplasser på strekket foran videregående skole.  På befaring med 
busselskapet høsten 2020 ble det diskutert en løsning ved å anlegge felles bussholdeplass sentralt i 
dette området. 

 
Forslag med flere bussholdeplasser i området foran videregående skole.  

Forslaget innebærer at det anlegges en sammenhengende busslomme langs hele gata foran 
Sunndal videregående. Det medfører at det må settes av plass til bussene, venteareal for 
passasjerene og en trase for de som går og sykler forbi.  

Det blir da bussplasser nærmest gata der fortauet i dag ligger, og så må det være plass til 
venteareal innenfor, og så en trase for myke trafikanter innenfor der igjen slik at det ikke blir i 
konflikt med busstrafikken og de som venter på bussen. Det kan også være aktuelt med 
lede/beskyttelsesgjerde for hver buss-stopp som busselskapet har fremmet ønske om.  

På grunn av at det er en svak sving på gata er busstoppene oppmerket i to grupper, en på hver side 
av svingen, men det blir ikke noen øy mellom gruppene slik at det skal være lett å kjøre inn og ut av 
busstoppene. 

I tillegg kanaliseres gang- sykkeltrafikken på sørsiden av krysset slik at det mer separat og tryggere 
for alle trafikanter. 
 

6.10 Avstigningslommer 
I dag er det problemer med at biler stopper for avstigning nesten overalt i området. Dette skaper 
uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner.  

På og avstigning bør kanaliseres til egne avsatte områder. Ifølge gjeldende reguleringsplan er det 
laget rundkjøring bak barneskolen og mellom videregående og ungdomsskolen.  
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For å minske trafikkbelastningen ved skoleområdet og i kryssene er det imidlertid en fordel å ha 
slippsoner lengre unna. Det foreslås at eksisterende lomme foran ungdomsskolen som ligger mer i 
ytterkant av skoleområdet blir avstigningslomme for bringing og henting.  

Ved barneskolen kan den delen av tidligere bussholdeplass som ligger utenfor sikttrekanten ved 
krysset nyttes til på- og avstigningslomme. Avgrensning mot krysset må imidlertid tydeliggjøres 
med fysisk utforming med kantstein som holder området ved krysset fri for biler. 

7. Endring av reguleringsplan for Sande skoleområdet 
 
Endring av bussholdeplassene krever endring av reguleringsplanen for Sande –skoleområdet. 
 

 
Gjeldende reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Det er regulert inn bussholdeplasser på tre 
steder. Bussholdeplassen opp ved barneskolen er uheldig fordi den er for kort og bussene står for 
nært krysset og gir dårlig sikt i krysset. 
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Skisse for ny reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Det foreslås at bussholdeplassene flyttes til 
området foran videregående skole. Krysset ved videregående omformes og det sikres god sikt i 
vegkryssene. 

Forslaget behandles som endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet.  

Endringen omfatter kun en mindre del av planen. Vi foreslår ordinær reguleringsprosess med 
offentlige høringer fordi endringer i gata berører mange.  

Foreløpig forslag viser venteareal for buss der trerekka i dag står. Forslaget viser deretter en ny 
trase for gående og syklende innenfor. Dette vil gå ca 3 meter inn på de asfaltarealene foran 
videregående. 

Det vurderes at gode og trygge bussholdeplasser er viktige tiltak som bør prioriteres, og at det 
fortsatt vil være god plass for utvikling av utearealene ved videregående skole. 

Gang- sykkelvegen øst for Sunndal ungdomsskole 

Vegen øst for Sunndal ungdomsskole er regulert til gang- sykkelveg med kun driftskjøring tillatt i 
gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2007.  Om det skulle være kjøreveg eller gang- sykkelveg her ble 
vurdert i 2007. det ble da ikke anbefalt å regulere kjøreveg her fordi dette skulle være et 
trafikksikkert leke- og aktivitetsområde. Det ble i stedet regulert og bygd en stor parkeringsplass 
syd for ungdomsskolen og folk skulle gå herfra.  
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Det ble også satt opp et innkjøringsforbudt skilt for å unngå kjøring på gang- sykkelvegen. Det er et 
gjeldende skiltvedtak på dette. Det ble etter hvert et problem at folk kjørte inn på tross av skiltet. 

Sunndal Fotballhall ble bygd i området i 2013. Det kom ønske om å få kjøre inn langs denne vegen 
og parkere på asfaltområdet som ligger mellom svømmehallen, fotballhallen og kunstgrasbanen. 
Mange respekterte ikke innkjøringsforbudt skiltet, og skiltet ble tatt ned.  

I etterkant av dette kom det henvendelser fra myke trafikanter om utrygghet når de ferdes her pga 
mye bilkjøring i den smale vegtraseen. Det ble da foretatt et strakstiltak for et års tid siden med 
grusing av en ny trase for myke trafikanter ved siden av, og satt opp steiner imellom.  

Det skal imidlertid være samsvar mellom reguleringsplan og bruken av områdene. Dette gjelder 
også veger.  Vi må ta stilling til om dette fortsatt skal være en gang- sykkelveg og brukes som dette, 
eller om traseen skal omregulering til kjøreveg.   

Området rundt ungdomsskolen er planlagt og bygd ut som et leke- og rekreasjonsområde. Det er 
anlagt aktivitetsområder på begge sider av traseen øst for ungdomsskolen. Dette er et 
nærmiljøanlegg med basketbane, hinderløype, disser og ballspillbaner på gress, se flyfoto under.   

 
Flyfoto av området tatt i 2017. Vi ser hvordan utearealene er opparbeidet til lek og aktivitet, og vi 
ser vegen opp til fotballhallen som er regulert til gang- sykkelveg men som i dag er brukt som 
adkomstveg for biler. 
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Det er bygd en stor parkeringsplass syd for ungdomsskolen. Denne er veldig sjelden full. Som oftest 
står den tom på kveldstid mens bilene kjører helt inn til inngangene. Denne parkeringsplassen er 
kun 150 meter unna fotballhallen. 

Sikkerhet for myke trafikanter som ferdes på gang- sykkelvegnettet og barn som leker i området må 
vurderes.  

Bilveg gjennom leke- og aktivitetsområder kan skape trafikkfarlige situasjoner med barn som 
springer og leker i området. Generelle anbefalinger er å skjerme leke- og aktivitetsarealer for 
biltrafikk. Hjertesoner er tiltak for å stoppe biltrafikk lengre unna slik at sonene rundt skolene blir 
trafikksikre. 

Denne traseen er en del av adkomstnettet for gående og syklende til skolen og til fritidsaktivitetene 
i området. Det må også tas hensynet til trafikksikkerhet for de som ferdes her. 

Tidligere var det et innkjøringsforbudt skilt her men det ble ikke respektert. For at innkjøring 
forbudt skal respekteres må det følges opp med fysiske tiltak. Dette kan gjøres med fysisk sperre 
med en bom.  Bommen skal kunne åpnes for nødvendig drift og vedlikehold av området og ved 
spesielle behov.   

Nedenfor vises kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan (til venstre), nytt reguleringsforslag med 
videreføring av regulert gang- sykkelveg som sikres med bom (i midten) og alternativ med kjøreveg 
helt inn til fotballhallen (til høyre) 

 

Gjeldende reguleringsplan 
med gang- sykkelveg øst for 
ungdomsskolen 

 

Ny reguleringsplan med  
videreføring av gang-
sykkelvegen øst for 
ungdomsskolen, bom settes opp 

Alternativ med innregulering av 
kjøreveg øst for ungdomsskolen 
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Innspill 

Det sendes nå ut oppstartvarsel slik at alle berørte kan komme med innspill til planen. Etterpå blir 
det utarbeiding av planforslag og deretter høring av planforslaget med ny mulighet for å komme 
med merknader før planen kan vedtas av Sunndal kommunestyre. 

 


