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BAKGRUNN 
Interpellasjon i kommunestyret IN 3/14 den 

22.05.2014 trekker opp bakgrunn for ønske om etab-

lering av leke– og ak'vitetsområde i sentrum: 

Mange småbarnsforeldre, besteforeldre og andre 

savner et utendørs lekeanlegg for små barn i sen-

trum.  

Lekeanlegget må ha ergonomisk rik'g og u9ordren-

de u9orming som s'mulerer 'l lek og er 'lpasset 

ulike aldersgrupper hos barna. 

Anlegget må gjerne ha en original og i øyenfallende 

u9orming. 

Anlegget må ha si&eplasser for store og små. 

Anlegget plasseres synlig i sentrum slik at det får 

stoppeffekt. 

Et ny& og mer ambisiøst lekeanlegg kan gjerne plas-

seres på grøntarealet utenfor Sparebanken og Tico.  

VEDTAK 

Den 22.05.2014 vedtok kommunestyret at Sunndal 

kommune skal arbeide for å få realisert et utendørs 

lekeanlegg for små barn i Sunndalsøra sentrum. 

Kommunestyret ber om at rådmannen kommer 'lba-

ke 'l kommunestyret med en detaljert plan for u9or-

ming og plassering, samt finansiering. 
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PLANER OG FØRINGER I 

KOMMUNEN 

 

GJELDENDE AREALPLAN 

Kommunedelplan Sunndalsøra vedta& 02.09.2015 

legger opp 'l konsentrert utvikling av Sunndalsøra 

sentrum med korte gangavstander, forte@ng og 

utvikling av offentlige møteplasser og ak'vitets-

muligheter.  

Kommunedelplanen har også krav 'l avstand, 

størrelse og u9orming av leke og oppholdsareal. 

Kommunedelplanen viser flere områder som er 

avsa& som offentlige møteplasser og uteak'vitets-

områder i sentrum blant annet Øratorget, Trekan-

ten foran Åkertun og deler av Øraskoletomta.  

Området ved Tico/Sparebanken (Ticotrekanten) er 

ikke med i kommunedelplanen men er regulert 

som friområde i gjeldende reguleringsplan.  

Gjeldende arealplaner gir derfor flere muligheter 

for videre utvikling av ak'vitetsområder i Sunn-

dalsøra sentrum.  

Det blir i videre detaljplanlegging vik'g å se hvert 

delområde som en del av en helhetlig utvikling av 
Utsni� av kommunedelplan Sunndalsøra.  Det er flere muligheter for videre utvikling av ak�-

vetetsområder og møteplasser i Sunndalsøra sentrum. 
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BYPLAN FRA 1913 

Sunndalsøra sentrum bærer i dag preg av at den 

gamle byplanen fra 1913 er igangsa& på flere ste-

der , men at  kvartalene ikke er komple&ert.  

Alleplan'ng i flere gater er gjennomført slik også 

den gamle planen viser. 

Den gamle planen la 'l re&e for ganske te& kvar-

talsbebyggelse med plass 'l 10 000 innbyggere. I 

dag bor det ca 4000 på Sunndalsøra. 

Sunndalsøras karakter med gatene& er le& gjen-

kjennelig fra denne planen, likeså enkelte bydeler 

som gamle meieriet, Murgådene og gamle Villa-

byen. 

Vi ser også Sunndalsvegen som går gjennom sen-

trum med byrom som det lille torg oppe ved kir-

ka og Stortorvet nede ved krysset mot Romsdals-

vegen. Byportalen ligger ved Driva bru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplan Morgens�erne og Eide 1913 



6 

 

SUNNDALSØRA 2030 

Rapport  om stedsu9orming, este'kk, byggeskikk 

og forte@ng.  Utarbeidet av Per Knutsen arkitekt-

kontor for Sunndal kommune i år 2000. 

 

MOMENTER FRA RAPPORTEN 

Ta vare på det terrasserte landskapet med opp-

deling i bydeler på ulike platåer/nivå. 

Ta vare på og utvikle grønnstrukturen langs ter-

rassekantene og gjennom sentrum. 

Utny&e de brede gatene bedre.  

Forte@ng av sentrum med forutsigbart mønster 

og skape et mer in'mt og bymessig sentrum. 

Stramme opp gatene&et og kvartalsstrukturen. 

Grøntdrag langs Romsdalsvegen som forbinder 

friarealene langs elva nærmere sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 
De overordnede faktorer—utgangspunkt for Sunndalsøras u%orming 
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STRATEGIPLAN FOR SENTRUMSUTVIK-

LING 

Strategiplan for sentrumsutvikling ble vedta& av Sunn-

dal kommunestyre 16.12.2009. Planen gir føringer og 

retningslinjer for sentrumsutviklinga på Sunndalsøra 

på kort og lang sikt.  

Lokale arbeidsgrupper hadde ansvar for ulike temaom-

råder. De&e dannet grunnlaget for plan for strategier 

og mulige prosjekter som ble utarbeidet av Asplan Viak 

AS.   

MOMENTER FRA STRATEGIPLANEN 

Forte@ng av sentrum med næringsarealer med utad-

vendte funksjoner på gateplan og boliger i øvre eta-

sjer.  

Utvikle klare plassdannelser og byromsforløp.  

Opparbeide a&rak've grøntareal og 'lre&elegge for 

lek i sentrum. 

Utvikle Sunndalsøra som sykkelby og utvikle gangareal-

ene i sentrum. 

Skape lune oppholdssteder som fanger sola. 

Være bevisst på fondmo'ver og siktlinjer. 

Miljøprioritert gjennomkjøring (MGP) gjennom sen-

trum. 

Parkeringskjeller og gateparkering i stedet for flatepar-

kering i sentrum. 

Det er vik'g at ny bebyggelse i sentrum bygges med et Strategiplan for sentrumsutvikling -  plan for mulige prosjekter og �ltak 
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TETTSTEDSUTVIKLING I ET KLIMA-

PERSPEKTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te�stedsutvikling i et klimaperspek�v - eksempel på forte(ng  

 

 

Sunndal kommunestyre vedtok  den 12.05.2010 at 

prosjektet skal legges 'l grunn for planlegging og ut-

bygging på Sunndalsøra.  

Det er en konkret målse@ng at klimagassutslipp fra 

stasjonære energikilder (bygg) og fra mobile energi-

kilder skal reduseres.  

For å redusere co2 utslipp er det vik'g å få flere 'l å 

gå og sykle fremfor å kjøre bil.  

 

MOMENTER FRA PLANEN 

Forte@ng langs gater i sentrum og 'lre&elegging av 

klart definerte byromsforløp. 

Sammenhengende gang-/sykkelvegne&. 

Detaljhandel skal fortrinnsvis ligge i sentrum. 
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PRIORITERTE BYROMSFORLØP 

Tilre&elegge for tydelige og innholdsrike bevegel-

sesforløp gjennom ak've byrom slik at vandring-

en blir en opplevelse og folk velger å gå fremfor å 

bruke bilen mellom sine gjøremål i sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te�stedsutvikling i et klimaperspek�v - forsterke sammenhenger med vik�ge bevegelses-

forløp 
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STATUSRAPPORT FOLKEHELSA I 

SUNNDAL 2015 

 

MOMENTER FRA RAPPORTEN 

Gode møteplasser gir livskvalitet.   

Et sosialt liv forutse&er 'lgjengelige steder der 

folk kan møtes og har lyst 'l å oppholde seg. I det 

offentlige rom møtes vi og får nye impulser.  

Det er lite mennesker å se i bybildet i Sunndal 

e&er arbeids'd, i helger og ferier. Det kan skyl-

des at vi mangler møtesteder å oppholde oss i 

e&er at Amfi stenger.  

Hvordan kan vi legge 'l re&e for gode sosiale mø-

teplasser i det offentlige rom? 

God byplanlegging handler om å koordinere in-

teressene 'l ulike innbyggergrupper og skape 

sammensa&e byrom der folk har lyst 'l å være.  

Et sosialt bærekraKig bymiljø må bidra 'l at det 

bygges relasjoner mellom folk. De&e skaper på 

lang sikt god folkehelse.  

 

 

 

Folkefest på Øratorget 
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PROSJEKTER I SENTRUM, GJEN-

NOMFØRT 2014—2017 

 

ØRATORGET  MED SKATEPARK 

Det har lenge vært et ønske om skatepark i Sunndalsøra 

sentrum. Våren 2015 ble Øra skatepark som ligger ved 

Øratorget åpnet. Skateparken ble raskt ta& i bruk og gir 

ak'vitets'lbud 'l barn og unge i sentrum  og vitaliserer 

uteområdet ved Øratorget.  

 

 

 

MØTE– OG AKTIVITETSPLASS VED HOVS-

VEGEN 

Ak'vitetsområde med klatre– og  balanseelementer på 

mykt gummidekke og med 'lliggende si&eplasser og et 

lite torg ble etablert i forbindelse med utbygging og opp-

rus'ng av området ved Hovsvegen i 2014/15.  

De&e er bli& et populært møtested for både barn og 

voksne i sentrum. 

Ak�vitetsområde ved Hovsvegen 

Øra skatepark 
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PARKEN VED HOVSVEGEN 

Mellom Hovsvegen og Hov kirkegård er det et grøntområde som ligger fint 'l 

med fin e&ermiddags- og kveldssol og utsikt over sentrum men som var mindre 

brukt pga dårlig 'lgjengelighet og få oppholdsplasser. 

I 2016/17 ble det derfor anlagt en bred og innbydende trapp og gangveger slik at 

man kan trille opp slik at alle kan le& få 'lgang 'l de&e området. Sam'dig ble 

benker og beplantning anlagt for å bidra 'l trivelige møteplasser. 

Strategiplan for sentrumsutvikling viser også ny rundkjøring i krysset mellom 

Hovsvegen og rv. 70 . Vegsystemet skal planlegges nærmere  i forbindelse med 

miljøgateprosjektet gjennom sentrum med videre 'lre&elegging for gående og 

syklende. De&e skal u9øres i samarbeid med vegvesenet.  Arbeidet med regule-

ringsplan for miljøgata har imidler'd stoppet opp pga at vegvesenet ikke har 

planleggingskapasitet utenom prioriterte vegprosjekt.  

Plan for området ved Hovsvegen 

Trapp og ramper �l grøntområde og møteplasser ved Hovsvegen 
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MEDVIRNINGSPROSESSER 

 

BARNETRÅKKREGISTRERING  

I 2013/2014 ble det gjennomført barnetråkkregi-

strering som grunnlag for utarbeidelse av arealdis-

ponering i kommunedelplan for Sunndalsøra. 

Slik registrering er også vik'g for videre detaljplan-

legging av utearealer og forte@ng i sentrum. 

Ved Sande skole og Tredal skole deltok alle 6. klas-

sene. Ved Sunndal ungdomsskole som deltok alle 9. 

klassene. 

Under registreringen logget hver enkelt elev seg inn 

på Barnetråkk Kart i skolen hvor de la inn sine kart-

markeringer og opplysninger om problemsted eller 

favori&sted, leke- og oppholdsområder, steder de 

vil endre på og  veger/s'er de bruker. 

De kunne også legge inn sine egne kommentarer 'l  

registreringene.  

Ut fra barnetråkkregistreringene i 2013/14 kan en 

se at det er mange avkrysninger i sentrum som favo-

ri&sted.  De&e tyder på at barn og unge bruker sen-

trum ganske mye .  

 

 
Utskri/ av barnetråkkregistreingen som er gjort på ne�stedet Barnetråkk Kart i skolen.  
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HVA SIER UNGDOMMEN? 

Barnetråkkregisteringer i sentrumsområdet: 

Mange har bu'kksentrene som favori&sted. Det er 

sosialt og ar�g å være i lag med venner her. 

Noen få vil endre bu'kkene. Vil ha bedre utvalg av 

bu�kker og vil ha bedre arkitektur. 

Når det gjelder ungdomssenteret er registreringen 

todelt. Flere har det som favori&sted.  Synes det er 

morsomt å være her blant venner men vil at bygget 

skal se bedre ut slik at det kommer flere dit. Andre 

er ikke der eller vil endre stedet. 

Napoli ved hotellet og kammerset i meieribygget er 

det mange som har som favori&sted. Ved Napoli er 

det kjempegod pizza og kebab.  Kammerset er et 

veldig koselig sted med god mat og drikke. 

Noen vil endre på uteområdet ved Tico. Vil ha benker 

og lekeplass. 

Flere har Kulturhuset og Øratorget som favori&sted. 

Noen har biblioteket og Domuscafeen.  Flo" å klatre 

og sykle på Øratorget. Fint å se film og være med 

venner på Kinoen og kulturhuset.  

Noen vil endre på Sunndalsvegen.  Vil endre slik at 

biler stopper når jeg skal gå over gangfelt. 

 

 

 

Utskri/ av barnetråkkregistreingen som er gjort på ne�stedet Barnetråkk Kart i skolen.   
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GRUNDERCAMP 

I grundercampene ved Sunndal ungdoms-

skole og Sunndal videregående skole i 2015  

kom ungdommene med konkrete innspill og 

planer for u9orming av uteområder i sen-

trum. Oppgaveområder var Trekanten og 

Øraskoletomta.  

 

HVA ØNSKER UNGDOMMEN? 

Forslag fra grundercamp 2015: 

Si&eplasser, sosialt, bord og benker, Lern-

varme 

Skal kunne brukes av alle, universell u9or-

ming 

Lekeplass, husker, trampoline, klatresta'v, 

sklier, gummidekke  

Park, blomster, trær, fontene, lys 

Gatekjøkken, kafe, utegrill, sunn mat 

Gangveger, sykkelveger, sykkelsta'v 

Gamle øra skole med ungdomssenter, kafe, 

diskotek, rullestolrampe. 

Studentboliger på Øraskoletomta, parkering 

under bakken, heis, el-ladestasjon. 

Volleyball, basketball, minigolf og painbalhall 

på Øraskoletomta. 

Modeller av forslag �l u%orming av Trekanten  

Modeller av forslag �l u%orming av Øraskoletomta  
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INNOVASJONSCAMP 

I innovasjonscamp ved Sunndal ungdomsskole 

Sunndal videregående skole i 2016  kom ungdom-

mene med konkrete innspill og planer for u9or-

ming av Trekanten, Ticotrekanten, Øraskoletom-

ta og Øratorget . Her er utdrag fra forslagene: 

 

ØRASKOLETOMTA 

Bygge studentboliger slik at det kommer flere 

studenter 'l Sunndal og flere vil bo og jobbe her.  

Solcellepanel på takene, beholde gamle Øra skole 

som strømhus.  

Parkeringskjeller under bakken.  

  

TICOTREKANTEN 

Tre og aluminium, god holdbarhet, representerer 

stedet. Historien om Sunndal på skilt.  

Reklamere for turmulighetene i Sunndal.  

Fontene (som en turbin), representerer energi,  

Benker, lekesta'v for barn, Innerdalstårnet 'l å 

klatre på.  

Modell av forslag �l u%orming av Øraskoletomta med studentboliger 

Modell av forslag �l u%orming av Ticotrekanten 
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TREKANTEN 

Lage en lekeplass for store og små.  

Fjellene er spesielt for Sunndal. Innerdalstårnet 

skiller seg ut. Lage modell av Innerdalstårnet i 

parken, kan klatre opp på ene sida og skli ned 

gjennom Lellet, ender på myk gummima&e.  

Disse som alle kan bruke. Humpedisse med vill og 

vakker logo. Bruker fargene fra logoen i parken.  

Fontene som symboliserer fossene i Sunndal, 

Vinnufossen blant verdens høyeste. Kafe med 

lokal mat, sunndalsgrøt. 

  

ØRATORGET 

Skape et mer a&rak'vt uteområde for alle.  

Ny scene for konserter og arrangementer på tor-

get, utebod for salg av mat og drikke.  

Plassen er for stor og grå, male sunndalslogoen i 

belegget, mer plen, farger og blomster. Male 

sjakkbre& på torget og ha utlån av sjakkbrikker i 

kulturhuset.  

Vise at Sunndal tar imot andre kulturer.  

Ha statue av Ladyen på torget.  

Modell av forslag �l u%orming av Trekanten 

Modell av forslag �l u%orming av Øratorget 
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ØRASKOLETOMTA 

Anlegge lekepark med spacene&/klatrene&, ba-

lanseliner, gummiasfaltbelegg. 

 Grøntområde med benker for avslapning. Mur av 

naturstein bak si&eplassen mot gata som skjerm-

ing mot trafikk og voll i halvsirkler med benker 

foran. 

Gangveger som slynger seg gjennom parken og 

blomsterbed eller fontene i midten. 

  

 

Park - lek for unger, sandkasse, fly&e hit det lille 

huset som står på trekanten, de&e blir fint leke-

hus, se&e opp igjen leketårnet med sklie som var 

ved Sparebanken.  

Oppholdsplass med pla@ng – møtested for alle 

som bor i området og for de som er i bu'kksente-

ret og handler. Her kan foreldre si&e og slappe av 

og følge med ungene som leker og spiller. Rampe 

for rullestolbrukere. 

Ballbinge – gir ballspillmulighet for både barn, 

unge og voksne 

Ta bort parkeringsplassene mot Tico, da må folk 

gå mer. Informasjonstavle i hjørnet mot sentrum. 

Ta vare på trærne. 
Modeller av forslag �l u%orming av Øraskoletomta 
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PROSJEKTGRUPPE FOR ETALERING AV 

LEKE- OG AKTIVITETSANLEGG 

Ifølge vedtak i Sunndal kommunestyre 16.12.2015 skal 

etablering av leke- ak'vitetsanlegg i sentrum løses i 

samarbeid med handels-  og reiselivsnæringen i Sunn-

dal med flere.   

E&er de&e ble det sendt ut invitasjon om å bli med i 

en prosjektgruppe 'l Sunndal handelsforum, reiselivs-

koordinator, folkehelsekoordinator, barnerepresen-

tant, avd. leder ungdom, miljøre&a helsevern, te&-

stedskoordinator fra fylket og deltakere fra plan-, mil-

jø og næringstjenesten og kommunalteknisk tjeneste. 

MØTE I PROSJEKTGRUPPA 

Den 03.02.2016 ble møte avholdt. Gruppen kom med 

innspill om en helhetlig utvikling av sentrum og ideer 

'l u9orming av leke-  og ak'vitetsareal i sentrum.  

HELHETLIG UTVIKLING AV SENTRUM 

Prosjektgruppas innspill: 

Se på sentrum i sin helhet med sammenhenger og ut-

viklingsmuligheter i de ulike områdene fordi hvert en-

kelt område har begrenset areal. 

Hvert delområde utvikles som en del av et helhetlig 

bevegelsesforløp i sentrum.  Mange a&raksjoner langs 

bevegelsesforløpene vil gjøre det mer a&rak'vt å gå 

enn å kjøre bil mellom målpunktene.  

 

Kart over sentrum med vik�ge sentumsfunksjoner, uteområder og vik�ge gang– og sykkelakser 
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IDEER TIL UTFORMING AV LEKE- OG AKTIVITETSAN-

LEGG  

Prosjektgruppas innspill: 

Målgruppe er både egne innbyggere og turister. 

Vise det som er spesielt for Sunndal. Natur og kultur.  

Lage et eventyrlandskap Sunndal med elementer som 

er spesielt for Sunndal: Innerdalstårnet «BlåLell», 

Åmotan, bobbin, elva, oreskogen, laksen, busen.    

Elementene skal kunne brukes 'l ak'viteter som å 

leke, skli, klatre, si&e på osv. F.eks. kan du klatre på, 

gå inni og skli ned fra «BlåLell». Du kan klatre på den 

flo&e laksen i elva, i oreskogen langs bredden osv. Og 

hva med «busha&-løype» hvor du kan hoppe fra ha& 

'l ha&. 

Få fram informasjon og historie. Tekst i bakken, på 

elementene osv.  

BærekraK. Grønn kommune. Vannet som energikilde. 

Jord, ild, luK, vann. 

Solide materialer og u9orming. Lokal forankring. 

 

SPENNENDE UTFORMING 

Et prosjekt med elementer som er spesielle for Sunn-

dal som Innerdalstårnet mm. krever særskilt design og 

produksjon. Det er derfor aktuelt å samarbeide om 

de&e med ulike instanser som utdannings- og forsk-

ningsins'tusjoner, næringsliv, kunstnere og entrepre-

nører.  

Foto av Innerdalstårnet, blant mange barn kjent som Blå7ell 
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NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN SOM FREMMER 

FOLKEHELSE 

Sunndal kommune ble i 2016 med i prosjektet kartleggings– og ut-

viklingsarbeid om nærmiljøanlegg og lokalsamfunn som fremmer 

folkehelse. 

Utvikling av gode møteplasser som skaper gode nærmiljø, samt 

utvikling av medvirkningsmetoder er hovedfokus i prosjektet i 

Sunndal.  

Utvikling av leke- og ak'vitetsanlegg i Sunndalsøra sentrum ble en 

del av de&e prosjektet. 
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MEDVIRKNINGSPROSESS 2016-2017 
I forbindelse med utvikling av nærmiljø og lokalsamfunn som 

fremmer folkehelse ble det foreta& en bred medvirknings-

prosess på prosjektet. 

I 'llegg 'l annonsering og brev hadde vi åpne kontordager på 

rådhuset og stander i bu'kksenteret. Vi besøkte sunndal 

ungdomsskole og Tredal skole og deltok på et møte med 

ungdommens kommunestyre.  

 

Møte med elevene på Tredal skole 
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UTVIKLING AV ET STØRRE LEKE- OG AKTIVI-
TETSOMRÅDE I SENTRUM 

Det er flere områder som kan utvikles videre som møteplass 

og uteak'vitetsområder i sentrum på Sunndalsøra.  

Av de områdene som er mest aktuelle for videreutvikling som 

et større leke- og ak'vitetsområde i sentrum er: 

1. Øratorget 

2. Trekanten  

3. Ticotrekanten  

4. Øraskoletomta  

 

Det kan imidler'd være flere områder i sentrum som bør ut-

vikles videre. Vi tar også imot innspill på andre steder som du 

mener bør utvikles videre. 

 

Hvordan mener dere stedene i sentrum bør utvikles videre? 

 

 

 

Øraskoletomta 

Ticotrekanten 

Øratorget 

Trekanten 
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INNSPILL 2016-2017 
Gjennom medvirkningsprosessen kom det mange inn-

spill  'l plassering av  leke- og ak'vitetsanlegg på Sunn-

dalsøra og hva det bør inneholde. 

Nedenfor gis et resyme av de ulike innspillene. 

INNSPILL MOTTATT PÅ STAND I BUTIKKSENTE-

RET 15.12.16 OG 19.01.17 OG VED ÅPENT KON-

TOR PÅ RÅDHUSET 14.12.16 

• Vi ville ha& det på Trekanten for den er stor, sentral 

og le& synlig. 

• Ønsker en lekeplass hvor også foreldrene kan møtes 

og ha det kjekt mens barna leker. Mulighet for en 

kaffekopp og si&eplass med skygge for eldre. 

• Ak'vitetselementer/spill som f.eks. bordtennisbord 

er 'ppemiddelbere@get. 

• Foreslår at Øratorget utvikles videre 'l leke- og ak'vi-

tetsområde. Flere ak'vitetsmuligheter rundt skate-

parken. 

• Gjøre noe med helsetunparken slik at det blir enkelt 

for eldre å gjøre ak'viteter ute. 

• Gjøre noe med Øraskoletomta, skulptur å leke i, gjer-

ne med farger. 

• Foreslår Trekanten og stenge av gata mellom Trekan-

ten og Amfi for å få bedre plass og trygg og god sam-

menheng. 

• Trekanten passer best fordi den ligger mest midt i, 

samler og binder sentrum sammen og blir for alle. 
Stand i Sunndal bu�kksenter 
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INNSPILL FRA ELEVENE VED TREDAL SKOLE PÅ 

MØTE DEN 16.01.2017 

Vi hadde møte med elevene ved Tredal skole på biblioteket 

på skolen. Først med 5. – 7. klasse og e&erpå med 1.- 4. 

klasse. Vi ba om innspill 'l badeplass ved Sunndalsøra og 

leke- og ak'vitetsanlegg i sentrum. Vi viste en liten presen-

tasjon og elevene kom med innspill underveis.  

Innspill 'l leke- og ak'vitetsanlegg fra 5. – 7. klasse: 

• Ønsker mer ak'vitet med leketårn og sklie fra haugen på 

Øratorget 

 

Innspill 'l leke- og ak'vitetsanlegg fra 1. – 4. klasse: 

• Slengdisse 

• Lekehus 

• Klatrene& 

• Mange klatremuligheter opp 'l sklie, sklie med sving, bal-

ler i enden av sklia 

• Male og tegne en fast dag, treffe og bli kjent med nye 

• Tårn med tau og s'ger opp i et rom med leker 

• Edderkoppdisse (disse med stort sete for mange) 

• Edderkoppklatrested (stort klatrene&) 

• Trampoline og tjukkas 

• Klatrevegg med basseng under 

• Ballbinge 

• Rom hvor man møter nye venner 

• 4 vaiere med stor sirkel og tau 'l å klatre i og møte andre 

• Triksetrampoline i bakken 

• Sklie 

• Slengtau med ma&e under, slengtau med vann under 

• Balansebom 

• Taubane 

• Store kula, dal, store Lell. 

• Hinderløype 

• Sklie med sving og baller å lande på 

• Mer farger på Øratorget 

• Flere farger 

• Lurt at lekeplassen er i nærheten av bu'kker slik at vi kan kjø-

pe brus og sånn 

• Hvis foreldra våre er på handel så kan vi være på lekeplassen 

imens 

• Vil ha flere lekeapparater enn det som er ved Coop 

• Vil ha hoppeslo& utafor Europris og Kiwi 

• Apejungel ved Sparebanken 

• Utafor Sparebanken er det stor plass og nærme Mix slik at man 

kan spise hvis man er sulten 

• Hoppehull, rør som du kan hoppe nedi og lande på trampoline. 

Det har e prøvd utafor Trondheim. 

• Pølsebod med is og donuts, Burgerking eller McDonalds 

• E ønska at alle barn skal møtes og ha det bra 
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INNSPILL FRA 5.– 7 KLASSE VED TREDAL SKOLE, BREV DA-

TERT 17.01.17 

Vi synes den beste plasseringen for leke og ak'vitetsanlegg er utenfor 

Sparebanken fordi:   

• Det ligger midt i sentrum 

• Det ligger nær hovedveien slik at turister ser det og kan stoppe for 

en pause 

• Det ligger nær bu'kksenteret, barna kan leke mens foreldrene 

handler 

• Lekeanlegget ved Coop er mye brukt og det har lik plassering 

• Stor plass 

 

Forslag 'l hva denne plassen kan inneholde: 

• Edderkoppdisse 

• Trampoline i bakken 

• En miniatyr av Innerdalstårnet som det går an å klatre på, en side 

som er vanskelig å klatre på for store barn og en side som er le& for 

små barn. Fra toppen kan det være en innvendig sklie som en kom-

mer seg ned med.  

• Si&eplasser 

• Apejungel  

• Snurredisse 
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INNSPILL FRA ELEVENE VED SUNNDAL UNGDOMSSKOLE, 

BREV MOTTATT 03.02.17 

Bruke området ved Tico/banken og den mellom Tico og Kiwi 'l to for-

skjellige bruksområder, med forskjellige 'ng, basert på alder. 

• Sklie u9ormet som Lell 

• Klatresta'v 

• LuKmadrass, hoppeslo&, sklie 

• Klatretårn 

• Disser  

• Sandkasse 

• Spinner (apparat som du står på som går rundt)  

• Vaffelarrangement 

• Utendørs sjakkbre& 

INNSPILL FRA ELEVRÅDET VED SANDE SKOLE, BREV MOT-

TATT 08.02.17 

Øratorget: 

• Trampolinepark 

• Disser 

• Lekesta'v 

• Lekebåter i eksisterende basseng 

• Liten futsalbane 

Trekanten:  

• Trampolinepark 

• Lekesta'v 

• Hinderløype/s' for å gjøre det koseligere 

• Labyrint 

Ticotrekanten: 

• Trampolinepark 

• Sandkasse 

• Hjuldisse 

• Lekeplass 

• Sklie 

Øraskoletomta: 

• Trampolinepark, vi mener de&e området passer best 'l en trampo-

linepark, de&e er noe vi ønsker oss på øra slik at flere kan samles og 

øve på triks. No samles tre, kanskje maks fire i forskjellige hager og 

øver på forskjellige 'ng. Det hadde vært mer morsomt om vi kunne 

gjort det flere sammen. 

• En stor labyrint og en trafikkbane hvor de som skal lære seg å sykle 

kan øve seg. 

• En ballbane hvor det kan spilles ball av forskjellig slag. 

 

På alle fire områdene ønsker vi flere benker/si&eplasser og at flere 

aldersgrupper kan være sammen. 
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INNSPILL FRA UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE , MØTE 

14.02.2017, SAK 1/17 

UKS har ingen sterke protester og eller meninger mot noen av de 

foreslå&e områdene i sentrum, men ønsker aller helst ak'vitet på 

Øraskoletomta. 

Øraskoletomta: 

• Ungdomsak'viteter nærmest ungdomssenteret, småbarn og leike-

plass på motsa& side. 

• Benker, busker 

• En liten hageflekk 'l dyrking 

• Styret i Sunndal ungdomssenter presiserer at de ønsker mest an-

legg 'lre&elagt for ungdommer 

• Trampolinepark 

• Pingpongbord 

• Oppgradere basketballbanen utenfor ungdomssenteret 

Øratorget: 

• Sjakkbre& i bakken med store sjakkbrikker (ala Solsiden) 

• Rense fontena oKere, holde bunnen rein slik at små barn kan vas-

se og bade  

• Utegriller på Øratorget 

 

For ungdommens kommunestyre er det vik>g at vi legger >l re?e 

for leiker og spill. Pingpong, sjakk, basket eller andre spill/leker 

gjør det le?ere å inkludere andre og det er le?ere å bli inkludert. 

Ungdommens kommunestyre  UKS 2015-2016 
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INNSPILL FRA HÅVARD LØKKHAUG, BREV DATERT 

09.12.2016 

Det hadde vært fantas'sk å klart å skape liv og røre i Helsetunpar-

ken. Lage et sted som kan fungere som et besøksområde for barne-

hager og for et rekreasjonssted for familien med ak'vitetsapparater, 

utescene mm. Inkludering av de eldre i samfunnet med alle oss 

andre.  

 

INNSPILL FRA SUNNDAL HANDELSFORUM, BREV DATERT 

29.01.17 

Vi ønsker at det skapes en møteplass utendørs fylt med bord/benker 

og ulike ak'vitetsanlegg som dekker ulike aldersgrupper. Anlegget 

må bli så bra at gjennomreisende finner det a&rak'vt å stoppe. Tre-

kanten har begrenset areal så det må være mulig å se de&e i sam-

menheng med Ticotrekanten. 

 

INNSPILL FRA SUNNDAL PENSJONISTFORENING, BREV DA-

TERT 19.01.17 

Vi foreslår et lekeområde i Helsetunparken. Lekeområdet må u9or-

mes slik at det virker 'ltrekkende både for voksne og barn og slik at 

det blir mer 'l hygge enn sjenanse for beboerne på Helsetunet. 
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INNSPILL FRA RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT 

FUNKSJONEVNE, MØTE 27.01.2017, SAK 2/17 

Rådet ser posi'vt på å 'lre&elegge en lekeplass og mener at det er 

flere plasser i sentrum i som kan brukes, nevnt i prioritert rekkefølge.  

Rådet baserer sin prioritering på trafikksikkerhet, støv/støy og ny&e 

for alle generasjoner.  

1.Helsetunparken 2.Ved gamle Øra skole 3.Øratorget  

 

 

INNSPILL FRA STATENS VEGVESEN DATERT 24.04.2017 

Vi u&aler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som 

statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

For oss er det vik'g at trafikksikkerheten blir ivareta&, at 'ltaket ikke 

påvirker driK og vedlikehold av våre veger og at re@gheter og plikter 

er re& plassert. Dvs. at eventuelle støyskjermings'ltak plasseres 

utenfor vår veggrunn.  

Tre av de fire foreslå&e områdene ligger i gul støysone. Vi vil råde 

kommunen 'l å se på områder som ikke er utsa& for støy og har tra-

fikksikker adkomst, der barna kan u9olde seg uten å komme i kon-

takt med kjørende. 

 

Støysonekart langs riks– og fylkesveg 
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SAMMENDRAG AV MEDVIRKNINGSPROSESS-

ENE 
Vi har gjennom medvirkningsprosessene få& mange innspill fra be-

folkningen på hvordan de ulike uterommene på Sunndalsøra bør ut-

vikles videre. 

Tidligere har vi få& innspill via barnetråkkregistreringer og innova-

sjonscamper på skolene og prosjektgruppemøte der representanter 

fra handels– og reiselivsnæringen med flere deltok.  

I 2016 ble alle skoler i sentrum ble kontaktet, og det ble gjennomført 

presentasjon/workshop på noen skoler, mens andre sendte inn sine 

forslag. Vi hadde også flere dager på stand i AMFI-senteret, der 

mange var innom og kom med sine innspill. I 'llegg er det orientert i 

og kommet innspill fra flere av de poli'sk oppnevnte utvalgene, samt 

at det har kommet innspill fra foreninger og privatpersoner.  

 

OPPSUMMERING AV INNSPILL 

Innspillene viser at folk ønsker mer 'lre&elegging for lek-, ak'vitet 

og møteplasser for alle befolkningsgrupper på Sunndalsøra. Det er 

imidler'd noe ulike ønsker om hva som bør skje hvor.  

Barn– og unge ønsker seg ak'vitetsområder med sentral plassering 

på Sunndalsøra, gjerne nærme bu'kksentrene. De ønsker en allsidig 

og spennende u9orming  med mange ak'vitetsmuligheter.  

Ungdommens kommunestyret har et spesifikt ønske om at uteområ-

det ved ungdomssenteret ( Øraskoletomta) oppgraderes med uteak-

'viteter for ungdom.  

 

Rådet for mennesker med nedsa& funksjonsevne ønsker utvikling av 

lekeanlegg i Helsetunparken, dere&er området ved gamle Øra skole og 

Øratorget.  

Sunndal pensjonis9orening ønsker lekeområde i Helsetunparken.  

Sunndal handelsforum ønsker utvikling av møteplass/ak'vitetsanlegg 

sentralt plassert på Trekanten og Ticiotrekanten og at det blir så bra at 

gjennomreisende finner det a&rak'vt å stoppe.  

Statens vegvesen u&aler at Trekanten, Ticotrekanten og Øratorget ligger 

i gul støysone og råder kommunen 'l å se på områder som ikke er utsa& 

for støy og har trafikksikker adkomst. 

Innspill fra prosjektgruppemøte der er representanter fra handels– og 

reiselivsnæringen med flere deltok var at uteområdene i sentrum bør 

utvikles som en del av et helhetlig bevegelsesforløp i sentrum med flere 

a&raksjoner. U9ormingen bør vise noe av stedets egenart.  
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ERFARINGER OG KONKLUSJON 

Spørsmålene i medvirkningsprosessene gikk mest på løsningene, hvordan 

sentrum skal utvikles videre. Vi burde kanskje også s'lt spørsmål om hva 

de liker og ikke liker med områdene slik de er i dag.  

Vanlig oppfatning er at det er for lite folk i Sunndalsøra sentrum, område-

ne er for store og grå, det er oKe ingen'ng som skjer der. Men det er sik-

kert noen kvaliteter som er bra og vi må ta vare på også? 

Selv om vi ikke direkte s'lte så mange  spørsmål om de&e kan vi allikevel 

lese følgende ut fra undersøkelsene:  

Ut fra barnetråkkregistreringene ser vi at mange barn og unge like å være 

i sentrum. De liker å treffe venner i bu'kksentrene, på kafeene, på ki-

noen, kulturhuset og ungdomssenteret. Det er altså vik'g å beholde og 

utvikle sentrum som sosial arena og møteplass. 

Fra innovasjonscampene på skolene ser vi blant annet ønske om å behol-

de gamle Øra skole, ta vare på trærne, ta vare på lokal historie og mat og 

sam'dig vise åpenhet mot andre kulturer. Mange trekker fram at de sy-

nes plassene i sentrum er for store og grå slik de er i dag. Det er også øns-

ker om å Lerne parkeringsplasser.  

Ungdommens kommunestyret var svært oppta& av uteområdene som 

sosial arena og inkludering av andre.  De hadde følgende konklusjon:  

«For ungdommens kommunestyre er det vik'g at vi legger 'l re&e for 

leiker og spill. Pingpong, sjakk, basket eller andre spill/leker gjør det le&e-

re å inkludere andre og det er le&ere å bli inkludert.» 

Fra workshopen og innspillene på skolene var barna også oppta& av ak'-

viteter som sosial møteplass. De ønsket steder i sentrum hvor man kan 

treffes og gjøre noe flere sammen og bli kjent med nye.    

 

De hadde blant annet innspill om:  « Rom hvor man møter nye venner», 

«Tau 'l å klatre i og møte andre»,  « e ønska at alle barn skal møtes og ha 

det bra», «trampolinepark slik at flere kan samles», «male og tegne en 

fast dag, treffe og bli kjent med nye» 

 

Undersøkelsene viser at Sunndalsøra sentrum er vik'g som sosial møte-

plass. Det er flere kvaliteter i sentrum som er bra og som bør tas vare på, 

men det er også et stort potensiale for forbedring. Det er blant annet for 

mye store og grå plasser og det ønskes mer farger og ak'vitet for alle 

brukergrupper.   

VIDERE ARBEID 

Medvirkningsprosessene som er gjennomført gir store forventninger om 

at noe skal skje snart. Da vi var rundt og spurte barn og unge var de svært 

oppta& av når lekeplassen kom. Poli'sk var det også ønske om  realise-

ring av et leke- ak'vitetsanlegg i sentrum på svært kort 'd. 

Medvirkningsprosessen viser at det er behov for utvikling av uteromme-

ne flere steder på Sunndalsøra. Det hadde derfor vært en fordel med en  

helhetlig plan for de&e, som sier noe om hvordan hvert område bør ut-

vikles videre som en del av helheten. På bakgrunn av en slik helhetlig 

plan kan det foretas det en etappevis utvikling og forbedring av uteområ-

dene i sentrum. De&e kan imidler'd ta noe 'd og det bør også sees på 

gjennomføring av enkle  og evt. midler'dige 'ltak som kan skje raskt. 

E& straks'ltak er allerede gjennomført. Ungdommens kommunestyre 

fikk stø&e 'l kjøp av utendørs bordtennisbord. De&e ble sa& opp i sen-

trum i vår og har bli& mye brukt gjennom sommeren. 
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Ny& bordtennisbord i sentrum 


