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Rapport fra plansmia i Aure,  

2.- 4. juni 2014. 

Oppdragsgiver: Aure kommune 

Prosjektleder for Aure kommune: Marit Klungen   

Oppdraget med gjennomføring av plansmia ble gitt til siv.ark. Arne Sødal, Oslo 

Plansmieteamet: 
 
Arne Sødal - Arkitekt MNAL – Plansmieansvarlig arnsoeda@online.no  92298996 
Audun Engh - leder av medvirkningsarbeidet 
Erling Okkenhaug - Informasjon 
Caitlin Christie - Arkitektur 3D design 
Justina Korotynska - Arkitektur 3D design 
Turid Øveraas - arkitektassistent 

Medlemmer av Styringsgruppen, oppnevnt av Aure kommune: 

Marit Klungen (prosjektleder/ref) 92620914 marit.klungen@aure.kommune.no   
Martin Olav Folde 71647420 martin.olav.folde@aure.kommune.no   
Bernt Olav Simonsen 90500878 bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no   
Ingunn Oldervik Golmen (leder) 99516430 ordforeren@aure.kommune.no   
Trygve Hauge 95078139 trygve.hauge@aure.kommune.no   
Erlend Vaag (vara for Hauge) 91334721 evaagburton7@msn.com   
Hanne Beate Mæle 45199080 hanne.beate@hotmail.com   
Ingvar Gjerdevik (vara for Mæle) 41457151 ingvar.gjerdevik@neasonline.no    

--- 

Representanter fra plansmieteamet under Styringsgruppens møter: 

Arne Sødal  
Audun Engh. 

 

 

Bestilling 

Plansmieteamet ble av oppdragsgiver bedt om å fokusere på fire hovedutfordringer i den 
fremtidige utviklingen av Aure sentrum: 

1. Kjelklia som innfallsport til sentrum 

2. Alternativ adkomst til sentrum 

3. Nye boligområder/flere boliger 

4. Knytte sammen sentrum med havna  
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Filmvisning, debatt og workshop 28. og 29. april 
 
Workshop 29. og 29. april. 

Det ble gjennomført en forberedende workshop der Arne Sødal og Erling Okkenhaug fra 
plansmieteamet deltok. Disse dagene ble også brukt til befaring og innhenting av informasjon i 
møter med Statens Vegvesen, Aure Næringsforum, Aure IL, ABUS, Ungdomsrådet, Bjørn 
Oldervik, Aure Gjestebrygge, Aure Båtforening, Aure Småbåthavn, Lars Gjøran Gjerde, Coop, 
Svein Leirdal og eier av Meieribygget.  
Om kvelden 29.april ble dokumentarfilmen ”Sørlandsrefseren” vist i Aure Arena med 
påfølgende samtale i plenum om utfordringer innen stedsutvikling og politikk. Møtet ble ledet 
av hovedperson i dokumentaren, Erling Okkenhaug fra plansmieteamet. 

Deltakerne i workshopen representerte en rekke lokale aktører og interessegrupper, og det ble 
formulert 4 spørsmål som ble besvart i gruppearbeid.  
 
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag? 
2. Hva er behovet for lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?  
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister? 
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?  

 
Fra gruppearbeid i workshop – dag 1 
 

 
Fra gruppearbeid i workshop – dag 2 
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Her er oppsummeringer fra gruppearbeidet. 

 
GRUPPE 1  
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?  
- Kompakt - Sjønært - Kirkeområdet / prestegården  
2. Hva er behovet for lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?  
- Midlertidige leieboertilbud - Sjønære boliger - Gode grøntområder - Tilbud i sjøkanten  
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?  
- Markedsføring – etablere en spydspiss - Båtutleie - Camping på Øretangen  
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?  
- Utvikling i samsvar med det som er  

   
GRUPPE 2  
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?  
- Konsentrert - Mange funksjoner / tilbud - Friluftsnært  
2. Hva er behovet for lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?  
- Boliger - Næringslokaler - Vandringsveier - Rutebilstasjon  
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?  
- Spesialbutikker - Overnatting – sesongbetont - Havnefasiliteter og service (diesel)  
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?  
- Sjøkanten og havna - Prestegården med kirken - Aureelven  
  
GRUPPE 3  
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?  
- Nærhet til sjø/fjell/skog - Nær tilgjengelighet til funksjoner - Kirke og prestegård  
2. Hva er behovet for lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?  
- Utleieboliger - Kulturtilbud - Grøntområder med tilbud til barn og unge  
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?  
- Skilting ved rundkjøringen - Attraktivt sjøområde - Bro over elven med strandbar på andre siden - 
Mer levende sentrum  
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?  
- Elven - Stranden - Reduser store åpne parkeringsplasser - Mer grønt og mindre asfalt  
   
GRUPPE 4  
1. Hva er kvalitetene i Aure i dag?  
- Godt og trygt oppvekstmiljø - Kulturminner - Moderne tilbud og fasiliteter  
2. Hva er behovet for lokaler som tilfredsstiller lokalt behov og som tiltrekker seg tilflyttere?  
- Arbeidsplasser og næringstilbud - Noe å leve av - Boliger - Kulturtilbud  
3. Hvordan øke besøk fra hyttebefolkning og turister?  
- Utvide overnattingstilbud - Gjesteplasser mot sjøen med besøkssenter og dieselfylling - Utvikle 
museet - Turistkontor, som er åpent lenger i sesongen  
4. Hva er verdt å ta vare på og videreføre i et nytt Aure sentrum?  
- Området rundt prestegården - Bevare grønne lunger - Aure-torget som festivalplass 

 

   
Det ble presentert et diskusjonsgrunnlag for plansmia basert på momentene fra workshop  
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Plansmia 2 – 4.juni  

 

Styringsgruppens rolle. 
 
Styringsgruppen under en plansmie har til oppgave å diskutere prosessen med plansmieteamet i de 
ulike stadier, og fatte nødvendige vedtak slik at man kan komme videre i planarbeidet. F.eks. kan 
styringsgruppen ta stilling til foreløpige forslag som teamet ønsker å arbeide videre med, og de kan 
gjøre et valg når det er fremkommet flere ønsker og forslag som ikke lar seg forene. 
 
Styringsgruppens arbeid bør være basert på at man i størst mulig grad slutter seg til forslag og ønsker 
som frem kommer fra de ulike deltakergruppene, og som kan innpasses i en helhetlig plan. 
 
I etterkant av plansmia vil styringsgruppens vedtak gi prosessen autoritet som retningsgivende for 
administrasjonens og de folkevalgtes videre arbeid med planene, innenfor rammene av de ordinære. 
lovfestede planprosesser. 
 
En plansmie representerer en overoppfylling av lovens krav til medvirkning, og det er avgjørende for å 
oppnå samsvar mellom utfallet og hva som senere bygges at de berørte partene i ettertid anser seg 
forpliktet av enigheten som ble oppnådd under plansmieprosessen. 
 
Styringsgruppen i Aure var oppnevnt av kommunen og besto av folkevalgte og ansatte i 
kommuneadministrasjonen (se medlemsliste over). Dessuten deltok representanter fra 
plansmieteamet på møtene, uten stemmerett. 
 
Styringsgruppen for plansmia i Aure vedtok i sitt første møte 2. juni at syv prinsipper skulle ligge til 
grunn for utviklingen av planen (se referat). Prinsippene er basert på forslagene som kom frem under 
workshopen 28 og 29. april 2014. 

Medvirkningsprosessen under folkemøte 2. juni og åpent hus 3. og 4. juni tok utgangspunkt i de 
samme temaene. De hundretalls innspillene fra innbyggere og organisasjoner ble knyttet til de syv 
hovedtemaene. 
 
Det ble avholdt møter i styringsgruppen 3. og 4. juni. På det siste møtet ble forslaget til plan godkjent. 
En videre bearbeidet plan vil bli presentert på et folkemøte i september.  
 
 
 

 
Styringsgruppen i arbeid 
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De viktigste resultatene og vedtakene fra styringsgruppens arbeid:  

Styringsgruppemøte mandag 02.06.2014 

1. Rapporter fra workshop  
Konklusjoner fra workshop er lagt til grunn for det vi har i dag. Har laget en 
medvirkningstavle på grunnlag av workshop. Gjennomgang av tavlen ved Audun Engh.  
Det må fortløpende tas stilling til det som kommer opp i prosessen. Det må skrives referat fra 
styringsgruppemøtene.  
 
De 7 hovedpunktene fra workshop som det må tas stilling til.  
1. Knytte sammen sentrum og havna.  
2. Bygge boliger i gangavstand fra tilbud og butikker.  
3. Bevare kulturlandskapet rundt Aure sentrum.  
4. Å utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og levende tradisjoner.  
5. Utvikle havna til et møte- og servicesenter for båtfolket.  
6. Utvikle mer varierte tilbud i sentrum; bolig, næring, handel, kultur  
7. Styrke Aures identitet som tettsted.  
 
2. Plansmie-prosessen  
Orientering om kveldens folkemøte og åpne dager tirsdag og onsdag.  
Rapport sendes til kommunen i løpet av juni. Gjennomgang i styringsgruppa før rapport 
presenteres i september. 
 
3. Rapport fra møter og aktiviteter i dag  
Coop Eiendom v/Lars Ove Breivik, eiendomssjef: Dagens Prix-forretning er for liten og har 
gått ut på dato. De vurderer nybygging og endring. Byggmix må komme i kombinasjon med 
den andre butikken, eller legges ned. Både Kjelklia og sentrum er aktuelle lokaliteter.  
Lars Gjøran Gjerde, grunneier havna: Har undersøkt ang utbygging av småbåthavn for 25 
båter, men mener det ikke er marked for det. Kan være åpen for å selge huset sitt, og tenker 
å kjøpe eiendom utenfor sentrum. Er positiv til planen som ble utarbeidet, men ikke vedtatt 
for noen år siden.  Kleberget m.m. v/Svein Leirdal: Presenterte modell av Kleberget. Har 
forslag om boliger ved Storberget, som ligger nord for Skogan-området.  

 
4. Skisseutkast  
Fortetting i sentrum. Blir presentert på folkemøtet i kveld.  

 

Styringsgruppemøte tirsdag 03.06.2014 
 
1. Rapport fra dagens møter  
Vegsystemet – Statens Vegvesen, definere starten på sentrum ved å ha en rundkjøring når 
man kommer ut fra tunnelen. Må ned i 30 km/t kanskje også før tunnelen. Sikkerhet i 
tunnelen kan bli bedre. Rundkjøringa ved utgangen av tunnelen må varsles med skilt på 
andre siden. Det kan bli miljøprioritert gjennomkjøring langs fylkesvegen, en gate. Målet er 
like mange parkeringsplasser etterpå som på forhånd.  
Prestegården og kirkeområdet  
Befaring i dag sammen med Magne Vaag, leder historielaget og helsekoordinator Synøve 
Fjell. Ser på helseløype og mulig bruadkomst fra kirka til Øratangen.  
Kulturhage, selvberging, kortreist mat, serveringssted, venneforening med frivillig innsats, 
barnehage. Gjenskape driftsbygninger som er flyttet eller fjernet.  
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2. Publikumshenvendelser og forslag som er kommet ut av disse 
Folkemøte – må satse på sentrum, mange tenker for mye på andre områder. Fritid – man må 
tenke helårsdrift på fritidsaktiviteter.  
Fylkeskommunen deltok hele dagen, de kan evt være med å finansiere torg og grøntarealer 
etter Hamarøymodellen.  
Buss-stoppen med lomme og skur, samt snuplass sør for brua – støttes av bussjåfør som 
var innom.  
Behov for næringshage. Sportsbutikk, pol, fiskemottak.  Gjestegården må trekkes med i 
sentrumsutviklingen – evt med gangvei. 
 
3. Konsekvenser for planen siden sist  
1. Brannstasjon – To alternative plasseringer; Ved nåværende teknisk uteavdeling eller 
Kjelklia når teknisk uteavdeling flytter dit. 
2. Coop nybygg – Kan bygges i flukt med dagens torgnivå, og får parkering i samme nivå. 
Varelevering på et lavere nivå på sørsiden av bygget med intern heis. Boliger rundt bygget 
og parkering under butikken.  
3. Vegsystemet – se ovenfor.  
4. Skole og barnehage – flytting lenger øst – sette av tomt til ny tomt til ny barneskole og 
barnehage oppover mot Kvandeekra.  
 
Beslutninger  
1. Det legges fram to alternativ til plassering av brannstasjon, Kjelklia og ved nåværende 
teknisk uteavdeling.  
2. Styringsgruppa ga tilslutning til idéen om å integrere Coops nybygg på Smibekk-tomta. 
Representant fra Smibekk Eiendom var til stede i slutten av møtet, og skulle ta med seg 
idéen tilbake for diskusjon blant eierne.  
3. Det gås videre med forslag om rundkjøring ved tunnelen og åpning av den stengte 
avkjørselen. Samt legge opp til ny adkomst opp til Flatmarkanivået sør for nåværende 
billagsbygget.  
4. Det settes av areal til ny barneskole og ny barnehage i området ved tidligere videregående 
skole.  
 
 

 
Forslag lagt frem på møte og godkjent i styringsgruppen tirsdag 3.juni.  
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Styringsgruppemøte onsdag 04.06.2014 
 
1. Rapport fra dagens møter  
Profilering og identitet – møte med Svein Leirdal  
Hva er Aures identitet? – alle har jo kirker, usedvanlig god utsikt fra dette stedet. Et visuelt 
symbol på Aure kan være en grafisk framstilling av brua, sola, kirka – laget som en logo. Kan 
bli en god beskrivelse av ekstremkvaliteten til Aure. Må lages profesjonelt og brukes i skilter, 
markedsføring, t-skjorter osv.  
Svein Leirdal har forslag til skulpturer/relieffer som kan settes på spesielle steder langs sjøen 
i tilknytning til en kyststi. Figurene og logoen kan lages i rustent stål på en enkel måte. Kan 
ha miniatyrer av figurene ved Kjelklia.  
Eget prosjekt – Aure identitet og kunst – kan bli en flott opplevelse, som tiltrekker seg folk.  
Bolig - Kontakt med megler  
F.eks. salg av Smibekk; leilighetene er en million for dyre for folk i Aure. Stort sett eldre 
mennesker som ønsker leilighet og smerteterskelen er to millioner. To-fire-mannsboliger i ett 

hus, bygd i tre. 
 
2. Publikumshenvendelser og forslag som er kommet ut av det  
Kjelklia – forslag om brann- og ambulansestasjon. Rasteplass, skilting.  
Tunnelen – kan kanskje pyntes litt.  
Parkering – flere større, færre, noen litt i utkanten for topp-dager  
Havna – gjesteplasser og fast-plasser. Båtutleie/kajakkutleie. Service og drivstoff. Byggmix 
bør bli mer båtorientert. Fiskemottak/butikk – sjømat. Helårsaktivitet.  
Næringstiltak – mange er opptatt av å beholde Coop. 
Næringshage – etablerere/gründere (ønsker lav husleie)  
Lavterskeltilbud – fast boder i sentrum for salg  
Hotell/overnatting  
Spesialbutikker: Sportsbutikk, fisk, apotek, pol,  
Markedsføring av Aure etterlyses. Turistinformasjon.  
Bibliotek  
Videregående skole,  
Barneskole med bedre uteområde  
Kloakkhuset oppgraderes med sanitæranlegg for båtturister og andre besøkende.  
Amfi i fossen  
Gode gangvegforbindelser, turstier ved elva og sjøen, ny gangveg til gjestegården, 
promenade langs sjøen  
Park i sentrum med lekeplass  
Musikkpaviljong evt ved prestegården  
Etablere venneforening for prestegården  
Magasin for historisk materiale  
Flere benker i sentrum, gatenavn og nummer  
Aure torg – festivalarena, konserter  
Skoleplassen – bryte opp asfaltflata med noen innretninger.  
 
3. Konsekvenser for planen siden sist  
1. Kjelklia som landvegs innfallsport til sentrum – forslag om løsning for: busstop, rasteplass, 
informasjon – bussen kjører innom bak bensinstasjonen. Parkering vest på Mesta-området. 
Gang- og sykkelveg på østsiden av vegen. Interne avkjørsler flyttes lenger tilbake fra 
hovedvegen og rundkjøringa. Informasjon og rasteplass i «rundkjøringshjørnet» på 
bensinstasjonstomta. Trafikken går primært inn og ut av rundkjøringa.  
2. Parkering: Det blir ikke færre parkeringsplasser.  
3. Coop nybygg – snitt er presentert. Prosjektet går ikke videre med å tegne bebyggelsen på 
Smibekk-tomta. Løsningen må presenteres i et felles møte med kommunen, grunneier og 
Coop.  
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4. Avlastningsveg mot Kjelklia  
Det må være med en vurdering av denne vegen i rapporten. Planen må vise begge 
alternativer i en plan. Traséen legges inn på kartet, jf slik den er tatt med i kommuneplanens 
arealdel.  
 
5. Videre arbeid  
Alle innspill blir synliggjort i planen. Foreløpig rapport leveres i løpet av juni.  
Styringsgruppa må ta stilling til et strakstiltak: Engasjere noen til å utarbeide logo for bruk 
ved profilering av kommunen. Kostnader 10-20.000.  
 
 

 

Profilering av Aure 

 

Svein Leirdal har forslag til skulpturer/relieffer som kan settes på spesielle steder 

langs sjøen i tilknytning til en kyststi. Disse skissene antyder et slikt visuelt grep: 

 

          
 

Det ble også drøftet betydningen av en logo som feirer Aure sentrum og det vakre blikk 

vestover med solnedgang, øyer, kirkespir og broer i et grafisk uttrykk som sammenfatter 

disse kvalitetene. Logoen kan utvikles med samme formspråk og materiale som skulpturene. 

Et slikt relieff i et større format kunne brukes som invitasjon til å ta avstikkeren ned til Aure 

sentrum fra rundkjøringen på Kjelklia.   
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Medvirkningsprosessen i Aure 
 
Hovedprinsippet i en plansmie er at planen utvikles i et aktiv og forpliktende samarbeid 
mellom flest mulig av aktørene som blir berørt av planen. Det omfatter både offentlige etater, 
næringslivet, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. 
 
På flere stadier i utviklingen av planen bes det om tilbakemeldinger fra de berørte, og planen 
korrigeres slik at den i størst mulig grad fanger om ønskene som fremkommer. Hvis det 
motstrid mellom innspillene forsøkes disse løst i samarbeid med designteamet, slik at man 
om mulig kan oppnå enighet. 
 
Utgangspunktet for plansmia i Aure var en bestilling knyttet til fire hovedutfordringer, definert 
av kommunen som oppdragsgiver (se over). 
  
Første fase i medvirkningsprosessen var workshopen i april 2014. Formålet var å få frem en 
oversikt over problemstillinger, og få frem innsikt og ulike forslag fra de inviterte deltakerne 
som representerte ulike interessegrupper. Innspillene ble nedfelt i referater fra tre grupper. 
 
På grunnlag av innspillene fra workshopen utviklet plansmieteamet et foreløpig skisseforslag 
som kunne være utgangspunkt for videre diskusjoner under plansmia 2. til 4. juni. 

 
Plansmia startet med et folkemøte på kvelden 2. juni. Her ble skisseforslaget presentert, og 
man inviterte til debatt og innspill. 
 
Det var åpent hus i plansmieverkstedet i rådhuset hele dagen 3. og 4. Mange innbyggere og 
representanter for lokale aktører møtte opp og hadde samtaler med teamet. Flere leverte 
også skriftlige innspill. 
 
I tillegg hadde plansmieteamet avtalte møter med flere viktige private og offentlige aktører for 
å fange opp deres målsettinger og premisser (se referater fra styringsgruppemøtene). 
 
På en vegg i plansmieverkstedet ble alle innspill oppsummert på gule lapper, og 
systematisert i et diagram basert på de fire hovedutfordringene i bestillingen fra kommunen; 
Kjelklia, adkomst, boliger og sammenknytning av sentrum og havn. 
 
Enkeltinnspillene ble sortert i syv kategorier: 

 
Strakstiltak 
Næring 
Boligtyper 
Offentlige tilbud 
Natur og miljø 
Møtesteder 
Kulturminner 
 
 
Teammedlemmene som hadde ansvar for dialogen med deltakerne og registrerte innspillene 
hadde jevnlig konsultasjoner med designteamet, slik at både forslag og nyttige faktiske 
opplysninger kunne innpasses i planen på en optimal måte. Innspillene ble også presentert i 
styringsgruppens møter. 
 
 
Innspillene som kom frem under plansmia i juni var i stor grad sammenfallende, og 
samsvarte med noen unntak med målsettingene som var definert etter workshopen. 
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Oppsummering av enkeltinnspill under plansmia  
 

Strakstiltak: 

Noen av forslagene fra plansmia bør kunne realiseres raskt og for beskjedne beløp, som en 

synliggjøring av at kommunen tar på alvor plansmieplanen og de langsiktige intensjonene i 

den. Bl.a. disse tiltakene kan realiseres raskt: 

- Sette ut flere benker i sentrum 

- Etablere et torg med mobile salgsboder   

- Etablere en rasteplass på Kjelklia 

- Et skilt på Kjelklia med veiviser og informasjon om tilbud i sentrum. 

- Opprydning på Kjelklia 

- Helseløype rundt kirken 

- Elvepromenade 

 

Forslag for Kjelklia: 

- Det bør legges til rette for flere næringsvirksomheter på Kjelklia. 

- Det bør ikke etableres dagligvarebutikk på Kjelklia i konkurranse med sentrum 

- Sentraler for brannbiler og ambulanser bør legges til Kjelklia 

- Rasteplass  

- Et skilt med veiviser og informasjon om tilbud sentrum  

- Markering av Aure med kunstverk og logo. 

- Opprydning på området. 

 

Forslag for å bedre adkomsten til Aure, veier, trafikk og 

parkering. 

- Mer innbydende tunnelåpning 

- Tryggere for gående og syklende i tunnelen 

- Ny veiadkomst via den gamle veien til Kjelklia 

- Bedre vei til Aure rehabiliteringssenter. 

- Flere turstier 

- Ekstra parkeringsplasser for spesielle anledninger i utkanten av sentrum 

- Færre store parkeringsplasser i sentrum 

- Flere parkeringsplasser 

- Sammenhengende gang- og sykkelnett. 

- Gang- og sykkelvei til Våg, 

- Gater som er trygge for barn 

- Busslomme ved Smibekk 
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Utvikling av havnen 

- Flere tilbud i havnen 

- Flere gjestebåtplasser 

- Båtplasser for fastboende 

- Båtutleie for turister 

- Anlegg for båtservice og salg av drivstoff 

- Coop Bygg mix bør beholdes og utvides med tilbud til båtfolk 

- Fiskemottak og -utsalg 

- Lage en “sti” ved kaia til venstre for Bygg mix med kafe /restaurant/kiosk. 

- Gjøre noe med renseanlegget. 

- Utvikling av området ved sjøen og god sammenheng med øvre sentrum er viktig 

 

Næring i sentrum 

- Beholde Coop i sentrum 

- Flere næringslokaler 

- Flere merkantile bedrifter 

- Overnattingstilbud for turister 

- Helsehotell / treningssenter. Satse på sport 

- Videreutvikle den gode kompetansen innen helse og rehabilitering. 

- Flere spesialbutikker, som sport, fisk, apotek, pol. 

- Torg med mobile salgsboder 

- Utleielokaler for nyetablerte firmaer, lavterskeltilbud. 

- Næringsutvikling mellom banken og den gamle brannstasjonen 

- Aure bør fortettes med bypreg 

- Skap helhet mellom rådhuset, Coop-bygget, Aure kjøpesenter og bankbygget 

- Det er neppe grunnlag for mange utesteder/restauranter pga. liten befolkning. 

 

 

- Nye boliger 
 

- Det er behov for utleieboliger 

- Det bør oppføres sjønære boliger med gangavstand til ulike tilbud. 

- Utbygging bør skje konsentrert 

- Blokk på brannstasjonsbygget bør ikke oppføres som vist på tegninger 

- Fasadeutforming på nybygg er viktig.  

- Blokkleiligheter i Aura sentrum blir for dyre. 

- Bygg nye boliger i tre, som to- til firemannsboliger, det er rimeligere. 

- Det er behov for eneboliger til barnefamilier 

- Unngå eneboliger med stor tomt i sentrum 

- Selg kommunale tomter i utbyggingsområder 

- Boligtomter i Sagdalen 
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Offentlige tilbud 

- Brann – og ambulansestasjonen bør flyttes til Kjelklia 

- Det bør etableres campingplass på Øratangen 

- Innfør gatenavn og husnumre. 

- Informasjonskontor for turister 

- Etablere organ for markedsføring av Aure.  Ansette markedssjef 

- Samle flere offentlige tilbud og service-etater i sentrum. 

- Oppgradere pumpehuset med sanitæranlegg for båter 

- Nytt bibliotek 

- Etablere ny videregående skole 

- Grunnskole med godt uteområde 

- Grunneiere og kommunen må samarbeide om å sikre et trivelig sentrum. 

 

Natur- og miljøtiltak, møtesteder. 

- Turstier i de grønne områdene 

- Elven som ressurs bør utvikles 

- Amfi i fossen 

- Attraktiv utforming av strandsonen 

- Utvikle Prestegårdsområdet. 

- Ta hensyn til kirken og gravstedets egenart ved planlegging av omkringliggende 

områder 

- Sikre nærhet til friområder. 

- Ny gangvei til Prestegården langs sjøen 

- Promenade i strandkanten 

- Park med lekeplass i sentrum 

- Flere benker 

- Grønt område utenfor rådhuset og Coop, med benker, kiosk, andedam ol. 

 

Kultur 

- Utvikle et museum med magasin for samlinger 

- Sats på kulturminner 

- Skilte gamle stedsnavn 

- Etablere et Aure torg og festivalarena 

- Etablere venneforening for Prestegårdsområdet 

- Etablere skulpturer på forskjellige steder, som foreslått av Svein Leirdal. 

- Permanent utstilling viet Brit Fuglevaags kunst 

- Musikkpaviljong 

- Bygge en scene/ paviljong mellom det gamle kommunehuset og stabburet. 
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Plansmiekontoret I Rådhuset var åpent for publikum  

  

 

Internasjonalt besøk på plansmia i Aure: Stedsutviklingsstudenter fra Wageningen University 

i Holland: Moises Cavarrubias fra Mexico, Musa Ogola fra Kenya, Si Chen fra Kina og Wieke 

Hofsteenge fra Holland. I flankene Aures ordfører Ingunn Golmen og Erling Okkenhaug. 

Studentene skulle presentere resultater av sitt feltarbeid fra Agdenes, Aure, Hemne og 

Snillfjord på Fylkeshuset i Trondheim torsdag 12.juni.  
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Individuelle møter 

 
Fra møte med Statens Vegvesen i Møre og Romsdal  29.april 

 

 

 

Plansmia: Første dag er det møter med sentrale aktører. Her er Marit Klungen og Arne Sødal 

i samtale med Svein Leirdal om Kleberget. 
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Medvirkning fra skoleelever

 
 
Arkitekt Sødal laget kart der de fire oppgavene er tegnet inn. På disse kartene var inntegnet 

gater, bygninger og kulturminner som skal ivaretas for ettertiden. Ellers var det fritt frem å 

fylle inn med egne idéer.   

 
Elever fra 8. og 9. klasse ved Aure barne- og ungdomsskole (ABUS) kom med idéer til 

innhold i nye Aure:  

 
Oppgaver for sentrale Aure som kan løses i grupper: 

Motto: En kompakt og trivelig fjordlandsby. 

1. Et utsiktspunkt mot sjøen som et kulturfyrtårn 

2. Sjøsiden 

3. Sentrum 

4. Prestegården  

     

Spørsmål i forbindelse med oppgavene 

I hver av oppgavene vil det være flere spørsmål å besvare. Disse kan evt. deles til deltakere i 

hver av gruppene.   

 

1. Et utsiktspunkt mot sjøen som et kulturfyrtårn 

- Hvorfor skal Aure ha en slik markering? 

- Hva slags form/arkitektur kunne et slikt bygg ha? 

- Hva kan bygget inneholde?  Kunst, historie, cafe, utsiktspunkt mot fjorden, kveldssolsted. 

- Noen av elevene i gruppen kan lage og gjennomføre en spørreundersøkelse til publikum 

om dette tema 
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2. Sjøsiden 

- Hvordan kan havna bli attraktiv for båtgjester fra hele regionen?  

- Hva slags virksomheter og boliger bør være nede i havna? 

- Hvordan kan man utnytte stranda foran kirkegården? 

- Hva blir viktige møteplasser? 

- Noen av elevene i gruppen kan lage og gjennomføre en spørreundersøkelse til publikum 

om dette tema 

3. Sentrum 

- Hvordan kan man bygge og fortette i området? 

- Forslag til butikker, boliger og andre virksomheter som vil forsterke Aure Sentrum.    

- Hvordan kan man løse utfordringene til parkeringsplasser? 

- Hva er et godt møtested? 

- Hvor store bygg tåler Aure sentrum? 

- Noen av elevene i gruppen kan lage og gjennomføre en spørreundersøkelse til publikum 

om dette tema 

 

4. Prestegården  

- Hvordan er vernekravene for området?  

- Bruk av området til en prakthage som blir en attraksjon for Aure. 

- Hvordan kan vi formidle prestegårdshistorien? 

- Kan man flytte tilbake bygninger som har stått her. I tilfelle hvilke?   

- Hva slags aktiviteter i dette området? Museum, kafe eller lignende?  

- Noen av elevene i gruppen kan lage og gjennomføre en spørreundersøkelse til publikum 

om dette tema 

 
Fra elevenes presentasjon i Aure Arena  
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Fra elevenes powerpointpresentasjoner: 

 

   
    

   
 

   
 

   
 
Elevene viste et mangfold av kreative innspill til innhold og løsninger i Aure sentrum. Felles 

for alle forslag var ønsket om gode møteplasser og tiltak som fører til samhandling og 

aktivitet. Det ble bl.a. foreslått bro over til Øratangen og spenstige arkitektoniske løsninger 

for utsiktspunktet på Kleberget. Plansmias fagfolk var imponert over forslagene og 

holdningene fra elevene herfra vil bli tatt hensyn til i planen.   



20 
 

20 
 

Beskrivelse av planforslaget - 3D visualiseringer 

Oppdraget er i utgangspunktet blitt definert i fire punkter. Disse ble utdypet i syv punkter som 

konklusjon fra workshopen og stadfestet i styringsgruppemøte den 2. juni. Dette kan 

oppsummeres som følgende hovedpunkter med underpunkter. 

1. Kjelklia som innfallsport til Aure. 

2. Alternativ adkomst. 

3. Nye boligområder/flere boliger,  

- boliger i gangavstand fra tilbud og butikker. 

4. Knytte sentrum sammen, 

- Utvikle havnen til et møte- og servicesenter for båtfolket. 

- Utvide mer varierte tilbud i sentrum: Bolig, næring, handel og kultur. 

- Utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og  

              levende tradisjoner. 

- Styrke Aures identitet som tettsted. 

 

Plan for Aure sentrum 2035 

 

Parkering 

Det er i planforslaget avsatt 293 parkeringsplasser mot 264 plasser i samme område i dag. 

72 av plassene er i laveste nivå i bakkant av Smibekktomta knyttet til forslag om ny Coop-

butikk. Over dette er 56 plasser under øvre bakkenivå som kan reserveres for dagparkering.
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Plan for det sentrale området mot sjøen. Ny bebyggelse i farge, eksisterende i hvitt.  

Hele Aure ferdig utbygget 2035, over sett fra syd, under sett fra nord. Ny bebyggelse med 

farge.    

 
1. Kjelklia som innfallsport til Aure 
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Kjelklia fungerer primært som industriområde, men også som servicested for bensin og mat, 

samt pendlerparkering og buss-stopp. Som industriområde bør vei- og tomtestruktur 

rasjonaliseres, sammen med en opprydding og som gir høyere utnyttelse. Dette FØR det 

vurderes å utvikle nye områder i uberørt landskap. 

 

Som servicested foreslås bensinstasjonstomten utviklet slik at bussen har stopp inne på 

området, sammen med noen korttidsplasser for parkering for ventende passasjerer. 

Parkeringsplasser for pendlere foreslås plassert mot veien på nabotomten. Innkjøringen til 

bensinstasjonen foreslås trukket lenger fra hovedveien av trafikksikkerhetsgrunner, samt for 

å gi plass til gang- og sykkelvei fra Leirvika. På hjørnet mot rundkjøringen foreslås 

opparbeidet en rasteplass med informasjonsskilt, samt en skulptur med Aure-logo som 

blikkfang og inspirasjon for å trekke flere besøkende til Aure sentrum. Det anbefales IKKE å 

etablere nye butikker eller boligområder i eller rundt Kjelklia, da dette vil øke 

bilavhengigheten og kan svekke tilbudene i Aure sentrum. Dog foreslås at brannstasjon 

flyttes til Kjelklia sammen med ny vedlikeholdstasjon. 

 

 
Kjelklia sett i tilknytning til Aure sentrum forbundet med gang- /sykkelvei. 

 
Rundkjøringen er en innfallsport til Aure sentrum med skilt med logo vendt mot 

rundkjøringen, og rasteplass og busstopp på bensinstasjonen bak.  

 

2. Alternativ adkomst. 

 
Det er i planen vist to alternative adkomster:  
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- Det foreslås en adkomst over Kleberget knyttet til ny boligbebyggelse. Den kan 

fungere som avlastningsvei dersom tunnelen stenges. Adkomsten er formet som en 

smal vei med møteplasser tilpasset terrenget.  

Forslag til omkjøringsvei over Kleberget utformet som trang boligvei med møteplasser. Kan 

benyttes som gjennomkjøring hvis tunnellen er sperret. 

 

- Som alternativ vises en oppgradering av den gamle adkomstveien til Aure, med bro over 

Leirvikbekken og ført vestover opp skråningen for å kobles til veinettet på Kjelklia. Denne 

forbindelsen utløser ikke noe utbyggingspotensiale og dekker kun et sikkerhetsbehov 

som vil bortfalle dersom veien over Kleberget realiseres. 

 

Alternativ omkjøringsvei til Kjelklia som delvis benytter gammel trase for adkomst til Aure. 

(Før tunnellen ble bygget.) 

 

3. Nye boligområder/flere boliger. 
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Nasjonale målsettinger for klima og helse tilsier begrensning av spredt bosetting og vekt på 

en stedsutvikling der ny bosetting legges i gangavstand fra det lokale senteret med daglige 

tilbud. 

 

I Aure vil det bety at ny boligbebyggelse i hovedsak legges i en avstand på maksimalt 500 

meter fra handelssentrum langs korteste ferdselsåre. 

 

Forslaget viser at det kan innpasses ca. 150 boliger i gangavstand til sentrum og i harmoni 

med eksisterende bebyggelse, uten å ødelegge viktige landskapskvaliteter. Sammenholdt 

med dagens vekst tilsvarer det behovet for nye boliger i Aure sentrum de neste 20 årene. 

 

Den foreslåtte bebyggelsen består av forskjellige boligtyper, med noen eneboliger, en større 

andel med to- og tremannsboliger med liten hage og flest medium store (ca. 80 kvm) 

leiligheter i fire- til seksmannsboliger. Det foreslås trebebyggelse som er egnet som oppdrag 

for lokale foretak. Dette er ifølge eiendomsmegler med lokalkunnskap i samsvar med 

etterspørselen.  

 

Parkeringsnormen for fire- til seksmannsboliger foreslås redusert til en bil pr. boenhet (mot to 

i dag), som et resultat av redusert bilavhengighet. I bratte skråninger er det foreslått at to- og 

tremannsboliger nedtrappes i terrenget, med parkering samlet ved adkomstveien. 

 

 

Nye boliger på Kleberget. Opp til tre boliger i rekke trappet opp eller ned i det bratte 

terrenget. Felles garasje bygges i underetasjen i enheten nærmest veien. 
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Nye boliger mot Leirdalen som eneboliger og større tomter etter som området ligger i 

grenseland til å være i gangavstand fra sentrum.   

 

 
Nye boliger bak omsorgsboligene som er vedtatt. Nedtrappede tomannsboliger for 

skrånende terreng. De vedtatte omsorgsboligene er utformet som en større blokk som ville 

være i strid med de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. 
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Boliger i og bak havnen som ”bryggebebyggelse” og terrengtilpassede boliger bak med 

møneretning mot sjøen. 

Boliger i forbindelse med sentrumsutvikling for Coop. Defineres som et stort bygg underst og 

bygninger oppå i henhold til reguleringsbestemmelsene for bygninger med bolig. Merk 

møneretning mot sjøen med siktlinjer mot sjøen mellom bygningene.  
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4. Knytte sentrum og havnen sammen. 

 
Hensikten er å skape et helhetlig sentrum med identitet ved å tilføre mer virksomhet og liv, 

og knytte dette funksjonelt sammen på en slik måte at miljøet forbedres og estetiske 

kvaliteter forsterkes. Dette oppnås ved å: 

-  Utvikle havnen til et møte- og servicesenter for båtfolket. 

Det foreslås noe utfylling og oppretting av havnefronten med skråstilte natursteinsfronter for 

å etablere et større sammenhengende bruksareal. På utsiden av disse legges flytebrygger 

med dagplasser for båter, drivstofftanking samt brygge for ambulansebåt.  

 

Døgnplasser for fritidsbåter etableres langs en ny trebrygge på pæler på utsiden av stranden 

foran kirkegården.  

 

  
Parkdrag som forbinder havna og sentrum med hevet terrasse mot sjøen som inneholder 

viftehus samt sanitærfasiliteter for gjestehavna.     

 
Havnen som møte- og servicesenter for båtfolket. I tillegg til fasiliteter for båtfolket gjenfylles 

havna med ny bebyggelse med ”bryggepreg”. Disse kan inneholde næring, service og 

boliger. 
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På land innbygges filterstasjonen med et nytt sanitæranlegg for båtfolket, under en 

opphøyning av terrenget. På taket anlegges det en terrasse, foran en parkskråning utstyrt for 

lek. Det anlegges en turvei langs en gjenåpnet bekk fra den gamle steinbroen ved veien. 

Broen kan eventuelt avdekkes og videreføres som et senket fortau langs veien, på en slik 

måte at den gamle kirkegårdsmuren eksponeres i full høyde. 

 

Stranden på nedsiden av kirkegården ryddes og fylles med sand slik at den blir bedre egnet 

for rekreasjon. 

 

Bak de øvrige steinbryggene kan det bygges sjøbodlignende bygninger som boliger, 

gjestehus og eventuelt med kommersielt tilbud i 1 etasje – primært rettet mot båtfolket. Det 

legges til rette for at Coop Byggmix kan bli værende på brygga, ved at det avsettes ca. 500 

kvm. utelagring for materialer under en åpen trebygning med parkering med adkomst fra 

veien bak i 2 etasje og lagerboder i 3. etg.  

Dersom det gamle huset innerst i bukta blir tilgjengelig, foreslås det tilbakeført til opprinnelig 

utseende og innredet som utstillingssted for Brit Fuglevaags kunst, sammen med 

turistinformasjon og kafe. 

Ishuset lenger ut foreslås innredet som restaurant for sjømat, med uteservering om 

sommeren. Herfra føres en ny brygge som bølgebryter med skjermede pirer for 100 

båtplasser. Utenfor utvides meieribrygga til å ta imot større båter, som fiskebåten som ligger 

der i dag. 

 

5. Utvikle et mer variert tilbud i sentrum: Bolig, næring, handel og kultur. 

Den viktigste enkeltsaken for å opprettholde et levende sentrum på dagens nivå er å 

tilfredsstille Coops behov for en utvidet og mer hensiktsmessig dagligvarebutikk. Smibekk-

tomten anses som best egnet. Her er det foreslått en butikk på 1200 kvm + lager på nivå 

med Aurevegen, med 70 parkeringsplasser i plan under bakken og med kundeinngang og 

romslig varelevering for semitrailer fra den nye sentralplassen. 

I bakkant mot øst er det i tillegg avsatt 50 plasser for dagparkering, og med korttidsparkering 

på bakkeplan over. Coop er forutsatt bygget som en separat konstruksjon, slik at bebyggelse 

over og foran kan bygges uavhengig: Som boligbebyggelse og en kafe med utsiktsterrasse, 

og som trebygg tilpasset Aures struktur og skala. 
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Bolig, næring og handel i variert arkitektur langs Aurevegen. Så lenge bestemmelser for 

volum og møneretning overholdes, så er det full frihet i arkitektur og bruk av farger. 

 

Bak kafeen forslås en overbygget arkade koblet til det gamle Coop-bygget; egnet til opphold 

og f.eks. midlertidige salgsboder. 

Biblioteket kan innpasses i 1. etg. og kommunehuset foreslås utvidet, kombinert med et 

boligbygg mot syd. Ved kjøpesentret og banken avsettes tomter for kombinerte nærings- og 

boligbygg, som også på vestsiden av Aurevegen. Dagens barneskole har for små utearealer 

og foreslås derfor på sikt flyttet til området ved den nedlagte vedlikeholdstasjonen.  

 

Alternativ plassering av barneskole med tilfredsstillende plass for utearealer. Eksisterenede 

verkstedsbygg kan eventuelt gjenbrukes. 

Sentrumsaktivitetene blir gitt bedre vilkår for brukerne ved at trafikken etter utkjøringen fra 

tunnelen dempes med en rundkjøring, og at veien videre omgjøres til miljøgate som 30 km-

sone med fortau, kantparkering og beplantning. Dagens kryss omgjøres til et 

fotgjengerprioritert torg. Trafikken gjennom sentrum føres i nye gater i syd og nord, noe som 

også muliggjør en retursløyfe for buss.  Dette som alternativ til tidligere foreslått snuplass 

syd for broen. 
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Rundkjøring som trafikkdemper etter tunnelåpningen med diameter på 30 meter som 

oppfyller veivesenets minstekrav. Veien videreføres som miljøgate i sentrum. 

Med slik omlegging av trafikken muliggjøres et sammenhengende drag av parker og plasser, 

forbundet med ramper og trapper fra dagens torg ned til havnefronten. Terrasseringer og 

havnefront får samme stensetting, slik at havnen og sentrum bindes sammen både 

funksjonelt og estetisk, på fotgjengernes premisser. 

 

Parkdrag sett mot havnen med øvre torg i forgrunnen med overdekket arkade for aktiviteter 

og småsalg. 

 

6. Utvikle prestegården og kirkeområdet med vekt på kulturhistorie og 

levende tradisjoner. 

Dersom kirkeadministrasjonen får nye lokaler i sentrumsbebyggelsen kan prestegården 

frigjøres til kultur- og museumsformål, som den er best egnet til. Det gamle kommunehuset 

kan evt. huse en barnehage, med egnede uteområder til ca. 60 barn på arealet mot veien.  
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Det foreslås en tundannelse mellom prestegården og kommunehuset. Tunet kompletteres 

med to nye bygninger og en musikkpaviljong som vil gi rom for aktiviteter knyttet til 

kulturhistorie og levende tradisjoner (håndverk og musikk). Båthuset foreslås som et 

utstillingssted for Aures tradisjonelle båttype. 

Tundannelse ved kirken  

Tunet og kirken knyttes til en kyststi fra Kleberget til Øretangen (evt. med camping) samt 

oppover elven, som et sammenhengende turveisystem med innslag av kunst på strategiske 

steder. Dette vil binde sammen sentrum og Aures unike landskapskvaliteter, med fokus på 

kultur og Aures identitet som det vakreste kyststedet på Nord-Møre. 

   

Kyststi med bro over til campingplass på Øratangen. 
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Forslag til de ti viktigste reguleringsbestemmelsene for Aure sentrum,  

(i hvert fall-reglene)... 

 

1. Dimensjoner: Alle bygninger med boliger skal tilpasses Aures dimensjoner, noe som 

betyr bygningskropper på maks. 20 m lengde med 3. etasjer i sentrum og 15 meter med 2 

etasjer for øvrig. 

2. Takform: Nye bygninger skal ha saltak 35-45 % i havna og 25-35 % i sjøsiden. 

3. Orientering: Siktlinjer mot sjøen optimaliseres ved at bygninger i sjøsiden og havna 

orienteres med lengderetning vinkelrett mot sjøen. På Smibekktomta gjelder det kun 

boligdelen over næring. 

4. Materialer og farger: I havna kles bygningene med panel malt i rødt eller oker. 

5. Terrengtilpasning: Boliger i rekke nedtrappes for i størst mulig grad å tilpasses 

eksisterende skrått terreng. 

6. Funksjoner: Alle bygninger langs hovedgater i sentrum og sjøsiden med 3 boliger eller 

mer skal være tilrettelagt for næring i 1. etasje med takhøyde 350 cm. Bolig i 1. etasje skal 

ha gulv en meter over terreng. 

7. Fortau: Alle hovedgater i sentrum og sjøsiden skal ha fortau på begge sider. 

8. Landskap: Gjenværende ubebygde koller rundt Aure skal vernes mot bebyggelse og 

beholde eksisterende trær. 

9. Kystsonen: Strandsonen (20 meter) langs Leirdalen , Kleberget , Sentrum og Øratangen 

bebygges ikke, med unntak av tiltak for rekreasjon, båtaktivitet og havnebebyggelse, som 

vist i planen. 

10. Variasjon: Hver bygningskropp skal utformes individuelt for å sikre variasjonen som er 

typisk for Aure. 

Spesialområdet for bevaring av prestegården får bestemmelser med høy grad av tilpassing – 

eventuelt med rekonstruksjon av tidligere bygninger som er revet.  
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Plakater, markedsføring og presse 

 
Filmvisning og informasjon før forberedende workshops. 

 

 

 
Invitasjon på storskjerm i Aure Arena. 
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Denne plakaten ble hengt opp på sentrale steder i Aure og trykket som helsidesannonse i 

lokalpressen. 
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Aures ordfører Ingunn Oldervik Golmen inviterte til deltakelse i plansmia på en filmsnutt på 

You Tube 

   

 

    
 

Plansmia har egen internettside og har vært fulgt opp på egen Facebookside på Internett. 

www.plansmier.no  eller søk: ”Aure sentrum – mer enn bare sentrum” på Facebook  

 

 

Om plansmia på NRK radio mandag 2.juni 

Her forteller prosjektleder Marit Klungen om plansmia på NRK Møre og Romsdal 

www.allgronn.org/marit-klungen-nrkmore.MP3 

 

http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/marit-klungen-nrkmore.MP3
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