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BAKGRUNN  

SAK OM BADEPLASS PÅ HÅSØRAN 

I kommunestyremøte 03.09.2014 SP 5/14 ble det s!lt spørs-

mål om  å utvikle et u7arssted/badested på Håsøran.  I svaret 

sier ordføreren at han vil ta ini!a!v !l at  muligheter, u7ord-

ringer og kostnader kny et !l anleggelse av en slik badeplass 

blir utredet.  

I forbindelse med vedtak av økonomiplan 2016-2019 den 

16.12.2015 ba kommunestyret om at sak om badeplass på Hå-

søran fremmes innen april 2016. 
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PLANER OG FØRINGER I 

KOMMUNEN 

GJELDENDE AREALPLAN 

I Kommunedelplan Sunndalsøra vedta  

02.09.2015 er områder langs elva  og sjøområdene 

på Håsøran avsa  !l grønnstruktur friområder.  

I grønnstruktur friområder kan det anlegges turve-

ger, gapahuker, badeplasser og andre !ltak/anlegg 

som legger !l re e for ak!vitet og frilu$sliv.  

I enkelte områder er det imidler!d begrensninger 

på hva som kan u7øres av !ltak. Store deler av 

Håsøran er båndlagt e er plan– og bygningsloven 

(regulert !l naturvern).  I enkelte andre områder 

er det naturtypeområder med hensynssone natur-

miljø. 

Det finnes likevel flere  områder langs elva og sjø-

en som kan utvikles som badeplass som f.eks. 

• Friområdet på Håsøran mellom småbåt-

havna og naturvernområdet  

• Friområdet ved Pollen 

• Friområder langs Driva 

• Friområdet ved Fjordparken 

  

Kommunedelplan Sunndalsøra.  
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ULIKE INNSPILL 

I arbeidet med kommunedelplana kom det fram 

mange ønsker og forslag  om utendørs bademulig-

het på Sunndalsøra.  Det ble diskutert to typer ba-

deanlegg; oppvarmet anlegg med Aernvarme fra 

Hydro eller utvikling av et enklere «naturlig» bade-

område.   

Et oppvarmet anlegg med !lhørende funksjoner 

( vakt, garderober mm) ble vurdert å være mest 

realis!sk ved eksisterende idre sanlegg på Sande.  

På åpent møte om kommunedelplana var det flere 

som kom med innspill om å forbedre turvegne et 

langs elva. Det ble sagt at flere steder manglet tur-

veg eller den var for dårlig og at den må bli !l-

gjengelig for barnevogner og rullestolbrukere 

også. 

 

STRATEGIPLAN  FOR SENTRUMSUT-

VIKLING  

16.12.2009 ble det vedta  en strategiplan for sen-

trumsutvikling. Planen gir føringer og retningslin-

jer for sentrumsutviklinga på Sunndalsøra på kort 

og lang sikt.  

I strategiplanen var utendørs svømmebasseng et 

tema. Det ble foreslå  oppvarmet utebasseng i 

Helstunparken eller ved Villabyøran.  

Forslag �l frilu�sbad ved elva på Sande, et innspill �l kommunedelplana fra Aksel Aarflot 
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TETTSTEDSUTVIKLING I ET KLIMA-

PERSPEKTIV  

Sunndal kommunestyre vedtok den 12.05.2010 at 

prosjektet te stedsutvikling i et klimaperspek!v  

skal legges !l grunn for planlegging og utbygging 

på Sunndalsøra.  

Det er en konkret målseFng at klimagassutslipp 

fra stasjonære energikilder (bygg) og fra mobile 

energikilder skal reduseres.  

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

å gå og sykle fremfor å kjøre bil.  

Det er blant annet vik!g å legge !l re e for a rak-

!ve nærekreasjonsarealer og et sammenhengen-

de gang- sykkel- og turvegne .  

 

På bakgrunn av de e er det vik!g å legge !l re e 

for bading i gang- og sykkelavstand !l Sunndals-

øra.   

 
Illustrasjon vik�ge forbindelser og målpunkter, fra rapporten te!stedsutvikling i et klimaperspek�v 
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I rapporten te stedsutvikling i et klimaperpek!v foreslås det å 

utvikle grønnstrukturen langs Driva.  Det foreslås blant annet å 

anlegge nærrekreasjonsareal på Villabyøran for å begrenser bil-

trafikken og øke gang/sykkeltrafikken. 
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRI-

LUFTSLIV 

I plan vedta  februar 2013 er det en uprioritert liste over 

langsik!ge behov for idre sanlegg 10-12 år fram i !d . Herun-

der står utendørs svømmebasseng med stupemulighet ved 

Sunndal svømmehall. 

 

REVIDERING AV PRIORITERINGSLISTER 2015-2020 

Den 17.03.2016 vedtok Sunndal kommunestyre revidering av 

prioriteringslistene.  

I uprioritert liste over langsik!ge behov for idre sanlegg 10-

12 år fram i !d står utendørs svømmebasseng med stupemu-

lighet ved Sunndal svømmehall.  

 I liste over prioriterte utbyggingsoppgaver 2015-2020, står 

utendørs badeanlegg Pollen—utbedring for å !lbakeføre 

vannkvaliteten !l opprinnelig standard og legge !l re e for 

bading og stuping som prioritet 15.  

I lista står også s!system fra Driva bru !l småbåthavna. 
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STATUSRAPPORT FOLKEHELSA I SUNNDAL 

2015 

MOMENTER FRA RAPPORTEN 

Gode møteplasser gir livskvalitet. Legge !l re e for natur-

lige og gode møteplasser i sentrum og i kretsene.  

Arealplanlegging som blant annet ivaretar muligheter !l 

fysisk ak!vitet for alle aldresgrupper, sørger for gang– og 

sykkelveger og grønne lunger i nærmiljøet er et grunnleg-

gende helsefremmende !ltak.  

 

Åpning av Fjordparken 

Grillplasser i Fagerhaugan 

Møtested og ak�vitetsområde ved Hovsvegen 
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 UNDERSØKELSE AV BADEVANNS-

KVALITET 

I løpet av sommeren 2016 tok miljøre a helse-

vern prøver av badevann flere steder i kommu-

nen og prøvene ble analysert av TrollheimsLab 

AS. 

 

Vasskvalitet for frilu$sbad blir vurdert ut ifra 

innholdet av bakterier.  

 

Ved Sunndalsøra ble det ta  prøver fra Pollen, 

Fjordparken, Håsøran småbåthavn (på innsiden 

av moloen) og Håsøran utsida (på utsida av mo-

loen).  

 

Prøvene viser at det er utmerket badevann alle 

steder. 
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MEDVIRNINGSPROSESSER 

BARNETRÅKKREGISTRERING 

I 2013/2014 ble det gjennomført barnetråkkregistrering som 

grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for Sunndals-

øra. 

Ved Sande skole og Tredal skole deltok alle 6. klassene. Ved 

Sunndal ungdomsskole som deltok alle 9. klassene. Under 

registreringen logget la hver elev inn sine kartmarkeringer 

og opplysninger.  

HVA SIER UNGDOMMEN? 

Ut fra barnetråkkregistreringene i 2013/14 kan en se at det 

er flere registreringer av favori sted langs elva Driva. Kom-

mentarer er fin plass, går tur der, fin lekeskog. Skjøllendne-

set er avmerket som sted for bading, fisking og soling. Noen 

har avmerket at det er problem at Drivapromenaden er gla1 

om vinteren.  

Småbåthavna er avmerket som område for bading, fisking, 

soling og treffe venner. Fjordparken - før det ble anlagt 

park og tunellen var stengt ble avmerket som sted jeg vil 

endre, lei av å ta båt !l skolen. 

Området mot Aellet innenfor Pollen ble avmerket som sted 

jeg unngår pga rasfare. Drivabrua—før nybrua. Brua er dår-

lig, for smalt fortau, vil ha finere bru. 

Svømmehallen , favori sted, liker å bade og treffe venner 

der.  

Utskri� av barnetråkkregistreingen som er gjort på ne!stedet Barnetråkk Kart i skolen.   
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INNOVASJONSCAMP  

I innovasjonscamp for Sunndal ungdomsskole 

(SUS)  og Sunndal vidaregåande skole (SVS) i juni 

2016 var noen av temaene badeplass og elvepro-

menade.  

Elevene kom med konkrete forslag for både Pol-

len, Håsøran og langs Driva. Her gis et utdrag av 

presentasjonene. 

 

BADEPLASS PÅ HÅSØRAN (SUS) 

PlaFng med rullestol!lgjengelighet, bu!kk, kafe, 

do, dusj, omkledning. 

Basseng med Aernvarme,  stupetårn i ulike høyder, 

sklie, flytebrygge med hoppe og sklie som ligner på 

Innerdalstårnet, utedusj, boblebad, livvak årn.  

Utleie av båter og vannskuter i egen del. 

Volleyballbane, trær og beplantning, utsiktsplass, 

avgrensning med gjerde adskilt fra småbåthavna.  

Åpent for alle om dagen, for alle aldersgrupper. 

Nye bygg som harmonerer med nausta som er i 

småbåthavna, parkeringsmuligheter.  

 

 

Modell av forslag �l u)orming av badeplass på Håsøran 
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 ELVEPROMENADEN (SUS) 

Forbedre hele promenaden og lage en bade-

plass der det er mest egnet i forhold !l strøm 

mm.  

Lage en fiskeplass med fiskebrygge. Ny gang-

bru som snarveg over elva !l Håsensida 

(Elvavegen).  

Naturmaterialer tre og stein. Turbin som la-

ger strøm for opplysing av plasser ved elva. 

 

 

 

 

 

POLLEN (SUS) 

Badeplass for barn, unge og voksne.  

Sandstrand, badebrygge, campingplass, kiosk, 

do, si eplasser og beplantning.  

Ak!viteter, volleyball, fotball, badmington, 

lekeplass, skøytebane om vinteren.  

Materialer tre og aluminium. 

Modell av forslag �l u)orming av Pollen som badeplass  
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 BADEPLASS PÅ HÅSØRAN (SVS) 

Anlegges på friområdet mellom småbåthavna og 

naturvernområdet. Det tas hensyn !l sjø, vind og 

stormflo, solide konstruksjoner. Universelt u7or-

met. Spille på lag med naturen og vise det kultu-

relle mangfoldet.  

Videreutvikle turvegen !l området. Benker og 

lyktestolper. Universell u7orming. Parkerings-

plass ved Industrivegen. Informasjonstavle. Turt-

vegen får bru over !l moloen. Disser og turnring-

er under brua. Solstoler i dissesta!v. Rampe for 

rullestoler ut i sjøen.  

Turmål med postkasse kulTUR helt y erst på mo-

loen. 

Flere ak!vitetsmuligheter. Anlegge et ny  fugle-

kikkertårn som er universelt u7ormet. Anlegge 

Tu$epark med enkle trimapparater. Sandvolly-

ballbane. Kano- og kajakkutleie. Flytebrygge ute i 

vannet om sommeren, med stupe- hoppemulig-

het i 3 ulike høyder, sklie og klatrevegg.  

Bygge nye sjøbuer som er !lgjengelig for alle og 

som beboere ved Sunndal asylmo ak kan få de-

korere, male flagg fra de ulike nasjonene på bo-

dene, vise det kulturelle mangfoldet i Sunndal 

kommune. 

Videre langs stranda se es det opp robuste bord 

og benker, rydde og forbedre stranda, anlegge 

bålplasser/rasteplasser. 

Forslag �l u)orming av badeplass på Håsøran 
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 POLLEN (SVS) 

Lage et bedre sted for ungdommer, barn og voks-

ne. 

Må rense vannet og grave bort slam. Anlegge ny 

vann!lførsel med bekk og rør for å ski$e ut vannet.  

Lage ny sandstrand, solsenger og si eplasser 

Buebru over bekken. 

Brygge, stupebre  og høyt og lavt stupetårn. 

Ski$eplass, dusj, toale , kiosk. 

Flytebrygge, bålområde, beholde noe av skogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag �l u)orming av Pollen som badeplass  
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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 badeanlegg ved Sunndalsøra ble en del av de e pro-

sjektet. 
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HVOR KAN DET ANLEGGES BADE-
PLASS? 

E er gjennomgang av !dligere innkomne innspill og 

muligheter i forhold !l gjeldende planer kan det an-

legges badeplass flere steder ved Sunndalsøra.  

For områder langs elva og sjøen vil det være aktuelt 

med natur!lpasset badeplass som en del av et fri-

område som er åpen for alle. Ulike muligheter !l 

badeplass er markert på kartet !l høyre.  

1. Håsøran 

2. Ved småbåthavna 

3. Pollen 

4. Fjordparken 

5. Villabyøran 

6. Skjøllend 

7. Sande 

Andre områder kan også være aktuelle. Vi tar også 

imot innspill på andre steder som du mener bør ut-

vikles videre som badeplass. 

Når det gjelder anlegging av utebasseng med opp-

varming med Aernvarme er de e mer krevende og 

kostbart. Et slikt oppvarmet anlegg med !lhørende 

funksjoner ( vakt, garderober mm) ble i kommune-

delplan Sunndalsøra vurdert å være mest realis!sk 

ved eksisterende svømmehall på Sande.  
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1. HÅSØRAN 

U7artssted og badeplass kan anlegges i friområdet mellom 

småbåthavna og naturverneområdet på Håsøran. 

Det ligger !l re e for anlegging av en universell u7ormet tur-

veg fra småbåthavna og Industrivegen utover !l sjøen  langs 

regulert friområde.  

Fv. 62 med 80-sone skaper imidler!d barriere !l boligområ-

dene innenfor. Kommunedelplanen viser ny planfri kryssing 

av fv. 62.   

Området kan bli et flo  u7artssted med god kontakt !l sjøen.  

Det er en naturlig meget langgrunn strand i området utenfor 

moloen. Naturvernområdet se es begrensninger på !ltak ut i 

vannet.  

Det er et friområde med bredde på ca 30 meter mellom mo-

loen og småbåthavna  hvor !ltak for frilu$slivet kan anlegges.  

Tiltak som anlegges må tåle høy vannstand og stormflo. 

 

Hvordan vil dere at de1e området skal bli? 

 

 

 

 

Naturlig langgrunn badestrand ved Håsøran i friområdet utenfor moloen 

Friområdet mellom moloen og småbåthavna 
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2. VED SMÅBÅTHAVNA 

Mellom småbåthavna og Industrivegen er det et om-

råde som ikke ble fylt opp. Planstatus er industriom-

råde men det ble ikke fylt opp for å beholde et natur-

lig overvannsløp i området. 

Det har vært snakket om å utvikle de e område som 

grøntområde med badedam. 

Området er imidler!d nokså vassjukt og uten skjerm-

ende vegetasjon mot !lliggende industriområder. 

Det kreves store terreng- og landskapsarbeider for at 

de e området skal bli et a rak!vt  badeområde.  

Hva mener dere om de1e området? 

 

TURVEG LANGS HÅSØRAN 

Fra Småbåthavna er det anlagt turveg mellom indu-

striområdet og naturvernområdet helt bort mot Dri-

va.  

De e gir et flo  !lbud !l turgåere i området.  

Det er veldig frodig og le  for å vokse igjen slik at 

anlegget krever vedlikehold. Det hadde sikkert også 

vært fint med  benker og si eplasser langs løypa.  

Det kan også være behov for at industribedri$er som 

anlegges på innsida av turvegen anlegger !lstrekkelig 

skjerming mot turvegen.  

Hvordan vil dere at turvegen skal være? 

Pollen , se! i retning regulert friområde 

Området mellom Småbåthavna og Industrivegen 

Opparbeidet turveg på Håsøran mellom Industriområdet og naturvernområdet 
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3. POLLEN 

Badeplass kan reetableres i friområdet ved Tredalspol-

len.  

Området er le  !lgjengelig med kort avstand !l bolig-

områder. Det ligger godt !l re e for anlegging av uni-

versell adkomst. 

Området ble mye brukt som badeplass før. Da var det 

et yrende liv her.   

Området blir mye brukt som turområde i dag, men 

vannet innbyr ikke lengre !l bading pga gjengroing. 

Det er behov for å åpne rør, etablere vannsirkulasjon/

lu$ing, opprensking og mudring. 

Av hensyn !l naturtypeområdet skal opprensking ikke 

bearbeide alle massene på en gang, men gjøres på en 

slik måte som !llater overlevelse av sjeldne arter. Om-

rådet er stort slik at de e ikke bør være et problem. 

Det skal etableres slagskjermer fra golfanlegget mot 

friområdet. 

Friområdet ligger utenfor faresone for 1000-års skred 

kartlagt av NVE 2015. 

 

Hvordan ønsker dere at de1e området skal bli? 

 

 

Pollen , se! i retning regulert friområde 

Prøvetaking av vannet i Pollen 
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4. FJORDPARKEN 

Fjordparken ble opparbeidet i forbindelse med stenging av 

riksvegen langs Aorden og anlegging av Oppdølsstrandtu-

nellen. 

Området ble opparbeidet som friområde/park med gangve-

ger og si eplasser. Området med «Litlharryn» ble plasteret 

med stor stein mot sjøen for å unngå erosjon, ellers ble det 

ikke gjort noe med selve sjøfronten og den gamle kaia.  

Området er bli  populært som u7artssted. Det er obser-

vert at ungdommer liker å hoppe og bade fra kaia.  

OPPRUSTING AV KAIA 

Kaia bærer preg av slitasje, dårlig dekke, provisoriske og 

skjemmende installasjoner. De e er den gamle dampskips-

kaia og den bør tas vare på og opprustes. Det bør også 

renskes opp i sjøen utenfor kaia da det ligger gammelt 

skrot på sjøbunnen.  

DET GAMLE STRANDSTEDET  

I !dligere !der var det naturlig strand i de e området, se 

foto fra 1880. På grunn av etablerte forbygninger og rørled-

ninger i området er det kostbart å reetablere denne bade-

stranda. 

LEK OG AKTIVITET 

For å gjøre området a rak!vt som u7arstssted og frem-

ming av folkehelse vil det være fint med utvikling av et ak!-

vitetsanlegg i Fjordparken som er egnet for både barn, ung-

dom og voksne. Hva synes dere burde vært her? 

Fjordparken, se! i retning den gamle kaia 

Strandstedet Sundalsøren år 1880 
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5. VILLABYØRAN  

Områdene langs elva ved Villabyøran ligger nært 

boligområder og sentrum av Sunndalsøra hvor 

det er vik!g å legge !l re e for nærfrilu$sliv.  

Områdene langs elva er regulert som friområder 

hvor det kan anlegges turveger, gapahuker, ba-

deplasser og andre !ltak/anlegg som legger !l 

re e for ak!vitet og frilu$sliv.  

Deler av området omfa es imidler!d av hensyns-

sone naturmiljø hvor fysiske inngrep som i ve-

sentlig grad endrer den naturlige dynamikken i 

elva skal unngås. Omfa ende inngrep som f.eks. 

utgraving av en større badedam vil derfor være 

vanskelig i slike områder. Anlegging av enklere 

!ltak som turveg vil være aktuelt.  

FORLENGELSE AV DRIVAPROMENADEN 

I forbindelse med bygging av ny Driva bru blir det 

anlagt ny og bedre turforbindelse under brua.   

I friområdet forbi Villabyøran er det ikke oppar-

beidet universell !lgjengelig turveg i dag. 

I arbeidet med kommunedelplanen kom det flere 

innspill om at det bør anlegges en universell 

u7ormet turveg hele vegen langs elva for å få 

sammenheng. 

Hva mener dere bør prioriteres i de1e området? 

Grusør og skogområde langs Driva ved Villabyøran Nord 
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6. SKJØLLEND  

Områdene ved Skjøllend er også sentrumsnært 

og har nær og god forbindelse !l nærliggende 

boligområder. 

Området inngår i friområder hvor det kan anleg-

ges turveger, gapahuker, badeplasser og andre 

!ltak/anlegg som legger !l re e for ak!vitet og 

frilu$sliv.  

Området er mye brukt som u7artsted ved elva. I 

barnetråkkregistreringen er området avmerket 

som favori sted for bading, fisking og soling. 

Området er i dag !lre elagt med gressplen og 

bossdunker.  Det er en fiskebu i området og en-

kelte benker. 

Nede ved elvekanten er det en naturlig bade-

strand.  

Området er fint men det kan anlegges bedre !l-

gjengelighet for alle med f. eks. rullestols!  ned 

!l stranda og bedre !lre elagt si eplass.   

Drivapromenaden kan også forlenges videre ned-

over slik at det blir sammenhengende turveg 

langs elva helt ned !l Aorden. 

 

Hvordan vil dere at de1e området skal være? 

Skjøllendneset med naturlig badestrand og samlingsområde med gangvegforbindelse �l boligområdet 

Drivapromenaden går oppover langs elva mot Sande 
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7. SANDE 

I friområdet langs elva på Sande kan det anlegges turveger, gapahu-

ker, badeplasser og andre !ltak/anlegg som legger !l re e for ak!-

vitet og frilu$sliv. Tiltak må imidler!d ikke øke fare for flom i !lgren-

sende områder. 

Området ligger nært boligområdet langs Sunndalsvegen. For å kom-

me !l resten av boligområdene på Sande må riksvegen krysses. Det 

er 50-sone med gangfelt.   

Det kom inn et interessant innspill om frilu$sbad i de e området 

under arbeidet med kommunedelplanen fra Aksel Aarflot. Forslaget 

er en «naturlig badedam» ca 100 x 50 meter, med !lhørende solings 

og leikeområde slik som i Oppdal og på Fåvang. Alle har fri !lgang !l 

dammen og det er ikke noe vak jeneste. Det er en forening som 

har ansvaret for orden og ryddighet.  

Er de1e en ide som vi bør arbeide videre med? 

Frilu�sbad i Oppdal 

Forslag �l frilu�sbad ved elva på Sande 

Frilu�sbad på Fåvang 
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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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Stand i Sunndal bu�kksenter 

INNSPILL 2016-2017 
Gjennom medvirkningsprosessen kom det mange innspill  !l bå-

de plassering og innhold i et leke- og ak!vitetsanlegg på Sunn-

dalsøra. 

Nedenfor gis et resyme av de ulike innspillene. 

INNSPILL MOTTATT PÅ STAND I BUTIKKSENTE-
RET 15.12.16  
• Vi ville ha  det ved Villabyøran siden det ligger sentralt og 

hadde bli  fliFg brukt av oss 

• Foreslår ved Sande eller Håsøran. Ta hensyn !l søppel, parke-

ring, toale  

• Ved svømmehallen 

• Badeplass på Villabyøran re e ved pumpestasjonen. 

• Liker best å bade i sjøvann. Det er fint å gå tur utover Oppdøls-

stranda langs nedlagt riksveg, men det er ulendt og vanskelig å 

gå utenfor tunellen. Ønsker at tunellen skal åpnes for turgåere 

og syklister. Ellers fint å bade ute ved småbåthavna. Fint å ba-

de i Storvika på Viklandet også, men er lengre unna slik at en 

må kjøre. 

• Ønsker mulighet for å komme ut !l Sandvika. Ønsker bå rans-

port !l Sandvika om sommeren. Det er solrikt og fint i Sandvi-

ka. Kan anlegge et fint badeanlegg der f.eks. med en flytebryg-

ge som tar av for sjøen og det blir en lun vik. Synes det er li  

kaldt på Håsøran og li  skyggefullt ved Pollen. 

  

 

 

• Badeplass ved elva med sandgrunn, benker, brygge og stupebre . Båser !l å 

by e klær i. Synes ikke det passer med badeplass i Fjordparken. Håsøran kan 

bli en fin badeplass.  

• Pollen – må mudres, fylles opp med sand. Delvis tak over. Fjernvarme. 

• Utendørsbasseng ved svømmehallen med åpning inn !l innendørsbasseng. 

• Da Oppdølsstranda var stengt og det gikk båt !l Oppdøl var det mange som 

tok båten og badet på Oppdøl. 

• Badeplass på Håsøran høres bra ut. 

• Synes det passer med badeplass ved sjøen på Håsøran. 

• Ønsker !lre elagt utsiktspunkt på Viklandet ved trafoen «Viklandet view-

point» et utsiktpunkt med benker/le. Det vokser igjen nå, må åpne opp for 
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INNSPILL MOTTATT VED ÅPENT KONTOR PÅ RÅD-

HUSET 14.12.16 

• Ønsker mer kontakt med sjøen og en ikke-kommersiell friplass 

som all!d er !lgjengelig. På Håsøran er det er en fin vik med ba-

destrand utenfor moloen utenfor småbåthavna. Ønsker at det 

!lre elegges for god universell adkomst ut !l denne badestran-

da.  

• Oppvarmet badebasseng med Aernvarme må plasseres ved eksis-

terende svømmehall på Sande. Dri$, garderober osv. må samlo-

kaliseres med eksisterende anlegg. 

• Når det gjelder badeplass i frilu$ må det undersøkes hvilke regler 

og forskri$er som gjelder for de e. Skil!ng, toale , vakthold osv. 

• Sjekk hvordan andre slike frilu$sbad er organisert f.eks den nye 

badeplassen i Nesset. 

• I forbindelse med nærrekreasjonsarealer på Sunndalsøra bør det 

lages ei nærturløype som rundløype i hele te stedet, fra Sunn-

dalsøra rundt hele Håsøran, over !l Tredal, via Friområdene i Tre-

dal over !l Julvollan og ny gangbru over Driva over mot Sande/

Holten , langs hele Driva og forbindelse !l Fagerhaugan. 

• Det er behov for te  innsynshinder ved turvegen forbi O em 

gjennvinning på Håsøran. 

• Det bør se es opp benker og grillplasser langs turvegen. 

• Det er 50 % !lskudd på slike frilu$sliv!ltak. 

 

 

 

  

INNSPILL MOTTATT PÅ STAND I BUTIKKSENTERET 

19.01.17  

• Badebåt !l Sandvika, Oppdøl, Øksendal, Flå 

• Revitalisere Håsøran og Drivapromenaden og skape sammenheng-

ende turveg og næfrilu$sfasiliteter langs Aorden og elva. 

• Mange innspill om å få på plass varmtvannsbasseng utendørs igjen. 

Populært. Stoppeffekten er stor. Kan brukes hele året. 

• Synes det er li  lite sol ved småbåthavna. Ønsker badeplass på Hå-

søran der det er mest mulig sol, f.eks. langs den nye turs!en neden-

for Sunndal jeger og fisk si  anlegg. 

• Viser !l Røros rehabiliteringssenter som er veldig bra. Har flo  ba-

deanlegg. Hva med etablering av et rehabiliteringssenter i Sunndal 

med utendørs varmtvannsbasseng. De e kan sambrukes med inn-

byggerne når det er ledig kapasitet. Statlige midler? 

• Viser !l TelegraTukta i Tromsø. Badeplass med fin sand, benker, 

grillplasser, brygge, toale  etc. Brukes av mange selv om vannet er 

kaldt. Mulighet for isbading med badstue om vinteren.  
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• Stupebre  fra forskjellige høyder 

• Flytema er7plater i vannet som man kan springe på 

• Båt 

• Solstoler 

• Fin natur rundt 

• Konkurranser 

• Boblebad 

• Parasoller 

• Fiskeområde 

• Bra s!  

• Sklie fra svømmehallen helt !l der badeplassen skal være 

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!vi-

tetsanlegg i sentrum. Vi viste en liten presentasjon og elevene 

kom med innspill underveis.  

Innspill !l badeplass fra 5. – 7. klasse: 

• Stupebre  med spre  

• Hoppemulighet 

• Sklie med svinger 

• Basseng i !lknytning !l svømmehallen med sklie som kny er 

dem sammen 

Innspill !l badeplass fra 1. – 4. klasse: 

• Hoppe og stupemulighet—mange vil ha det 

• Pollen er fin 

• Vil ha både hoppe– og stupemulgihet og si e og grillplasser 

• Si e og grillplasser—mange vil ha det 

• Noen mener sandstrnd ikke er nødvendig, andre vil ha de e 

• PlaVorm ute i vannet som man kan svømme !l og hoppe fra 

• Sandstrand med volleyballne  

• Sklie 

• Lekeapparater, badeleker 

• Vannsklie 

• Hinderløype på vannet 
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INNSPILL FRA 5.– 7 KLASSE VED TREDAL SKOLE, 
BREV DATERT 17.01.17 
Vi synes at Håsøran utenfor moloen er en bra plass for badeanlegg 

fordi:   

• Det er sand der fra før, det blir ikke så dyrt å renske opp der 

• Fin plass med mye sol 

• Det er le  for barna å komme seg dit, fin sykkelbane fra sentrum 

• Det ligger et stykke fra trafikken 

• Slik det var før i !den. 

 

De e ønsker vi å ha i prioritert rekkefølge: 

• Sandstrand 

• Stupebre  eller «flytekloss» der det er dypt 

• Grillplass med benker og bord, solsenger og parasoll 

• Do 

• Sandvolleyballbane 

• Vanntrampoline 

• Slengtau ut i vannet 

• Zipline over vannet 

• Trøbåter, kanoer el.  

• Flytende hinderløype 

• Tube og vannski 

• Kiosk 

• Badevakt 
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INNSPILL FRA ELEVENE VED SUNNDAL UNGDOMS-
SKOLE, BREV MOTTATT 03.02.17 
Badeplass Pollen: 

• Bordtennis 

• Griller 

• Solsenger 

• Sandstrand 

• Stupebre  

• Lekeapparat 

Badeplass innenfor moloen på Håsøran: 

• Stupetårn  

• Sklie  

• Sandstrand 

Badeplass Villabyøran: 

• Stupetårn 

• Kiosk 

• Si eplasser 

• Do 

• Omkledningsrom 

Badeplass Sande:  

• Stupetårn 

• Kiosk 

INNSPILL FRA ELEVRÅDET VED SANDE SKOLE, BREV 
MOTTATT 08.02.17 
• Stupebre /stupetårn 

• Strandvolleyballbane 

• Boblebad 

• Sklie som går ut i vannet 

• Bølgemaskin på et avgrenset område 

• Hoppeslo  

• Badeleiker som kan leies ut 

• Grillplass 
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INNSPILL FRA UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE , 
MØTE 14.02.2017, SAK 1/17 
Ingen sterke meninger om hvor så lenge det blir sentrumsnært og 

bra 

• Stupetårn 

• Sand– og solingsplass 

• Volleyballbane 

• Si e– og grillplasser, Permanente griller med overbygg 

• Flytebrygge 

• Sykkelsta!v 

• Do/WC 

• På sikt: utvikle mer enn badeplass 

INNSPILL FRA NATURVERNFORBUDET, BREV DA-
TERT 15.12.2016 
Det er nokre vik!ge omsyn som ikkje er nemt. Vi skal hjelpe !l slik at 

dei får li  tale!d dei også: 

Pip, pip, vi bader i mykje av det våte i området heile året allereie. 

Besteforeldra våre bada endå meir, men det har bli  så mykje stein-

fyllingar og store hus at det ikkje er så grei  lenger. Men husk på oss 

så det i alle fall ikkje blir endå verre, pip, pip. 

INNSPILL FRA GUNNAR SANDE OG OLE SANDE,  
BREV MOTTATT 20.01.2017 
Tilre elagt badeplass i !lknytning !l ei lakseelv er ikke forenlig. San-

deelva blir mye brukt !l fluefiske som trenger god plass og ro. Vi går 

sterkt imot badeplass ved Sandeelva. 

Ungdommens kommunestyre  UKS 2015-2016 
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INNSPILL FRA SUNNDAL GOLFKLUBB, BREV DATERT 

12.12.2016 OG 27.01.2017 

GolZlubben leier det meste av arealet rundt Pollen !l golTane.  Det vil 

le  oppstå konflikter mellom golTanen og en badeplass. Fra to av ut-

slagene slår vi over deler av Pollen. 

Vi er i utgangspunketet posi!v !l utvikling av Polen som badeplass men 

har føgende merknader. 

• Sikkerhet. I dag er det montert utslagssikring og skilt med advarsler 

for både golfere og turgåere. En badeplass vil medføre at mange 

barn kommer !l å oppholde seg i nærheten av golTanen, gjerne 

uten at det er med voksne som kan ivareta barnas sikkerhet. Vi me-

ner de e krever flere fysiske !ltak for permanent sikring som gjer-

der, ballfangerne  og line med byer ute i vannet. 

• Fram!dig utvidelse av golTanen. Det er kun e  alterna!v for utvik-

ling av golTane på Sunndalsøra og det er arealet rundt Pollen. Vi har 

ønske om å utvide fra 6 !l 9-hullsbane og da vil det bli nødvendig å 

ta i bruk mer av arealet rundt Pollen. Golf er en idre  som legger !l 

re e for ak!vitet og frilu$sliv, og ber om at videre planlegging tar 

hensyn !l de e. Vi mener det likevel skal gå an å opparbeide opp-

holdsareal og badeplass på det arealet som gjenstår. 

• Vedlikehold. Det er vik!g at ansvaret for vedlikehold og rydding av 

badeplassen er plassert før den blir opparbeidet. 

• Toale . Tidligere beny et badegjestene toale  og dusjanlegg som 

!lhørte sunndalsøra camping. De e er !l nedfalls. Det bør bygges et 

ny  anlegg slik at de badende har !lgang !l toale . Anvar for vedli-

kehold, renhold og rydding bør være avklart før bygging. 

• Parkering. Det må anlegges mulighet for parkering av bil og sykler 

utenfor området som er avsa  !l golfområde. 
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INNSPILL FRA MARI BØRSET, BREV DATERT 
09.12.2016 
Så flo  at det satses på flere samlingsplasser i sentrum. Studerte no-

en år i Levanger og vi beny et oss hyppig av bystranda i Steinkjer. 

Fantas!sk samlingsplass de har få  !l, føles som man er i syden på 

sommers !d. Legger ved link fra NRK-reportasje. 

INNSPILL FRA SUNNDAL REISELIVSFORUM, REFE-
RAT FRA MØTE 26.01.2017 
Anbefaler utvidelse av svømmehallen med utebasseng foran bade-

strender i flom, vær og vindutsa e områder i kommunen. Kan ikke se 

at noen av stedene i sentrumssonen er bedre/mindre risikable enn 

andre. 

Med tanke på turistnæringen og reiselivet anbefaler forumet å bruke 

disse midlene på utbedringer av badestrand i ÅlvundAord. De e fordi 

det her allerede er naturlig strand og dermed det beste utgangspunk-

tet for bading i kommunen, og vi må legge !l re e der det er naturlig 

og det er bading fra før.  «Vi må selge det vi har» 

INNSPILL FRA RÅDET FOR MENNESKER MED NED-
SATT FUNKSJONEVNE, MØTE 27.01.2017, SAK 1/17 
Rådet ser posi!vt på forslag om utvikling av badeplass på Sunndals-

øra og ser for seg området ved Håsøran, småbåthavn ytre del ved 

molo, pkt. 1, side 14 i bakgrunns- og innspilldokumentet.  På de e 

området vil ikke private og andre interesser berøres.  Det er le  å 

!lre elegge for universell u7orming.  Vannkvalitet for et frilu$sbad 

er innenfor akseptabelt nivå. 

Alterna!vt kan Pollen utvikles. 

 

Populær bystrand i Steinkjer 
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INNSPILL FRA FRODE SPJØTVOLD, BREV DATERT 
09.12.2016 
Her må man !llate seg å tenke stort. I år!er har man beklaget seg 

over dårlig turisme i Sunndal, e  badeanlegg av dimensjoner vil kun-

ne være snuopperasjon i de e. Gi anlegg som Bø i Telemark og andre 

store anlegg som folk reiser langt for å besøke en konkurrent. Mange 

sklier krever lite vann og energiforbruk. U7ordre Amfi, Hydro og mar-

kedet for øvrig i finansiering. Lekkasjen !l Molde, Kris!ansund og 

Trondheim bør snus !l at hele Norge har Sunndal badeanlegg som 

des!nasjon. Tenker man for små  og lager e  lite utebasseng blir 

det lite inntekter og økte dri$skostnader. 

INNSPILL FRA TOR ÅGE HOEL, BREV DATERT 
19.12.2016 
Ønsker et stort utendørsbasseng på Sunndalsøra slik som Frognerba-

det i Oslo. På stedet har man servering av mat og drikke og fasiliteter 

som toale er, garderobeanlegg og stupetårn.  Tredalspollen tror jeg 

blir for ski en og liten som badeplass. 

INNSPILL FRA INGRID BAKK, MOTTATT 25.01.2017 
Foreslår å reetablere Blindjohølen som badeplass. Her er det en keile 

som ble mye brukt som badedam på 70 og 80 tallet.  

Området gror igjen i dag og det hadde vært fint om det kan ryddes 

og åpnes opp rundt keila slik at den kan brukes som badeplass igjen.  

Det er fin sandbunn i keila og den blir brukbar varm om sommeren.  

Det hadde også vært fint om turs!en langs elva kunne forlenges og 

forbedres.  

Flyfoto av Blindjohølen 

Bø sommarland 
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SAMMENDRAG AV MEDVIRKNINGSPROSESS-

ENE 
Vi har gjennom medvirkningsprosessene få  mange innspill fra be-

folkningen om sted og u7orming av badeplass ved Sunndalsøra. 

Tidligere har vi få  innspill via barnetråkkregistreringer og innova-

sjonscamper på skolene.  

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 og åpent 

kontor på rådhuset, der mange var innom og kom med sine innspill. I 

!llegg er det orientert i og kommet innspill fra poli!sk oppnevnte 

utvalg og det har kommet innspill fra foreninger og privatpersoner.  

OPPSUMMERING AV INNSPILL 

Innspillene viser at mange ønsker !lre elegging av badested/

u7artsted ved Sunndaløra, men det er stor spredning i hvor og hvil-

ken type badeplass de ser for seg. Mange ønsker mer kontakt med 

sjøen mens andre liker elva og ferskvann best. Noen ønsker et opp-

varmet utebasseng mens andre ser for seg en natur!lpasset bade-

plass.  

INNHOLD 

Det er  også kommet mange innspill om innhold i en badeplass. I !l-

legg !l bading, hopping og stuping ønskes !lre elegging for soling, 

grilling og diverse lek/ak!vitet. 

Innspillene fra barn– og unge er imidler!d klare på en !ng og det er 

at det må være hoppe og/eller stupemulighet på badeplassen i !llegg 

!l strand.  

 

Et interessant innspill viste !l bystranda i Steinkjer, med palmer og sy-

denstemning. 

PLASSERING 

Steder ved elva som er foreslå  er ved Villabyøran, Skjøllend og Sande. 

Når det gjelder Pollen husker flere at det var en fin badestrand og kunne 

tenkt seg det igjen. Ungdommen på innovasjonscampene var imidler!d 

skep!ske !l det grumsete vannet i Pollen. Opprensking er en forutset-

ning. Det er i dag et golfanlegg i områdene rundt Pollen og det er vanske-

lig å plassere en badeplass i Pollen pga sikkerhet.   

Ved sjø er det foreslå  badeplass ved småbåthavna, ved Sunndal jeger 

og fisk si  anlegg på Håsøran eller badebåt !l f.eks. Sandvika.  

Varmtvannsbasseng utendørs er foreslå  ved svømmehallen eller i sen-

trum. 

HENSYN 

Det er også kommet innspill om diverse hensyn !l natur og annen bruk 

som bør tas. Naturvenforbundet taler for fuglene og at det ikke må bli 

verre for dem. Grunneiere ved elva på Sande melder om at anlegging av 

badeplass i !lknytning !l lakseelv ikke er forenlig. GolZlubben sier at det 

le  vil oppstå konflikter mellom golTanen og badeplass ved Pollen. 
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ERFARINGER OG KONKLUSJON 

Spørsmålene i medvirkningsprosessene gikk mest på løsningene, hvor og 

hvilken type badeplass folk ønsker seg. Vi burde kanskje også s!lt spørs-

mål om hva de liker og ikke liker med områdene slik de er i dag.  

I gamle dager var Sunndalsøra et strandsted helt nede ved Aorden. De e 

ble endret ved etableringen av aluminiumsverket ved Aorden og sentrum 

ble fly et lengre opp. Savner folk kontakt med elv og sjø i dag? 

TILTAK VED SJØEN 

Ut fra undersøkelsen kan en lese at mange savner kontakt med Aorden 

og sjøen i dag. «Ønsker mer kontakt med sjøen, ønsker badeplass ved 

sjøen» er blant kommentarene. 

Noe er gjort i den senere !d med etablering av Fjordparken og bygging av 

turveg på Håsøran, men svært mange ønsker at turvegne et skal utvikles 

videre. «Ønsker at det blir god adkomst, ønsker benker og grillplasser 

langs turvegen». Barnetråkkregistreringer viser også at barn bruker om-

råder ved småbåthavna på Håsøran til bading, fisking, soling og treffe 

venner. Når det gjelder innhold er innspillene fra barn og unge klare på at 

det må være hoppe og/eller stupemulighet på badeplassen i !llegg !l 

strand.  

TILTAK VED ELVA 

Vi kan også se at folk ønsker bedre kontakt med elva. Det er flere innspill 

om å forbedre turvegne et langs elva. Flere steder mangler turveg eller 

den er for dårlig og den må bli !lgjengelig for barnevogner og rullestol-

brukere også. 

Barnetråkkregistreringene viser også at mange barn og unge liker områ-

dene langs elva. Områder langs elva er avmerket som favori sted og sted 

for bading, fisking og soling. «Fin plass, går tur der, fin lekeskog» er  kom-

mentarer.  

VIDERE ARBEID 

Medvirkningsprosessene som er gjennomført fører !l forventninger om 

at noe skal skje snart. Poli!sk var det også ønske om  realisering av bade/

u7artssted  i nærmeste fram!d. 

Tiltakene bør inngå i kommunedelplanen for idre – og frilu$sliv med 

prioriteringslister for nærmiljøanlegg og frilu$sliv  som skal se behovene 

for anlegg i sammenheng og danner grunnlaget for !lskudd fra spillemid-

ler.  

På bakgrunn av prioriteringslistene foretas det en etappevis utvikling av 

nærfrilu$sområdene ved elv og sjø på Sunndalsøra.  

Ut fra prosessen foreslås følgende !ltak ved elv: 

• Forlenge Drivapromenaden !l en sammenhengende tur-

promenade langs hele elva i te stedet. Den må ha univer-

sell u7orming med !lgjengelighet for barnevogner og rul-

lestoler.  

Ut fra prosessen foreslås følgende !ltak ved sjø: 

• Opparbeidelse av badested/u7artssted i friområdet på 

Håsøran utenfor småbåthavna med universell u7ormet 

gangadkomst, si e og grillplass, ak!vitetsmuligheter, 

strand og stupe/hoppemulighet. 

• Etablere møteplasser med benker, bord og grillmuligheter 

langs turvegen på Håsøran.  


