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Innledning 

Som en del av arbeidet med forprosjektet av den planlagte aktivitetsparken på Monsstuflata i Melhus har 

Samskap og Gottlieb Paludan Architects sammen med nøkkelpersoner i Melhus kommune planlagt og 

gjennomført medvirkning hvor innbyggere i Melhus i ulike aldre har blitt involvert. Formålet med 

medvirkningen har vært å forankre konsept og design for utforming av parken til faktiske behov og ønsker 

som framtidige brukere og lokalsamfunnet i Melhus har for parken. Innspill fra medvirkningen har blitt 

formidlet til prosjektgruppen som har prioritert og integrert de ønsker og behov som støtter opp om de 

overordnete målsettinger og visjonen for parken, og det som har vært innenfor rammene av prosjektet. 

  

Metoder brukt i medvirkningen 

 

• Generell spørreundersøkelse. Link til online spørreundersøkelse har blitt delt i kommunens interne 

kanaler, til skoler, lag og foreninger. Samme undersøkelse har fått en egen QR-kode som har blitt hengt 

opp godt synlig på steder hvor folk i Melhus oppholder seg; Butikker, kafeer, idrettshaller/anlegg, 

fritidsklubber, kommunale tjenestesteder etc. Undersøkelsen tok om lag 5 minutter å gjennomføre, og 

det var mulig både å krysse av for oppgitte forslag og komme med egne innspill til spørsmålene.  

• Spesifikk spørreundersøkelse: Melhus brettklubb fikk en egen online spørreundersøkelse som gikk på 

tekniske løsninger knyttet til skate- og rulleparken. Det ble spurt om hva de ønsket seg av ulike 

kjøreflater, street, buer og flow, og hvilke elementer de ønsker seg mest. Det ble også kartlagt hvor 

høye buer de ønsket seg, og hva som er deres foretrukne utstyr for rulling (skateboard, sparkesykkel, 

bmx/sykkel etc). Undersøkelsen tok om lag 5 minutter å gjennomføre. 

• Et tverrfaglig team har brukt en hel dag i Melhus med skolebesøk, besøk på frivillighetssentralen, 

rådhuset og fritidsklubben for å informere om spørreundersøkelsen, innhente innspill og forslag, 

forenklet spørreskjema for eldre innbyggere og generelt svare på spørsmål om arbeidet og prosessen 

videre.  

 

 

Medvirkningsdag 

Medvirkningsdagen i Melhus ble gjennomført onsdag 18. august. Målsetningen var i stor grad å oppfordre 

innbyggere i Melhus til å delta i den digitale undersøkelsen, samt å skape blest og informere om planer og 

muligheter knyttet til aktivitetsparken. Det ble også gjennomført assosiasjonsøvelser med ungdommer på 

xx skole og på ungdomsklubben. Ungdommene skrev på gule lapper som ble samlet inn og dokumentert. På 

frivillighetssentralen ble det delt ut forenklet spørreskjema på papir til fremmøtte eldre/pensjonister. 

Dagen i Melhus handlet om å skape dialog med et bredt spekter av innbyggerne i kommunen, treffe ulike 

brukergrupper og gjennomføre uformelle samtaler om kommunens planer for Monsstuflata.  

Spørreundersøkelsen gjorde et byks på om lag 70 besvarelser på 10 timer etter dette besøket før 

undersøkelsen stengte. 
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Spørreundersøkelse 

Undersøkelsene har vært gjort tilgjengelig via online link og oppslag med QR-kode som innbyggerne har 

kunnet bruke for direkte tilgang til undersøkelsen. 

Link til resultatene av generell undersøkelse:  

https://no.surveymonkey.com/results/SM-D7DL6HXD9/summary/ 

  

Passord: samskapmelhus2021 

 

Spørreundersøkelsen med Melhus brettklubb har spesifikk verdi for skateparkdesignet og er et 

innspillsdokument for designerne av rulleanlegget. Derfor betraktes den rapporten som et internt 

dokument som ikke inkluderes i denne rapporten, men som gjenspeiles i det foreslåtte skate- og 

rulleparkdesignet. 

 

Nøkkeltall generell spørreundersøkelse: 

Antall besvarelser: 379 

Fordeling gutter/menn - jenter/kvinner: 42,3 % / 55,5 % 

Oppsummering aldersspenn: 

- 5-20 år: 20,6% 

- 20-50 år: 72,8% 

- 50-100 år: 6,6% 

 

Hovedfunn generell spørreundersøkelse: 

- Av oppgitte aktiviteter som oppnår 40% eller mer av besvarelsene så er det sosiale soner (64,2%), skate- 

og rullepark (43,9%), nedfelte trampoliner (42,3%), ballspill (40,7%), lekeapparater (48,9%) og grønne 

områder, beplantning og trær (41,8%) som scorer høyest. 

- På spørsmål om hva innbyggerne ønsker å bruke de sosiale sonene så er de mest populære 

alternativene: Et sted å sitte mens man følger barn og barnebarn i aktivitet (59,8%) og et sted å henge 

med venner (61,4%) 

- På spørsmål om hva innbyggerne i Melhus foretrekker å rulle på så er det jevnt fordelt mellom 

skateboard (24,7%), sparkesykkel (28,8% og sykkel/bmx 28,3% 

- Det kommer tydelig frem av undersøkelsen at innbyggerne ønsker en utforming av skate- og rulleparken 

som et kombi-anlegg mellom street-elementer, buer og organiske former. 

https://no.surveymonkey.com/results/SM-D7DL6HXD9/summary/
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- Det er ca 50-50 i besvarelsen på de som ønsker en scene i anlegget for konserter, teater o.l og de som 

ikke synes scene er viktig å ha med. 

- Klatring, balanselek og freesbie-golf er aktiviteter mange svarer at de ønsker seg i helheten. 

- På spørsmål om utstyrsutlån er de mest populære svarene skateboard/sparkesykler etc, utstyr til 

ballspill, mulighet for å lade telefoner og gratis wi-fi. Men spørreundersøkelsen viser at det er interesse 

for mange ulike aktiviteter som scorer relativt likt. 

- På spørsmål om vinterbruk er det høy interesse for dette (54,3%). Det er skøyter og aking som peker seg 

tydelig ut som ønskede aktiviteter. 

- Besvarelsene på om noen har vært i en aktivitetspark tidligere er omtrent likt fordelt mellom ja og nei. 

Mange trekker frem ulike parker i Trøndelag (Klæbu, Stjørdal, Levanger og ulike steder i Trondheim) 

men også parker som Elverum, Mjøsparken, Drammen og ulike parker i Oslo. 

 

Åpne svar: 

Her anbefales det å bruke link og passordtilgang for å se alle besvarelsene i sin helhet. Under er et lite 

sammendrag av de som mange mener det samme om: 

- Veldig mange ønsker et tilbud for basketball 

- Flere ønsker å presisere at designet må inkludere både de minste (lekeapparater etc) og de eldre 

(sittebenker, sosiale soner, fremkommelighet etc). 

- Flere er bekymret for plasseringen på Gimse, og ønsker en alternativ plassering på andre siden av elven. 

- Flere ønsker et godt tilbud for disc-golf 

- Flere tar til orde for at det er viktig med universell utforming av anlegget. 

- Flere tar til orde for at det er viktig at skateboard og rullemiljøet i Melhus blir prioritert. 

- Flere tar til orde for at parken må inneholde gode sosiale soner, og rolige områder i tillegg til de aktive 

områdene. 

 
Oppsummering spørreundersøkelse: 

Spørreundersøkelsen viser i kraft av antall respondenter at det er stort lokalt engasjement for å etablere en 

aktivitetspark i Melhus. Hovedvekten av besvarelsene er positive til planene. Besvarelsene bygger opp om 

visjonen om at aktivitetsparken skal være et sted for et stort spenn av brukere i alle aldre og et stort spenn 

av aktiviteter.  
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Hvordan medvirkningen blir tatt inn i utforming og arbeid med aktivitetsparken  

Parkdesignet er gjort fleksibelt i den foreløpige utformingen. Detaljeringen av designet frem mot byggestart 

planlegges gjennomført i tett samarbeid mellom designere og nøkkelpersoner i Melhus kommune og i 

medvirkning med innbyggere og brukergrupper i Melhus. 

Designrapporten har tatt spesifikt hensyn til følgende innspill fra medvirkningen: 

- Skate og rulleparken er en prioritert del av anlegget fra Melhus kommune sin side. 

- Rolige soner med sittebenker og utendørsmøbler er ivaretatt i designforslaget. 

- Behovet for toaletter, kjøkken/matlagingsmuligheter og BUA-utlånssentral har fått en sentral 

plassering i landskapsplanen. 

- BUA-konseptet er sentralt for heldagskonseptet man legger opp til. Her vil det også være mulig å 

legge til rette for wifi og ladestasjoner. 

- Det er lagt opp til egenvektstreningsanlegg 

- Det er lagt opp til områder for frilek for de minste brukerne 

- Det er lagt opp til street-basket 

- Det er lagt opp til disc-golf i landskapsplanen 

- Plass for food-trucks 

- Landskapsplanen legger opp til en estetisk ivaretatt helhet, med beplantning og en helhetstanke 

som ivaretar så mange interesser som mulig innenfor rammene. 

- Helårsfunksjonaliteten i parken er hensyntatt ved strategiske plasseringer av aktivitetssonene slik 

at man f.eks henter fart inn i rulleanlegget på ski, snowboard eller snowskate via akebakken og 

naturlige høydeforskjeller i terrenget på den aktuelle tomta.  

- Det er også lagt opp til overbygg i deler av parken, samt gapahuk og andre sosiale soner som både 

forlenger sesongen i parken, samt stimulerer til bruk også i vinterhalvåret. 

- Parken skal oppfylle moderne krav til universell utforming. 
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Hvordan medvirkning skal gjennomføres i videre faser, detaljutforming og implementering/bruk av 

parken  

Forprosjektet som nå er utarbeidet vil være grunnlaget for en videre reguleringsprosess, og 

detaljprosjekteringsfasen.  I disse fasene vil medvirkning og innspill fra naboer, interessenter og innbyggere 

i Melhus kommune bli vektlagt.  

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut, var det mulig for de som ønsket det å registrere seg som 

ressursperson for prosjektet videre. Over 40 personer meldte seg for dette, og flere tok i løpet av 

medvirkningsfasen direkte kontakt for å få være spesielt involvert i prosjektet. I den neste fasen vil 

kommunen ta kontakt med alle disse, for å høre mer om deres intensjoner, bakgrunn og ønsker for parken. 

Målet er å kunne sette sammen en ressursgruppe på ca 10 personer som representerer forskjellige 

bakgrunner, brukergrupper og syn på hvordan man kan skape en best mulig aktivitetspark for å så mange 

som mulig.   

Også når parken skal tas i bruk, vil det være viktig å ha fokus på bruksfremmende tiltak, som kan bidra til å 

skape eierskap til parken hos ulike brukergrupper og legge til rette for at brukerne selv kan utvikle parken 

sitt potensial, som møtested og til ulike aktiviteter. 

 

 


