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Badeplass ved Sunndalsøra
Dispensasjon fra kommunedelplan Sunndalsøra - høring
Det søkes om dispensasjon fra avmerket ferdselsområde i sjø på kommunedelplan Sunndalsøra
til et område for bading ved Fjordparken. Bakgrunnen for dette er ønsker fra ungdommen på
Sunndalsøra om et område å bade som de kan gå og sykle til fra Sunndalsøra sentrum.

Flyfoto med ønsket område for bading ved Fjordparken, avmerket med rødt
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Området er regulert til friområde på land og friluftsområde i sjø i reguleringsplan for rv. 70
Oppdølsstranda vedtatt 22.06.2011.

Utsnitt av reguleringsplan for Oppdølsstranda
I kommunedelplan for Sunndalsøra vedtatt 02.09.2015 er sjøområdet avmerket som
ferdselsområde i sjø VFE.

Utsnitt av kommunedelplan Sunndalsøra
Bakgrunnen for avmerkingen av ferdselsområde i sjø i kommunedelplanen er å legge til rette for
skips- og båttrafikk. Dette er imidlertid en overordnet plan og avgrensningene er forholdvis
grove.
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Foreslått løsning
Det foreslås å avgrense område for bading til bukta mellom den gamle dampskipskaia og
Litlharryn. Dette for å unngå at noen svømmer ut mot Hydrokaia og båttrafikken.
Pga begrenset dybde anlegges ikke stupeplattform fra dampskipskaia. I stedet satses det på
utlegging av en badeflåte i de varmeste sommermånedene nærmere Litlharryn som man kan
svømme ut til.

Skisse over foreslåtte tiltak med avgrensning av badeområde ved Fjordparken
Vurderinger
Hensyn til naturforhold
Det er værhardt i området. Det hadde i utgangspunktet vært ønskelig med et stupetårn
forankret på land, men dette er vanskelig å få til i området. På dampskipskaia er vanndybden
mot bukta for liten til å anlegge stupeplattform på kaia. Fra tuppen av kaia er det dypere, men å
plassere en stupeplattform utover kan man heller ikke gjøre pga nødvendig avgrensning mot
båt- og skipstrafikken.
Det foreslås derfor i stedet en badeflåte i sjøen nærmere LiItlharryn. En badeflåte i sjøen vil ha
utfordringer i forhold til vær og vind. Dette prøver vi så langt som råd å hensynta ved at
badeflåten får en solid moring og at den skal ligge ute kun de varmeste sommermånedene.
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Et annet alternativ som er vurdert er et stupetårn i betong ytterst ved Litlharryn. Dette er
imidlertid et kostbar konstruksjon som eventuelt kan anlegges senere.
For å lette utgangen til vannet foreslås det at det legges ut et lass rundkornet elvagrus ved
nedgangen. Massene vil antakeligvis vaskes ut igjen av sjøen men vil kunne lette utgangen i en
kortere periode om sommeren. Oppfylling i dette området er trygt ifølge grunnundersøkelse i
forbindelse med Oppdølsstrandtunellen, det er ganske mye lenger ut det er utrygt å fylle opp.
Området er ikke registrert som naturtypeområde eller vernet område.
Badevannskvalitet
Miljøretta helsevern har målt badevannskvaliteten ved Fjordparken et par ganger om
sommeren siden 2016. Prøvene har vist at badevannet har kommet i klassen utmerket
badevann for alle gangene unntatt en gang da det lå mye kvist og kvast der prøven ble tatt.
Utløp fra kommunalt renseanlegg ligger på 30 meters dyp
Det er et nødoverløp fra kloakkanlegget i området, det skjer fra tid til annen og da må det
varsles.
Båttrafikk
Det må sikres at ikke noen svømmer mot Hydrokaia, og slik at det ikke blir konflikt og farlige
situasjoner mellom båttrafikk og badende. Badeområdet avgrenses derfor til bukta mellom den
gamle dampskipskaia og Litharryn. Det foreslås satt opp badebøyer i sjøen som avgrensning i
badesesongen.
Hydro har planer om å utvide Hydokaia mot dampskipskaia, og dette blir hensyntatt ved at
badeområdet avgrenses øst for dampskipkaia.
Utsetting av badebøyer medfører at området i bukta blir stengt for båttrafikk i badesesongen.
Det vurderes at avstenging av dette området har liten virkning for båttrafikken. Fritidsbåter i
Sunndal bruker småbåthavna på Håsøran. Dersom det likevel kommer båter til dampskipkaia
kan disse legge til på yttersida og ikke inn mot bukta.
Sikkerhet
Tilgjengelig livredingsbøye er viktig i området. I dag henger det en livredningsbøye ved
steinskulpturen i midten av området. Det vurderes om det trengs flere livredningsbøyer i
området.
Sikkerhet mot farlige gjenstander på bunnen. Det må tas en sjekk av bunnforholdene. Det
legges ikke opp til stuping og hopping fra kaia men hvis noen likevel hopper eller detter uti må
vi være sikker på at det ikke er noe skrot der de kan treffe. Det må også være en leider på kaia.
Dette avklares med havnevesenet.
Rydding av rekved gjøres i badesesongen slik at dette ikke utgjør fare.
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Alternativer
På plan for idrett og friluftsliv har større utendørs badeanlegg stått i mange år, blant annet
reetablering av Pollen (et vann ved Tredalen) og utendørs oppvarmet svømmebasseng ved
Sunndal svømmehall. Dette er imidlertid store anlegg som har latt vente på seg pga økonomi.
Det som ønskes imens er alternativ bademulighet som kan tilrettelegges til sommeren.
På Håsøran utenfor småbåthavna er det et friområdet med strand. Det arbeides også med
løsning for bedre tilgjengelighet til dette området som kan være egnet for blant annet
småbarnsfamilier. Stranda her er imidlertid svært langgrunn og det er vanskelig å plassere
badebrygge der, med tilstrekkelig dybde for stupe- hoppemulighet som ungdommen ønsker.
For ungdom som ikke har bil er det vanskelig å komme seg til andre badesteder i kommunen
som ligger utenom sentrum.
Samlet vurdering
Etter en samlet vurdering vurderes fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Det er
et stort ønske fra ungdommen om å ha et sentrumsnært område å bade til sommeren.
Hensynet til båttrafikken ivaretas ved avgrensning av badeområdet.
Ferdselsområdet på kommunedelplana er grovt avsatt. Det vurderes at ved den planlagte
avgrensningen av badeområdet, vil dette ikke vesentlig tilsidesette hensynet til båttrafikken.
Merknadsfrist
Merknader til dispensasjonen sendes til Sunndal kommune, post@sunndal.kommune.no innen
08.mai 2019.

Med hilsen
Berit Skjevling
planlegger
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