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1 Sammendrag
Planen slik den er utformet gir gode vilkår for en bærekraftig og robust tettstedsutvikling.
Vanvikan blir styrket gjennom å legge til rette for boligbygging, gjennom etablering av flere
funksjoner i sentrum, og ved å sikre kvalitet i boligområder og tettstedet som helhet.
Kommunedelplan Vanvikan foreslår grep som skal sikre et godt lokalsamfunn og
videreutvikle stedet. Tettstedsutvikling med bokvalitet gir samtidig gode oppvekstsvilkår.
Grunnleggende attraktiviteter i Vanvikan er forsterket og videreført. Tiltak i planen sikrer
nærhet mellom boområder, sjø, natur og sentrum. Nærhet til sentrum betyr for mange en god
tilgang til samfunnsfunksjoner og tjenestetilbud, nærhet til kommunikasjon, kultur- og
opplevelsestilbud. Sosiale, uformelle og varierte møteplasser utendørs er også et
virkemiddel for bokvalitet. Gode omgivelser sikres gjennom opprettholdelse av grønne
områder og vegetasjon.
Risiko og sårbarhet i tettstedet har blitt identifisert gjennom ROS-analysen. Tiltak for å bedre
sårbarheten har blitt innarbeidet i planbestemmelsene. Planen har samtidig tatt hensyn til
forurensning, støy og luftkvalitet som skal sikre et godt miljø innenfor nye
utbyggingsområder. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
Tettstedet og kommunens behov, samt nasjonale og regionale retningslinjer er fulgt opp
gjennom hele planarbeidet. Konsekvensutredningen har vist hvilke virkninger nye tiltak
innenfor planen kan få på miljø og samfunn Avbøtende tiltak foreslått i
konsekvensutredningen er innarbeidet.

2 Bakgrunn
Vanvikan står foran store arealmessige endringer. Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å
etablere en ny videregående skole i Vanvikan, som skal samle eksisterende Leksvik og
Rissa videregående skoler på et sted. Skolen skal ferdigstilles til skolestart 2022. Noen av de
sentrale samfunnsfunksjonene står foran en endring, samtidig som at det er et forfall på en
del av den kommunale bygningsmassen. Blant annet trengs en ny barnehage, samt ny
barne- og ungdomsskole. Det kommunale samfunnshuset må pusses opp eller flyttes.
Parallelt med disse prosessene er det stadig etterspørsel etter nye boliger i Vanvikan.
I sentrum av Vanvikan er eksisterende småbåthavn for liten. På grunn av ny videregående
skole har planarbeidet utredet mulighet for flytting av småbåthavn/gjestehavn.
Hurtigbåtanløpet bør også sikres, fordi anløpsforholdene er utfordrende. Planarbeidet har
sett på dette. Sentrum har utfordringer knyttet til parkering og det er ønskelig å utrede
mulighetene for å etablere bedre betingelser for gående og syklende. Indre Fosen skal også
etablere nytt renseanlegg i tettstedet. I forbindelse med kommunesammenslåing har
kommunen samtidig undersøkt behov for å etablere areal til andre offentlige formål, som for
eksempel et større legekontor, helse-/omsorgssenter, samt areal av beredskapshensyn.
Indre Fosen kommune har utformet planen. Planprogram for kommunedelplan Vanvikan ble
sendt på høring høsten 2017 (jf. Plan- og bygningsloven § 4-1). Indre Fosen kommune
eksisterte ikke før 01.01.2018, derfor ble det endelige planprogrammet vedtatt av Leksvik
kommunestyre den 07.12.2017 (sak PS 45/2017).
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2.1 Hensikten med planen
Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust tettstedsutvikling av Vanvikan.
Eksisterende tettsted skal styrkes ved å legge til rette for boligbygging og et godt
oppvekstmiljø. Gjennom økt befolkningsvekst og etablering av flere funksjoner i sentrum,
ønsker vi å stimulere til en utvikling som kan bidra til et enda bedre lokalsamfunn.
Virkemidlene vil blant annet være å etablere møteplasser, samt bedre tilgangen til gode
naturområder i, og nær, tettstedet. Vi ønsker også en styrket sentrumskjerne, med bedre
forhold for gående, syklende og kollektiv. Forskjellige tema har vært utredet, samt en
konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen har også påbegynt
arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Indre Fosen. Arbeidet ikke er
fullført, men delene som omhandler Vanvikan med omland har allikevel blitt benyttet.
Et annet formål med planen har vært å rydde opp i eksisterende plansituasjon i Vanvikan.
Fremtidig arealbruk har blitt vurdert i en planprosess med mye medvirkning, noe som gir et
godt kunnskapsgrunnlag. Målet er at kommunedelplanen skal være fremtidsrettet og
realistisk. Planen skal gi konsekvente rammer og definere handlingsrommet for videre
detaljplanlegging. Kommunedelplanen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i Vanvikan
skal brukes til, slik at det blir lettere å utarbeide detaljerte planer for enkeltområder. Det skal
være raskt og enkelt å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med overordnede mål.

2.2 Viktige utfordringer og problemstillinger i planarbeidet
For å styrke tettstedsutviklingen har planarbeidet fokusert på tre problemstillinger.
2.2.1 Boligutvikling
Det er en utfordring å skille mellom hvor stor vekst som er ønskelig, og hvor stor vekst som
er realistisk å forvente. Planarbeidet skal legge til rette for en plan som tar høyde for ulike
scenarier, som kan fungere godt uavhengig av om det fulle boligpotensialet innenfor planen
blir realisert eller ikke. Dette er viktig av flere grunner, blant annet av hensyn til jordvern og
naturressurser, men også med tanke på optimale løsninger knyttet til transport (jf.
Retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging).
Det er utfordrende å finne gode areal til bolig uten å måtte ty til omregulering av dyrka mark.
Målet er å bevare så mye dyrka mark som mulig. Planen vil ta høyde utvikling innenfor et 12
års perspektiv, med en differensiert utnyttingsgrad i forhold til nærhet til sentrum.
2.2.2 Offentlige formål og møteplasser
Et mål med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av nye boliger. Undersøkelser viser
at kvaliteter ved selve boligen ikke er det mest sentrale for mange som velger å flytte til et
nytt sted, eller innenfor samme kommune. Kvaliteter ved stedet er minst like viktig.
For å kunne tiltrekke seg nye innbyggere er det viktig å gjøre Vanvikan attraktivt. Felles for
tilbakeflyttere og ungdommer som ikke flytter ut, er at stedstilhørighet baseres på naturen og
landskapet, samt sosiale bånd til familie og venner. Etablering av gode møteplasser har en
sentral betydning. En møteplass kan være så mangt. Det kan være sosiale og uformelle
steder, for eksempel en kafé, et spisesteder eller parkområder/benker. Det kan også være
steder knyttet til bestemte aktiviteter, som idrettshallen, skolen, samfunnshuset og liknende.
Møteplasser og offentlige formål må ses i sammenheng, og plasseres godt forhold til
trafikk/ferdselsårer. De må være varierte og tilgjengelige.
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I planarbeidet har det vært sentralt å identifisere hvilke møteplasser som eksisterer, samt
legge til rette for etablering av nye. Møteplassene bør kunne være tilgjengelig uten bil. God
trafikkavvikling og en bevisst parkeringspolitikk er en forutsetning.
2.2.3 Natur- og havneområder
Nærhet til sjø og natur er sentrale kvaliteter, og viktig for identiteten i Vanvikan. Gjennom
spørreundersøkelser fremkommer det at nærhet til natur, sjø og fjell, samt beliggenhet, er
det fineste for dagens innbyggere i Vanvikan. Med beliggenhet menes både nærhet til
Trondheim, og nærhet til naturen. Disse kvalitetene er videreført og forsterket i planen.
Forbindelseslinjene mellom sjø og fjell har imidlertid et stort utviklingspotensial. Det samme
kan sies om forbindelseslinjer langs sjøen, både østover og vestover. Hvis det hadde vært
mulig å etablere trafikksikre alternativer til fylkesvegen for gående og syklende, vil dette være
en god utvikling for tettstedet. En viktig del av planen har vært å identifisere mulige
ferdselsårer som kan legges til rette for personer i alle aldre. Dette vil styrke både
stedsutviklingen, folkehelse og miljø.

3 Planprosessen
3.1 Planprogram og politisk behandling (1.-, 2.- og 3- gang)
Varsel om oppstart av planen og høring av planprogrammet ble sendt ut den 05.09.17.
Planprogrammet ble vedtatt av Leksvik kommunestyre den 07.12.2017 (sak PS 45/2017).
Fullstendig planforslag ble 1. gangs behandlet i arealutvalget den 06.12.2018 (saksnr.
60/18), og sendt på høring den 07.12.2018. Etter høringsperioden kom det inn 37 uttalelser
innenfor fristen, og ytterligere 7 etter fristen. Alle 44 innspill ble vurdert; se vedlegg 1 for
vurdering og begrunnelser. Noen av høringsinnspillene har blitt inkludert i planen, og noen
innspill har ikke blitt imøtekommet. Fire tema har blitt vurdert samlet; lokalisering av
barnehage, regulering av boligområder, videregående skole, samt parkering.
Etter 1.gangs behandling av planen har kommunen foretatt noen endringer: 11 endringer har
blitt innarbeidet som følge av høringsinnspill, og ytterligere 3 endringer har blitt innarbeidet
som følge av 2. gangs politisk behandling. Kommunen har vurdert endringene i forhold til
konsekvensutredningen (KU) og risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) fra til 1.gangs
behandling. Endringene er etter av en slik art og lokalisert slik at det ikke er behov for en ny
KU eller ROS. Tidligere utredninger er dekkende for planen slik den foreligger med mindre
endringer.
Den største endringen fra 1.- til 2.- gangs politisk behandling, innebærer en ny lokalisering av
barnehagen (BOP4). Kommunen har vurdert endringen som såpass omfattende at det er
behov for en ny begrenset høring. Planen ble derfor sendt på begrenset høring til
sektormyndighetene den 09.04.19. Kommunen mottok da ytterligere 6 høringsinnspill som
også har blitt innarbeidet i vedlegg 1. Høringsuttalelser.

3.2 Medvirkning
3.2.1 Styringsgruppen
For å kunne fatte noen beslutninger i løpet av prosessen, ble det opprettet en styringsgruppe
bestående av politikere, kommuneadministrasjon og representanter fra planavdelingen i
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Indre Fosen kommune (Leksvik kommunestyre, 07.03.2017, sak 10/17). Kommunestyret
delegerte med dette myndigheten til å treffe enkelte vedtak til styringsgruppen.
Styringsgruppen har fungert som et rådgivende organ i spørsmål som påvirker planarbeidet.
De har kommet med forslag til plassering av ulike funksjoner i Vanvikan, før drøfting og
behandling i arealutvalget. Arealutvalget behandlet saken og vedtok når kommunedelplanen
skulle sendes på offentlig ettersyn, og til kommunestyret. Planavdelingen har jevnlig orientert
kommunestyret og arealutvalget om fremdriften i arbeidet.
I tillegg til representanter fra planavdelingen, har styringsgruppen bestått av:









Ordfører - leder for styringsgruppa
Representant fra formannskapet
Leder av Leksvik kommunes arealutvalg
Leder av Leksvik kommunes oppvekstutvalg
Kultursjef Leksvik kommune
Kommunalsjef oppvekst Leksvik kommune
Ansvarlig for vann, avløp og renovasjon i Leksvik kommune
Rådmann for Leksvik kommune

3.2.2 Faggrupper
Følgende utredningstema har vært benyttet i planprosessen:
1. Landskap
2. Kulturminner/kulturmiljø
3. Naturverdier/naturmiljø
4. Estetikk og universell utforming
5. Barn og unge
6. Sosial infrastruktur og folkehelse
7. Infrastruktur og trafikk
8. Friluftsliv og rekreasjon
9. Naturressurser
10. Verdiskapning og næringsutvikling
11. Samfunnssikkerhet/beredskap og klimatilpasning
12. Klimatiltak og forurensning
Enkelte tema har blitt noe endret i forhold til planprogrammet. Tema som skal være del av en
planprosess jf. Plan- og bygningsloven, er imidlertid ivaretatt. For noen utredningstema har
det blitt etablert faggrupper. Faggruppene har hatt forskjellig sammensetning, men som
oftest bestått av personer fra kommunens administrasjon og eksterne enkeltpersoner.
I tillegg til faggrupper har det også vært gjennomført møter med andre grupper:






Møter med styringsgruppe for barnehage i Vanvikan.
Fire møter med arbeidsgruppen for skole og barnehage i Vanvikan.
Et møte i oppvekstutvalget Indre Fosen
To møter med ansatte ved Vanvikan skole
Ett møte med ansatte og foreldre i Vanvikan barnehage. Målet har vært å informere om
utviklingen og få innspill til planarbeidet for å vurdere lokalisering av barnehage.
 Et frokostmøte med det lokale næringslivet sammen med faggruppa for næringsutvikling.
 To møter med Trondheim havn og samferdselsavdelingen i Trøndelag fylkeskommune.
 Flere møter med arbeidsgruppe for registrering av friluftslivsområder i Indre
Fosen/Leksvik.
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For mer informasjon om utforming/sammensetning av hver enkelt faggruppe henvises til
tabell 2 i planprogrammet; liste over utredningstema i planarbeidet.
3.2.3 Innbyggere i Vanvikan
Indre Fosen kommune har som en del av planprosessen lagt opp til en omfattende
inkludering/medvirkning. I tillegg til styringsgruppen og faggrupper nevnt ovenfor, har vi
 hatt «Stand» på familiedag i Vanvikan: presentasjon av plan/planavgrensning, samt
mulighet for utfylling av spørreskjema på papir (se neste punkt)
 gjennomført spørreundersøkelse for barn/ungdom og voksne på nett
 hatt dager med «åpent kontor» på Vertshuset Landgangen, sentralt på havna
 deltatt i møte med eldre/pensjonister og uføre på bedehuset
 holdt folkemøte for det private næringsliv. Informasjonsmøte og ideverksted.
 holdt folkemøte for privatpersoner og lag/foreninger/organisasjoner.
 gjennomført barnetråkk
 deltatt i Indre Fosen ungdomsråd
 deltatt i møte med voksenopplæringen i Vanvikan
 deltatt i regionalt planforum
 sent ut e-poster med informasjon til interesserte
 formidlet informasjon om planarbeidet på kommunens hjemmeside

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
I forbindelse med planarbeidet vil forholdet til følgende nasjonale og regionale retningslinjer
og føringer bli lagt til grunn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497)
Rikspolitiske retningslinjer for å stryke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) samt Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i planleggingen (T-1520)
Nasjonale føringer for universell utforming
Veileder for barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513)
Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder
(T1534/2013)
Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner.
Estetikk i plan- og byggesaker (T-1179)

4.2 Kommunale føringer
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Leksvik kommunestyre (sak 25/99) i møte den
28.04.1999, planid. 17181999004. Arbeid med ny arealdel er under utarbeidelse.
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Kommunedelplan for Vanvikan, vedtatt 28.04.99, planid. 17121999006 (se figur 1).
Foreliggende plan erstatter eksisterende kommunedelplan fullstendig.

Figur 1: Eksisterende kommunedelplan for Vanvikan. Id.17181999006

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Leksvik kommunestyre (sak 4/16) den
10.03.16. Samfunnsdelen fastsetter langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen,
og er grunnlag for arbeidet med kommunedelplan Vanvikan. Virkemidlene og målene som er
fastsatt i samfunnsdelen, skal konkretiseres i kommunedelplanen.
I kommuneplanens samfunnsdel har kommunen et uttalt mål om at det skal utvikles
attraktive og levende tettsteder for dagens innbyggere, tilflyttere og besøkende. Det skal
være varierte boligtyper i tettstedene. Blant tiltak for å nå målet pekes det blant annet på at
 det skal fortettes i sentrum, med 500 meter radius gangavstand til viktige funksjoner
 et allsidig skoletilbud skal styrkes
 det skal tilrettelegges for næring, butikker, samt lag og foreninger
 det skal etableres møteplasser ute og inne
 blågrønne strukturer skal ivaretas
Videre blir det lagt vekt på at det skal benyttes miljøvennlige materialer, og at sentrumsnære
boligfelt kan skapes med ny tilpasset arkitektur.
Av tiltak som spesielt er viktig for Vanvikan blir det lagt vekt på at
 den trafikale situasjonen skal vurderes i forhold til hensiktsmessige løsninger
 butikksenter skal etableres i tilknytning til torget
 etablering av parkeringshus skal vurderes
 videregående skal etableres
 det skal tilrettelegges for ny småbåthavn
 det skal tilrettelegges for nye bolig- og leilighetsfelt
 Vanvikan samfunnshus skal bli enklere og rimeligere å bruke.
 turstier skal tilrettelegges
Det er en generell utfordring for byer og tettsteder i Norge at lokale tettsteder tappes for
handel og aktivitet. Tomme sentrumsområder reduserer stedets attraktivitet, og kan føre til
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en negativ utviklingsspiral. Viktige prinsipp som svar på disse utfordringene er
knutepunktsutvikling, sentrumsutvikling og ABC-prinsippet (se avsnitt 11.5).
Boligpolitisk plan for Indre Fosen ble den 07.06.2018 godkjent av Indre Fosen
kommunestyre (sak 55/2018). Planen er retningsgivende for hvordan boligbygging blir
tilrettelagt i kommunedelplan Vanvikan. I 2016 vedtok Rissa kommune en boligpolitisk plan
for 2016-2019. Disse planene vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelsen av en plan
som sammen skal gjelde for hele den nye kommunen.

4.3 Gjeldende reguleringsplaner
15 reguleringsplaner ligger innenfor plangrensene til kommunedelplanen (se tabell 1). Alle
skal videreføres. Kommunedelplan Vanvikan vil gjelde foran reguleringsplanene, noe som
betyr at gamle reguleringsplaner fortsatt vil gjelde så langt det ikke er motstrid i
kommunedelplanen, jf. plan- og bygningsloven §1-5. Der hvor arealformålet samstemmer, vil
reguleringsplanene utdype kommunedelplanen.
Navn på plan

Planid./ Ikrafttredelsesdato

Motstridende formål
i ny KDP

Reguleringsplan for
Vanvikan sentrum

17181975003/
04.12.1975

Friområde (GF1)

Reguleringsplan for
Akjørga
industriområde

17181987002/
12.11.1987

Reguleringsplan for
Ratvikåsen boligfelt

17181996001/
26.06.1996

Andre typer bebyggelse
og anlegg (BAB)
Småbåthavn (VS)
Offentlig/privat
tjenesteyting (BOP4)

Reguleringsplan for
Vanvikan sentrum

17181996002/
26.06.1996

Reguleringsplan for
Vollavegen
Reguleringsplan for
del av Vanvikan
sentrum
Reguleringsplan for
Bjørglia boligfelt

17181996003/
26.06.1996
17181999002/
01.09.1999

Sentrumsformål (BS1)

Offentlig/privat
tjenesteyting (BOP1)

17182000003/
04.10.2000

Boligformål (B2)

Reguleringsplan for
Ratvikdalen boligfelt
m.m

17182001001/
12.09.2001

Parkering (SPA1)
Friområde (GF1)
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Motstridende formål
i reguleringsplan
Grøntområde,
Landbruks-/natur/friluftsformål
Næringsformål/industri
Havne- og
industriområde.
Havneområde.
Landbruks-/natur/friluftsformål.
Boligformål.
Landbruks-/natur/friluftsformål.
Offentlig/privat
tjenesteyting.
Forretning
Offentlig/privat
tjenesteyting.
Forretning
Landbruks-/natur/friluftsformål,
Kommunalteknisk
anlegg
Landbruks-/natur/friluftsformål.
Naturvernområde

Reguleringsplan for
FV755 Leksvik –
Vanvikan
Reguleringsplan for
Storekra, mindre
reguleringsendring
Reguleringsplan for
Fv. 715 Vanvikan –
Keiserås
Detaljreguleringsplan
for utfyllling til
pendler/innfartsparkering
Reguleringsendring
Vanvikan Havn Øst
Reguleringsplan for
Stranda fjordsenter
Detaljreguleringsplan
for Skavlmyra
næringsområde

17182010001/
17.12.2009

-

-

17182010002/
10.02.2010

-

-

17182010003/
08.09.2010

Næringsbebyggelse
(BN)

17182010004/
04.11.2010

-

-

-

-

17182015001/
11.05.2017
17182016001/
10.03.2016

Sentrumsformål

17182017003/
13.09.2018

-

Landbruks-,/natur/friluftsformål

Kombinert bebyggelse
og anleggsformål
-

Tabell 1: Oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor kommunedelplanens grenser, samt hvilke
motstridende formål som finnes mellom kommunedelplan og reguleringsplan.

Reguleringsplan for videregående skole i Vanvikan er under arbeid. Varsel om oppstart ble
sendt ut den 17.07.2018 (planid. 50542018003). Planen skal være ferdig i løpet av 2019.
Som tabell 1 viser er det noen motstridelser mellom kommunedelplanen og eksisterende
reguleringsplaner. Mange av formålene som motstrider hverandre er imidlertid svært like, for
eksempel formålet andre typer bebyggelse og anlegg (renseanlegget) i kommunedelplanen
som blir lokalisert i et område for næring/industri i gjeldende reguleringsplan. En
problematisering av endrede formål blir gjennomført i konsekvensutredningen.
4.3.1

Detaljregulering videregående skole Vanvikan
Trøndelag fylkesting vedtok den
25.04.2018, sak 47/18, at det skal bygges
en ny felles videregående skole for Indre
Fosen på havna i Vanvikan.
Fylkeskommunen ønsker et tett og godt
samarbeidet med kommune og næringsliv
om utforming og innhold i den fremtidige
skolen. Indre Fosen kommune har fått
ansvar for å utarbeide reguleringsplan for
skoletomta på havna.

Den 17.07.2018 ble det varslet oppstart
Figur 2: Plangrense for detaljreguleringsplan Videregående av planen. Formålet med planarbeidet er
skole er avmerket med stiplet linje
å legge til rette for etablering av ny
videregående skole i Vanvikan i tråd med
fylkestingets vedtak. Planen skal også se på muligheten for tilpasning av lokal infrastruktur.
Planen utarbeides av Norconsult i samarbeid med Indre Fosen kommune. Planen skal
sendes på høring i mai 2019.
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4.4 Relevante utredninger
Mange geotekniske undersøkelser i sjø har vært gjennomført i Vanvikan. Kommunen har
data fra 15 geotekniske analyser og vurderinger, kartlegging av bunnforhold, samt en
miljøteknisk grunnundersøkelse. Multiconsult har vært engasjert av kommunen for å sette
sammen resultatene og vurdere kunnskapsgrunnlaget, se kapittel 12. Rapportene vil være
viktig informasjonsmateriale i planprosessen.
Ved utarbeidelse av boligpolitisk plan for Indre Fosen kommune oppsto det et behov for
nærmere vurderinger av hvilke følger en fremtidig bruk kan få på befolkningsutviklingen i
kommunene. Det er utarbeidet et notat fra Møreforskning; «Fastlandsforbindelse for Indre
Fosen – konsekvensers for befolkningen». Eivind Tveter, juli 2018.

4.5 Undersøkelser og mulighetsstudier
4.5.1 Spørreundersøkelser på nett
Høsten 2018 ble det gjennomført en spørreundersøkelse på nett og på familiedagen i
Vanvikan. I alt 115 voksne besvarte undersøkelsen, av disse var 37 menn og 78 damer.
Gjennomsnittsalderen på de som svarte var 42,5 år. Ved årsskiftet 2017-18 var befolkningen
i skolekrets Vanvikan på 1284 personer. 115 svar vurderes som en stor andel av
befolkningen
20 barn svarte; 9 gutter og 11 jenter. Her var gjennomsnittsalderen 10,7 år (se fig. 3).
6
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Figur 3: Til venstre: Kjønnsfordelingen på voksne deltagere i spørreundersøkelsen. Til høyre: Aldersfordelingen
på barn/unge som svarte på spørreundersøkelsen

Resultatene fra spørreundersøkelsene vil bli brukt i alle relevante sammenhenger.
4.5.2 Barnetråkk
Barnetråkk er en metode hvor barn og unge kan benytte digitale kart for å merke av steder
og veger de bruker i hverdagen. Registreringsmetoden avdekker hvordan barn beveger seg i
sitt nærmiljø, hvilke steder de setter pris på, og hvilke steder de ikke liker. Metoden ble
utviklet blant annet for å gi barn en bedre mulighet til å kunne bli hørt i løpet av
planprosesser, og for å sikre at barns rettigheter blir synliggjort i planer. Barnetråkk gir oss et
innblikk i hvordan barn/unge bruker omgivelsene sine, hvor de pleier å gå, og hva de synes
om de forskjellige stedene de bruker. For eksempel kan de si noe om steder som er skumle,
eller kanskje steder som de benytter som vi ikke visste var i bruk, og som vi kanskje bør ta
spesielt vare på.
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Barnetråkk ble gjennomført på innenfor alle klassetrinn på Vanvikan skole i løpet av oktober
– november 2017. Rundt 160 elever går på skolen, fordelt på 1. til 10. trinn, og de fleste bor
innenfor plangrensene til kommunedelplan Vanvikan. Til sammen 110 elever svarte på
steder de liker eller ikke liker. 99 elever tegnet inn veger de benytter.
4.5.3 Mulighetsstudier
I forkant av planarbeidet ble det utarbeidet en mulighetsstudie for etablering av ny skole og
barnehage i Vanvikan av Asplan Viak. Studien ble utarbeidet før Trøndelag fylkeskommune
fattet vedtak om at ny videregående i Indre Fosen skal ligge på havna i Vanvikan. Det har
også blitt utført mulighetsstudier knyttet til lokalisering av videregående skole. Alle studiene
vil ligge til grunn for vurderinger i planen
Etter at videregående ble bestemt, har studien fra Asplan Viak blitt bruk for å diskutere
lokalisering av ny barnehage i Vanvikan. Mulighetsstudien ble også utvidet til å inkludere to
ekstra områder:

1
2
3
4

5
Figur 4: Områder som er vurdert som mulig lokalisering av fremtidig barnehage. Arealene a – e har blitt vurdert
av Asplan Viak. Volla (rød markering) og Kleivan (blå markering) har blitt vurdert av kommunen. Grønne tall
peker på omtrentlig plassering av områdene som har blitt vurdert av styringsgruppe for barnehage i Vanvikan.

De forskjellige tomtene ble vurdert i forhold til avstand til øvrige samfunnsfunksjoner (skoler,
offentlige møteplasser m.m.), samt nærhet til strand/sjø, skog, naturmark, avstand til
sentrum, nærhet til boligområder og potensiell forbruk av jordbruksjord.
Styringsgruppen for barnehage har også bestilt en vurdering av kostnader knyttet til
infrastruktur for forskjellige mulige tomtevalg for en fremtidig barnehage. Styringsgruppen
vurderte på eget grunnlag følgende tomteplasseringer (se grønne tall i fig. 4 ovenfor):
1. Samfunnshustomta, 2. Bortistu, 3. Arnfjæra, 4. Arnfjæra øvre. 5. Volla.
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5 Vanvikan i dag
5.1 Beliggenhet
Vanvikan er det ene av fire tettsteder i Indre Fosen kommune og ligger ved
Trondheimsfjorden på Fosenhalvøya. Kommunesenteret Rissa ligger 13 km mot nordvest,
og Leksvik ligger 3 mil mot nordøst. Området er en del av Trondheimsregionen. I Leksvik og
Rissa tilsammen bor det i dag litt over 10 000 innbyggere (10090). I Vanvikan bor det i
overkant av 1000 innbyggere (1029). Befolkningsprognoser utført av Trondheimsregionen
2018, viser en stagnasjon i befolkningsmengden i Vanvikan frem mot 2026 og videre en
beskjeden økning opp til 1092 personer i 2040 (middels vekst).
Tettstedet ligger svært godt plassert i regionen i forhold utvikling. Det er gode
kollektivforbindelse til Trondheim, samtidig som at Vanvikan ligger landlig til med kort
avstand til naturen. Det er behov for sentrumsnære boligområder til Trondheim, og
Vanvikanområdet vil kunne bli et attraktivt boområde i framtiden.

Indre Fosen kommune
Leksvik

Rissa

Kommunedelplan Vanvikan
Stadsbygd

Trondheim

Figur 5: Planområdets plassering i Indre Fosen kommune

Bebyggelsen i planområdet er godt konsentrert rundt sentrum, samt i dalsenkningen fra
kysten mot vest/nordvest. Mesteparten av dagens bebyggelse har vokst frem som et resultat
av at det ble opprettet et fergested her i 1955. Eldre gårder ligger oppe i lia, i et belte på 2500 meter opp fra kysten, samt i de flatere terrengpartiene i nordvest. En mindre del av
området er også befolket av fritidsboliger, men disse utgjør en liten mengde sammenliknet
med antall boliger som finnes i tettstedet.
Planområdet er på 7406 daa (inkludert land og hav), med en omkrets på 11850 meter. 2015
daa er havflate. Området består både av bebygd område med samferdsel, jordbruksareal,
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skog og strandsone. Jordbruksarealet er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite,
noe er av svært god jordkvalitet. I et belte langs sjøen fra vest til øst er det flere områder
med svært viktige naturtyper. Dette gjelder også for det skrånende terrenget ovenfor LIVbygget øst i planområdet.
Det finnes kulturminner innenfor planområdet, noen automatisk fredete kulturminner fra før
1537, men også en del nyere tids kulturminner som er med på å gi tettstedet en historisk
dybde. Tettstedets kirke er fra andre halvdel av 1800-tallet. Stranda kirke ble vigslet i 1897
og er fredet. Viktig for tettstedets historie er ferjeforbindelsen Vanvikan – Trondheim, som ble
opprettet i 1955 men flyttet til Rørvik i 1979. Havna har siden da fungert som et
hurtigbåtanløp.
Bedriftslivet i Vanvikan synes å være i fremgang. Folketallet og andelen sysselsatte er
noenlunde stabil, og det er lav arbeidsledighet. Mange som bor i Vanvikan pendler til
Trondheim, men en stor andel yrkesaktive er også i jobb innad i kommunen. I Vanvikan er
det stor aktivitet innenfor idrett, friluftsliv og frivillig arbeid, og Vanvikanhallen er en
møteplass for mange i Indre Fosen. Innbyggere er spesielt opptatt av at tettstedet skal være
et godt sted for barn å vokse opp i.
Imidlertid kan det også sies at kommunen har noen utfordringer. Det dreier seg om at 1/3 av
innbyggerne kun har grunnskoleutdanning og at det er et rimelig høyt frafall fra videregående
skole, selv om dette er i endring. Det lokale arbeidslivets etterspør spesielt utvalgte
yrkesgrupper, som for eksempel ingeniør og programmerer, noe som ikke dekkes
tilstrekkelig i dag. Fosen Innovasjon AS, et kompetent bedriftsutviklingsselskap med fokus på
akvakultur, vannbehandling, forsvar og industri, med et stort regionalt og nasjonalt nettverk
innenfor næringsliv, offentlig sektor og akademia. Fosen Innovasjon driver også nasjonale
klynger og nettverk og er Fosens eneste næringshage i statens foretak for industriell vekst
(SIVA). Etablering av ny videregående skole i bygda vil forhåpentligvis kunne avhjelpe noe
av denne problematikken.
Vanvikan er et kollektivknutepunkt hvor det er mulighet til å veksle mellom buss og hurtigbåt.
Både andelen busslinjer og andel hurtigbåtavganger kan med fordel større. En stor del av
sentrum domineres av trafikk og det er ikke mye gjennomtenkte løsninger for myke
trafikanter.
Med utbygning av infrastruktur og nye boligfelt, nærhet til skoler og barnehager, til sjø og
båthavn, og nærhet til kompetansearbeidsplasser vil Vanvikan kunne utvikles til et
framtidsrettet, attraktivt bosted.

5.2 Arealbruk
Vanvikan er omgitt av landbruk og skog. Hele kommunedelplanområdet er på litt i overkant
av 7400 daa, og av dette er rundt 2000 daa havflate. 16,5 % av arealet innenfor planområdet
på land er dyrka jord, og 61 % av arealet innenfor planområdet på land er dekket av skog.
Sentrum i Vanvikan ligger rundt hurtigbåten og havna. I havna er det plassert et
småbåtanlegg og gjestehavn. Innenfor en radius på 400 meter fra hurtigbåtanlegget, finner vi
de fleste av Vanvikans sentrumsfunksjoner: Butikker/næring, bensinstasjon, restaurant/kafé,
samt forskjellige typer bedrifter/næring, i tillegg til kirke, skole, samfunnshus og idrettshall. I
sentrum ligger også legekontor med legevakt, hjemmetjenesten, helsestasjon og jordmor.

18

Innenfor en radius på 2 km fra sentrum har vi også gode friluftsområder med strandsone,
nærturterreng, turområder mv. Oppe på Skavlmyra, som også ligger 2 km fra sentrum, ligger
ytterligere et idrettsanlegg med fotballbaner, løpebane og lysløype. Vanvikhallen har
håndballhall, klatrevegg, squashhall, styrkerom og kunstgressbane.

5.3 Trafikk og infrastruktur
Hovedvegene gjennom planområdet er Fv. 715 fra Rørvik mot Fosen, samt Fv. 755 som tar
av fra Fv. 715 i sørvestlige del av planområdet, og går langs fjorden mot Leksvik. Fv. 81
(Kvernsjøveien) lengst nord i planområdet, er så liten del av planen at den ikke vil bli omtalt.
I tillegg til fylkesvegene har vi et nett av mindre kommunale og private veger. De mest
sentrale lokalvegene er Havnegata som går fra fylkesvegen langs havna i sentrum, samt
Vanvikvegen fra fylkesvegen forbi samfunnshuset mot skolen og idrettshallen (fig. 6). Øvrig
vegnett i Vanvikan består av mindre internveger og adkomstveger.
Gang-/sykkelvegtilbudet langs hovedvegene er ganske godt utbygd. Langs adkomstveger og
internveger er tilbudet mer variert. Noen steder er gang-/sykkelvegtilbudet
usammenhengende, for eksempel i Vollavegen.
Store deler av sentrum/havne-området er benyttet til parkering. I Vanvikan er det ikke avgift
på offentlige parkeringsplasser og parkeringsplassen på havna er til stadighet full. I dag blir
store deler av areal sentralt i Vanvikan benyttet til parkering. Rundt 450 plasser ligger spredt
rundt, fra idrettshallen i nord til havna i sør, samt fra kirka i vest til samfunnshuset i øst.

Vanvikveien

Havnegata

Fv. 755
Fv. 715
Figur 6: Hovedveger og viktigste lokalveger i Vanvikan. Hovedvegene er markert med rødt, og viktigste lokalveger
er markert med brun/oransje. Illustrasjon: Asplan Viak

Kollektivtilbudet innad i kommunen er begrenset. Det regionale kollektivtilbudet er best
utviklet og omfatter både buss og båt. AtB har ansvaret for å planlegge, kjøpe og
markedsføre kollektivtjenester med buss, båt og ferge i Sør-Trøndelag. Tilbudet med
hurtigbåt mellom Trondheim - Vanvikan t/r er 13 tur- returavganger per hverdag, og 8 på
lørdager og søndager.
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Kapasiteten på vann-/ledningsnettet i Vanvikan er god. Kulverter/bekkeløp er utformet slik at
det kan ta imot mye vann, også med tanke på mulige fremtidige miljøutforminger som økt
nedbør og skred. Det er ikke avdekket behov for utbedringer, slik forholdene er på
nåværende tidspunkt. Dette gjelder også for den videre arealutviklingen som
kommunedelplan Vanvikan legger opp til.
For øvrig infrastruktur står vi foran en større utbygging av bredbånd til Vanvikan innen de
nærmeste år.
Vanvikan har behov for et nytt renseanlegg. Det er avsatt et område til etablering av nytt
renseanlegg ved LIV-bygget.

5.4 Arbeidsmarked og næringsliv
Indre Fosen kommune er en typisk industri- og landbrukskommune. Arbeidsplassene i
tidligere Leksvik kommune (2017) er organisert slik som vist i fig. 7.

Figur 7: Sysselsatte personer i Leksvik per 4. kvartal 2017 Kilde: SSB (SN2007)
Sekundærnæring = Bergverksdrift, industri, elektrisitet/vann/renovasjon, bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel = Varehandel, logistikk, overnatting/servering, finans/forsikring, forretning, eiendom

Næringsarbeid i kommunen er lagt til et kommunalt foretak; Indre Fosen utvikling KF.
Foretaket legger opp til et tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet om
næringsutvikling. Formålet er at kommunen skal tilrettelegge for bedre rammevilkår i samråd
med næringslivet. Indre Fosen Utvikling er ansvarlig for samordning, planlegging, forvaltning
og utøvelse av kommunal landbruks- og næringsvirksomhet.
I Vanvikan er det registrert en del næringsaktivitet. Hoveddelen er lokalisert på LIV-bygget,
som er en industriell næringshage (SIVAs Næringshageprogram). Der holder også Fosen
Innovasjon AS til. Fosen Innovasjon (tidligere Leksvik Industriell Vekst (LIV)) er et
utviklingsselskap med særlig fokus på industriutvikling på Fosen og i Midt-Norge. De aktivt
for å styrke samarbeidet mellom industrien og kompetansemiljøene i regionen. Særskilte
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satsningsområder er havbruk/akvakultur, vann- og miljøteknologi, forsvarsrelatert industri og
offshore. Fosen Innovasjon er også involvert i mange regionale prosesser for økt innovasjon
og utvikling i næringslivet på Fosen.

5.5 Møteplasser og fremtidige behov
Det finnes flere møteplasser i Vanvikan i dag. Det er mulig å møtes på alle de offentlige
stedene; skolen, barnehagene, menighetshuset/kirka, samfunnshuset, legevakta,
kollektivholdeplasser, eldresenteret. I tillegg har vi stedene hvor det drives næring, med
kontor og butikker. På fig. 8 er alle offentlige bygninger markert, næring, kontorer og de
største kollektivholdeplassene.

Figur 8: Offentlige steder og møteplasser i Vanvikan i dag

Noen av stedene som er avmerket i fig. 8 er mer brukt som møteplass enn andre. Gjennom
spørreundersøkelsene spurte vi deltagerne om hvor de møter folk når de ikke er hjemme (se
tabell på neste side). Av 115 personer som svarte, fikk vi 189 svar. De mest brukte
møteplassene er til/fra jobb, det vil si på hurtigbåten/fergeleiet eller på butikken. Den nest
største kategorien er organiserte fritidsaktiviteter; idrett og kultur, og den siste store
kategorien er å gå på besøk til folk. En liten del svarer at de møter folk på restaurant/pub.
Nesten alle stedene hvor folk sier de møtes er merket av i kartet i figur 8. Kategorien «Ute/på
tur» er også nevnt av flere, men denne er ikke mulig å kartfeste. Det er allikevel viktig å
merke seg naturen som et viktig møtested for flere.
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Hvor møtes folk mest når de
ikke er hjemme?
På jobb/skole/Bhg

35

På butikken

27

På havna/hurtigbåten

14

Menighetshuset

28

27

22

Park / sentrumstiltak

35

Friluftsliv

15

1

Butikker

56

22

Kafé/pub

19

Trondheim

Restaurant/ Kafe e.l.

24

Møtested*

8

31

Utbyggingsmulighet

5

Ute/på ut

Annet

33

Kollektiv (buss/båt)

8

På besøk

Rissa

Veg- og infrastruktur

(Bedre) skole og bhg

Fritidsaktiviteter (idrett)
Samfunnshuset (kultur)

Ting som innbyggere i Vanvikan
savner mest

16

Kommunale tjenester
Annet

6

9
5

14

Gjennom «Barnetråkk» på Vanvikan skole, fikk vi også inn noen svar på hvor barn og unge
møtes, og hva de savner. Figur 9 viser lokaliseringen av forskjellige typer steder som har blitt
markert som møteplasser. I tillegg er flere steder i naturen og langs strendene rundt
tettstedet markert som «fin skog», «fint sted», «fin utsikt» og liknende. Også mange
jordbruksareal rundt tettstedet blir brukt til å ake og gå på ski eller skøyter om vinteren.

Figur 9: Areal hvor barn og unge i Vanvikan oppholder seg.

De minste markere nærlekeplassene som møtested. Det ser ut til å være mye ballspill på de
små mellomrommene mellom husene, men også ski, sykling, aking, skøyter og lekeplass.
Etter hvert som elevene blir større blir det mindre fokus på skoleområdet som
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aktivitetssted/møteplass. Mange, spesielt blant de eldre elevene, markerer Skavlmyra og
hallen som aktivitetssted/møteplass og et sted de liker. Ungdommene blir gradvis mer
opptatt av hallen og Skavlmyra som en møteplass/treningssted.
De litt eldre (fra 6. klasse og oppover) avmerker også forskjellige steder i sentrum hvor de
møtes, gjerne mindre parkeringsplasser/grusplasser mellom bygningene, og på havna. En
del møtes på Landgangen/venterommet. Det er tydelig at ungdommene «henger litt» rundt.
Noen fra de mellomste årstrinnene har uttrykt at det er skummelt med gjengene som samler
seg i sentrum.

5.6 Boligtypologi og boligpotensial
Boligpotensial er fremtidige boligområder som allerede er avklart gjennom plan. Areal som er
satt av til bolig i eksisterende kommunedelplan for Vanvikan, regnes som boligpotensial selv
om det er satt krav til detaljregulering før bygging av boliger.
Familieboliger/eneboliger er boligtypen det finnes klart mest av i Vanvikan. Samtidig er det
også etablert noen rekkehus, samt noen leiligheter nær sentrumskjernen. Innenfor gjeldende
plan er det lagt opp til at boligtypologien skal bli mer variert
Ifølge Trondheimsregionen har Vanvikan et boligpotensial på 140 boenheter innenfor
gjeldende planer, mellom 2019-2048. Databasen tar utgangspunkt i vedtatte planer samt
innspill fra Indre Fosen kommune. Av de 140 boenhetene er 61% (85 stk.) beregnet til å
være «frittliggende eneboliger/våningshus», 24 % (34 stk.) beregnet til å være «hus i kjede,
rekkehus/terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig» og 15% (21 stk.) er beregnet til å være
«Blokk, leiegård eller lignende».
I forbindelse med planarbeidet er gjeldende reguleringsplaner blitt gjennomgått for å vurdere
det reelle boligpotensialet, og hvorvidt tomtene er bebyggbare og byggeklare:

Kommentar

Reell
boligpotensial

Ant.
Byggeklare
boliger

Bjørglia
Storekra
Ratvikåsen

Boligpotensial
jf. Trh.regionen
4
4
5

Rekkehus eller terrassehus
Enebolig
Eneboliger

4
1
5

Ratvikdalen

36

Leiligheter, rekkehus, eneboliger

36

Korpan
Havna Vanvikan
Utenfor boligfelt
i Vanvikan
SUM:

70
21

Leiligheter, rekkehus, eneboliger?
Leiligheter

70
18

0
1
5
20*
(ila 2019)
0
18*

0

-

-

-

134

44

Reguleringsplan

140

Tabell 2: Beregnet/revidert boligpotensial i Vanvikan. Revidert utgave av Trondheimsregionens oversikt.
* Leilighetene/rekkehusene oppføres og selges av entreprenør.

Vi ser at 44 boenheter er enten byggeklare, eller snart klar for prosjektering, bygging og/eller
videre salg. Vi forutsetter at detaljreguleringsplan for Høgte i Ratvikdalen blir vedtatt i løpet
av 2019.
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6 Vanvikan fremover i tid
6.1 Befolkningsutvikling
Med basis i Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser har Trondheimsregionen utarbeidet
tall for lav, middels og høy befolkningsutvikling fra og med fjerde kvartal 2017 til 2040. De
nyeste tallene fra Trondheimsregionen i 2018 viser kun en middels befolkningsvekst. For å
kunne ha et sammenlikningsgrunnlag på både middels og høy befolkningsprognose vil vi
derfor i dette avsnittet benytte tall fra 20171. Tallene som benyttes er beregninger for
skolekretser 2017-2040.
Ved årsskiftet 2017-18 var befolkningen i Vanvikan på 1284 personer. Frem mot 2040 er
befolkningsprognosen for Vanvikan en forventet økning på 27 personer (middels prognose).
Hvis vi legger til grunn lav prognose, så betyr dette en nedgang i antall personer på -3. Hvis
vi legger til grunn høy vekst betyr dette en forventet økning på 92 personer.

Antall innbyggere i Vanvikan
1 400
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150

Lav vekst

Høy vekst

Middels vekst

Figur 10: Antall innbyggere i Vanvikan frem mot 2040, basert på lav, middels og høy befolkningsprognose. Kilde:
Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB lager befolkningsframskrivinger basert på ulike forutsetninger innenfor 1. fruktbarhet, 2.
dødelighet og levealder, 3. innenlandske flyttinger og 4. innvandring.
Forutsetninger for prognosene er at eksisterende forhold vedvarer. SSB tar ikke hensyn til
planer om nedleggelser eller oppstart av bedrifter, endring i offentlige funksjoner, framtidige
infrastrukturprosjekter, boligbygging eller lignende. Prognosene har størst sannsynlighet for å
slå til hvis dagens forutsetninger legges til grunn. Vi skal derfor diskutere usikkerheten rundt
punkt 3. innenlandske flyttinger, og hvilken betydning dette kan få for befolkningsveksten i
Vanvikan.

6.2 Innenlandske flyttinger
Antall mennesker som flytter til eller fra et sted varierer. Befolkningsstatistikken bruker data
om folkemengde og flytting fra de siste ti år for å beregne fremtidige prognoser. I all
hovedsak baserer flytteforutsetningene seg på at observerte flyttemønstre fra de siste ti
årene vil fortsette, med noen mindre justeringer. Det beregnes kun ett mellomalternativ for

1

Prognose TR2017H_Høy vekst og Prognose TR2017M Middels vekst https://trondheimsregionen.no/befolkningspriognoser-kommunene-2017/
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innenlandske flyttestrømmer, og ikke høy- og lavalternativer som for fruktbarhet, levealder og
innvandring.
Generelt er det forventet at befolkningsveksten kommer i sentrale strøk, først og fremst i
storbyene og deres nærliggende kommuner. Det blir flere innvandrere, men hvor mange er
usikkert. Det blir flere eldre, spesielt i distriktene, og usikkerheten er større jo lengre frem i tid
man ser. Ved bruk av framskrivingene i praktisk planlegging må man ta lokale forhold med i
betraktning. I Vanvikan er det flere forhold som må tas inn i planene. De mest sentrale er
viktige samfunnsstrukturelle endringer, bedret kollektivtilgjengelighet samt økt boligbygging.

6.3 Strukturelle endringer i kommunedelplan Vanvikan
Indre Fosen kommune vil gjennom kommunedelplan Vanvikan legge til rette for en del
endringer som vil slå ut i positiv retning i forhold til befolkningsutviklingen. Etablering av
videregående skole i sentrum vil være en viktig medvirkende årsak bli økt aktivitet i
tettstedet, samtidig som skolen vil bli et sentralt knutepunkt og trekkplaster. Økt aktivitet vil
igjen føre til økt potensiale for bedre kollektivdekning og til at utformingen av sentrum
forbedres. Det vil gi økt attraktivitet og større bosetningspotensiale.
I løpet av planperioden vil det også bli bygd både ny grunnskole og barnehage i Vanvikan.
Disse funksjonene er i tettstedet allerede, men ny utforming vil gi mulighet til forbedring av
arealene, og forsterke attraktiviteten på tettstedet ytterligere.
I tillegg til strukturendringene ovenfor vil også tilgjengeligheten til flere byggeklare og
attraktive tomter ha stor betydning. Attraktiviteten kan diskuteres i forhold til stedets
attraktivitet, i forhold til tomtebeliggenheten, samt hvorvidt de riktige typer boliger er til salgs
eller ikke: Eneboliger, rekkehus og/eller forskjellige typer leiligheter i forskjellige størrelser.
For å kunne imøtekomme forskjellig etterspørsel og behov vil Kommunedelplan Vanvikan
legge opp til at det skal etableres et blandet og variert tilbud av boenheter, både
sentrumsnært og mer landlig.
Befolkningsframskriving er basert på de siste årenes befolkningsvekst. Vanvikan har ikke
hatt vekst på samme måte som tilsvarende steder med samme størrelse og avstand til
regionsentra. Vi vil sammenlikne med andre steder for å se hvor stor vekst det kan være
grunnlag å legge til rette for.

6.4 Hvor mange boenheter kan vi få i Vanvikan?
Befolkningsvekst er forventet i bynære strøk. SSBs prognoser viser at de store byenes
randkommuner vokser mest. Målt i avstand til Trondheim kan Vanvikan karakteriseres som
et bynært lokalsamfunn. Høy prognose for Vanvikan viser til tross for dette en beskjeden
vekst frem mot 2040, sammenliknet med andre tettsteder i tilsvarende bynære avstand (se
tabell 3).
Hvis vi sammenlikner Vanvikan med Skjelstadmark, er dette et mindre sted med færre
boliger, og mange færre sentrumsfunksjoner. Bygda ligger noe nærmere regionsenteret målt
i kjøretid, men med dårligere kollektivdekning. Til tross for dette er anslått høy
befolkningsprognose nesten dobbelt så høy som i Vanvikan.
Tettstedet Lundamo er mer sammenliknbar med Vanvikan med tanke på antall
sentrumsfunksjoner og boliger. Dette stedet har imidlertid mye bedre kollektivtilgjengelighet,
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billigere reisekostnader og er noe nærmere regionsentret målt i reisetid. Lundamo har mer
enn seks ganger så høy befolkningsvekst enn Vanikan.
Støren er mye større enn Vanvikan, og som kommunesenter har stedet en del flere
sentrumsfunksjoner. Reiseavstand med bil er imidlertid sammenliknbar, men reiseavstand
med kollektivtransport er dobbelt så stor. Det er samtidig billigere å reise kollektivt mellom
Støren og Trondheim enn tilfellet er for Vanvikan - Trondheim. Støren forventes å vokse fire
ganger mer enn Vanvikan.

Dagens
befolkningstall
(slutten av 2017)
Middels
befolkningsprognose
2017-2040
Høy befolkningsprognose
2017-2040
Avstand med bil fra
Trondheim S
Bompenger

Kollektiv fra
Trondheim S

Vanvikan
Indre Fosen

Skjelstadmark
Stjørdal

Lundamo
Melhus

Støren
Midtre Gauldal

1284
innbyggere

873
innbyggere

1836
innbyggere

3001
innbyggere

27 personer

164 personer

364 personer

252 personer

92 personer

172 personer

580 personer

444 personer

50 min inkl.
ferge (30 km)
252 kr ferge

43 min (46 km)

38 min (37 km)

54 min (53 km)

53 kr bom

37 kr bom

37 kr bom

159 kr m/avtale

47 kr med avtale

30 kr med avtale

30 kr med avtale

Hurtigbåt:
25 min

Buss: 75 min +
15 min bil

Buss: 48 min

Buss: 65 min

Tog: 35 min* +
15 min bil

Tog: 40 min

Tog: 50 min

Tabell 3: Sammenlikning mellom boligprognoser for Vanvikan og andre bynære tettsteder i Trondheimsregionen
*Svært få avganger

En viktig forskjellen på Vanvikan og tettstedene ovenfor er at de andre stedene ligger på den
samme siden av fjorden som Trondheim. Fjorden som barriere må være medvirkende årsak
til den lave befolkningsveksten i Vanvikan frem til nå. Til tross for at det finnes greie
kommunikasjonsmuligheter mellom Vanvikan og Trondheim sentrum, er det tydelig at fjorden
blir en barriere for potensielle fremtidige innbyggere. For å sikre økt befolkningsvekst, vil det
være viktig å styrke kollektivtilbudet (hurtigbåten) mellom Vanvikan og Trondheim. Skepsis
mot å krysse Trondheimsfjorden kan også bli mindre hvis Fosenbrua blir etablert.

6.5 Bru over Trondheimsfjorden
I Fosenregionen er det stor vilje til å etablere bru mellom Fosen og Trondheim.
Aksjeselskapet Fosenbrua AS ble stiftet i 2016 med hovedformål å realisere en ferjefri
kryssing av Trondheimsfjorden, som erstatning for dagens ferjesamband Flakk-Rørvik. Dette
inngår i arbeidet med å gjøre Fosenhalvøya til et mer attraktivt område for både næringsliv
og bosetting. Fosenbrua har identifisert fire hovedtiltak/faser som er nødvendige for å nå
målet. Gjennomføring av alle fasene vil bety at mesteparten av Fosen vil kunne nå
Trondheim på mindre enn en time. Pendling til og fra Trondheim vil bli enklere, og Fosen vil
kunne bli en del av et større felles bo- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen.
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Figur 11: Slik ser Fosenbrua AS for seg at ny bru eventuelt kan fortone seg mellom Flakk og Rørvik.

Hva bru vil bety for Indre Fosen kommune i form av økt innbyggertall, økt produktivitet og
verdiskapning er uvisst. Det er sikkert er at bru vil medføre økt trafikk. Men lettere tilgang til
Trondheim medfører også bedre tilgang til Fosen, og med det økt konkurranse. Det er uvisst
hvordan næringslivet i Indre Fosen vil respondere på det. Samtidig vil økt trafikk mot byen gir
miljørelaterte utfordringer som står i sterk motsetning til målet om nullvekst i
personbiltrafikken jf. bymiljøavtalen hvor målet er at økt personbiltrafikk må motvirkes med
kollektiv-/sykkel- og gangtiltak.
Følger for vekst i innbyggertall ved etablering av fastlandsforbindelser varierer på forskjellige
steder i Norge. Indre Fosen kommune har derfor engasjert Møreforskning (juni 2018) til å
vurdere mulige befolkningsendringer som følge av en eventuell fastlandsforbindelse til
Fosen. De mener Fosenbrua er sammenliknbar med fastlandsforbindelse fra Askøy til
Bergen (Askøybroen) og fastlandsforbindelsen fra Rennesøy til Stavanger-regionen
(Rennfast). Til grunn for vurderingen ligger en sammenligning av reisetider, endring i reisetid,
samt størrelsesforhold mellom kommunen som får fastlandsforbindelse og den nærmeste
større kommunen.

6.6 Fremtidig bru og økt trafikk
For å hindre vekst i biltrafikk og bedre miljøet, har staten tatt initiativ til å innføre
bymiljøavtaler. Dette er en belønningsordning som har nullvekst for personbiltransport som
overordnet mål. Det innebærer at byer og storbyregionene i Norge må forplikte seg til
gjennomføring av forskjellige tiltak for å få ned biltrafikk og CO2-utslipp. Tiltak knyttet til
kollektivtransport, sykkel og gange står sentralt. Vegbygging som kommer nyttetransporten til
gode i form av bedre framkommelighet og kortere kjøreavstand er akseptabelt.
Næringstrafikk i form av godstransport (lett og tung) og mobile tjenesteytere (offentlig og
privat tjenesteyting) inngår ikke i nullvekstmålet. Nullvekstmålet omfatter alle personbiler,
også null- eller lavutslippskjøretøyer.
En bru mellom Indre Fosen og Trondheim fremstår som et distriktspolitisk virkemiddel som
kan styrke lokalsamfunnets innbyggertall og næringsutvikling. Hurtigere og sikrere transport
for næringsdrivende, pendlere, turister og innbyggere vil gi en positiv effekt. For å bygge opp
under nullvekstmålet, og samtidig understøtte planene om en fremtidig bru, vil
kommunedelplanen være tydelig på hvilke tiltak som bedrer kollektiv, sykkel og gange.
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Det er imidlertid liten sjanse for at bru kan stå ferdig bygd innenfor planhorisonten til
kommunedelplan Vanvikan. Kommunedelplanen er ment å vare i 12 år. Vi vil derfor vurdere
fremtidige retninger for utvikling av bolig og næring også i en utvidet planhorisont på 20 år.

6.7 Vanvikan om 12 år frem mot 2030 uten bru over Trondheimsfjorden
Kommunedelplan Vanvikan vil legge til rette for større befolkningsvekst enn det SSB anslår.
Grunnene til at Vanvikan ikke har høyere befolkningsvekst frem mot 2030 enn 92 personer
(høyt anslag) kan være forskjellige.
I spørreundersøkelsene høsten 2017, spurte vi om deltagerne kunne spesifisere «tre ting de
savner mest i Vanvikan». Figur 12 gir en prosentvis fordeling av alle svarene. Nesten
halvparten av svarene, spesifiserte at de savner flere butikker i Vanvikan. 24 svar viser at
mange også ønsker seg flere kaféer og/eller utvidet åpningstid på eksisterende
kafé/restaurant. Park/sentrumstiltak og tiltak i nærturterrenget har blitt nevnt av 43 personer.
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2017 ble deltagerne også bedt om å
spesifisere tre ting som de synes er det fineste ved Vanvikan. 110 voksne svarte på
spørsmålet, og figur 13 er en prosentvis fordeling av svarene.

Nevn tre ting
du savner
mest i
Vanvikan

Figur 12: Ting innbyggere savner i Vanvikan. Svarene er fordelt prosentvis. 111 personer svarte på spørsmålet,
og gav i alt 310 svar. Kilde: Spørreundersøkelser blant innbyggere i Vanvikan høsten 2017.

Innbyggere i Vanvikan synes at umiddelbar nærhet til natur, sjø og fjell, samt beliggenhet o
Hvis vi sammenlikner Vanvikan med Skjelstadmark, er dette et mindre sted med færre
boliger, og mange færre sentrumsfunksjoner. Bygda ligger noe nærmere regionsenteret målt
i kjøretid, men med dårligere kollektivdekning. Til tross for dette er anslått høy
befolkningsprognose nesten dobbelt så høy som i Vanvikan.
Tettstedet Lundamo er mer sammenliknbar med Vanvikan med tanke på antall
sentrumsfunksjoner og boliger. Dette stedet har imidlertid mye bedre kollektivtilgjengelighet,
billigere reisekostnader og er noe nærmere regionsenterert målt i reisetid. Lundamo har mer
enn seks ganger så høy befolkningsvekst enn Vanvikan.
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Støren er mye større enn Vanvikan, og som kommunesenter har stedet en del flere
sentrumsfunksjoner. Reiseavstand med bil er imidlertid sammenliknbar, men reiseavstand
med kollektivtransport er dobbelt så stor. Det er samtidig billigere å reise kollektivt mellom

Nevn tre ting
du synes er
det fineste
med Vanvikan

Figur 13: Ting innbyggere i Vanvikan setter ekstra mye pris på. Prosentvis fordeling av totalt 313 svar. Kilde:
Spørreundersøkelsen blant innbyggere i Vanvikan høsten 2017

Støren og Trondheim enn tilfellet er for Vanvikan - Trondheim. Støren forventes å vokse fire
ganger mer enn Vanvikan.
utsikten er det mest verdifulle. Vi ser tydelig at beliggenhet, med nærhet til regionsenteret
Trondheim, er svært viktig. Disse kvalitetene vil få økt betydning i fremtiden, etter som
sentraliseringen rundt regionsenteret Trondheim stadig utvikles.
Ut ifra det vi har skissert tidligere, sammen med innspill fra innbyggere, ser vi at noen av
grunnene til lav befolkningsvekst kan være:
–
–
–
–
–

Skepsis mot å krysse Trondheimsfjorden
Kollektivtilbudet er for dårlig
Manglende sentrumstilbud/møteplasser
Det er ikke tilstrekkelige attraktive byggeklare tomter
Det er ikke tilstrekkelige tomter av den typen bolig man leter etter

Gjennom kommunedelplan Vanvikan, vil Indre Fosen kommune endre på noen av disse
forholdene. Først og fremst ved å tilby flere byggeklare tomter og innflyttingsklare leiligheter.
I neste omgang vil etablering av ny videregående skole styrke tettstedet, ved at det blir
etablert flere sentrumsfunksjoner og bedre kollektivtilbud i Vanvikan. Men også andre grep vil
gjøre Vanvikan mer synlig og attraktiv for nye innbyggere: Ny grunnskole og heldøgns
bemannet legevakt, forbedrede trafikkforhold generelt, med opprydding av trafikksituasjonen
i sentrum, mer gang-/sykkelveg og bedre trafikksikkerhet, forbedrede forhold for
småbåthavn/gjestehavn samt etablering av flere møteplasser.
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Parallelt med, og i etterkant av arbeidet med kommunedelplanen, vil Indre Fosen kommune
jobbe med å etablere flere avganger på hurtigbåten. Utbedring av anløpsforholdene for
hurtigbåten, etablering av el-hurtigbåt og videregående skole, samt en voksende befolkning
og et økende behov innad i kommunen, vil være forhold som styrker hurtigbåten. Dette vil på
lengre sikt kanskje også føre til at det etableres flere avganger til/fra Vanvikan – Trondheim.
Sammen med eksisterende kvaliteter ved stedet Vanvikan, vil disse endringene gjøre stedet
mer attraktiv for flere enn 92 personer frem mot 2040.
Samfunnsstrukturelle endringer og sentrumsutvikling vil øke kundegrunnlaget til flere eller
utvidet tilbud av kafe/restaurant e.l. Som følge av ny videregående skole vil det etableres et
bedre kollektivtilbud. I tillegg vil endrede forhold i havna med forbedret hurtigbåtanløp (Living
Lab), gjestehavn og småbåthavn, også endre sentrum og gjøre dette til et mer attraktivt sted
å oppholde seg.
Alle tiltakene samlet vil kunne skape et mer attraktivitet sted. Endringene vil kunne bidra til
økt etterspørsel av boliger. Gjennom sammenlikning med tilsvarende tettsteder andre steder
i Trøndelag, mener vi det er grunnlag for gjennom kommunedelplanen å legge til rette for
120 nye boenheter.

6.8 Vanvikan om 20 år med bru over Trondheimsfjorden
Det er viktig for å kunne sikre tilstrekkelig og riktig areal for utvikling, både til bolig og til
næring innenfor begge tidshorisontene. Fosenbrua AS har så langt konkludert med at et fast
samband både er teknisk mulig, og økonomisk gjennomførbart, dersom vi forutsetter at en
bompengeperiode kan trekkes ut over 20-årsperspektivet som er typisk for
ferjeavløsningsprosjekter i dag.
Effekten på folketallet for Indre Fosen anslås av Møreforskning til mellom 15 og 30 prosent
vekst, målt 15 år etter åpningen. Dette betyr en vekst i folketallet på mellom 12400 og 14000
personer. En fremtidig fastlandsforbindelse vil få klart mest betydning for de områdene som
ligger nærmest Trondheim, nemlig Stadsbygd og Vanvikan. Usikkerheten i anslaget er
imidlertid stor. Befolkningsveksten forutsetter flere ting, blant annet at landområder blir
utviklet og gjort om til attraktive boligområder.
Kommunedelplan Vanvikan vil utforme et temakart som skisserer fremtidige retninger for
befolkningsvekst når bru blir realisert. Kartet vil ikke være bindende, men bygge videre på
prinsipper og argumentasjon som er lagt til grunn i dette planarbeidet, og som bør være
gjeldende også for neste gang kommunedelplan skal utformes.
For å vurdere mulige følger på næringslivet så Møreforskning på næringsstrukturen i Indre
Fosen. Tall fra sysselsettingsstatistikken ble hentet hos Statistisk sentralbyrå (tabell 08536).
Næringslivet i Indre Fosen er preget av en del industri samt jordbruk. Flest sysselsatte er
imidlertid ansatt innen offentlig- og kommunal sektor og landbruk. Viktige industribedrifter er
Fosen Yard (verft) og Itab Industrier (produksjon av kontormøbler). I tillegg til disse to store
bedriftene finnes det en rekke mindre bedrifter innen produksjon av næringsmidler, trevarer
og elektronikk, samt verkstedtjenester.
Møreforskning konkluderer med at næringslivet i Indre Fosen slik som det er i dag, vil oppnå
få gevinster av en fastlandsforbindelse. Det er også liten grunn til å tro at næringslivet ved
etablering av en fastlandsforbindelse vil bidra til en vesentlig økning i antall arbeidsplasser.
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Møreforskning tar utgangspunkt i dagens næringsliv i Indre Fosen. I Vanvikan ser vi
imidlertid en økende interesse for blant annet havbruksnæring og havbruksforskning. Det er
heller ikke utenkelig at nye næringsinteresser vil vise større interesse for å etablere seg i
kommunen hvis det etableres en fastlandsforbindelse. Resultatene fra Møreforskning viser
imidlertid at dagens næringsliv med sannsynligvis ikke vil bli truet av en eventuell
konkurranse fra den øvrige Trondheimsregionen. Vi vil derfor ikke se bort fra muligheten for
økt næring som følge av ny bru til Fosen.
I tillegg til bolig vil et temakart også peke ut retning for utvikling av næringsliv og industri
innenfor kommunedelplan Vanvikan.

7 Trafikk
I dette kapitelet blir dagens infrastrukturutfordringer på hovedvegnettet og utvalgte
kommunale veger vurdert. Arbeidet har blitt gjennomgått av fagpersoner i kommunens
administrasjon, samt styringsgruppen for kommunedelplanarbeidet.

Figur 14: Havneområdet slik det er i dag

7.1 Overordnede føringer
Overordnede retningslinjer som har mest betydning for infrastruktur og trafikk er «Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» (2014). Retningslinjen
er tydelig på at arealbruk skal konsentreres til eksisterende byer og tettsteder, da det blant
annet vil fremme samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, miljøvennlige transportløsninger og
trygge lokalsamfunn med bedre trafikksikkerhet. Dette vil igjen føre til redusert
klimagassutslipp.
I kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2026 som ble vedtatt i 2016, var det et mål at
kommunen skal være drivende i utvikling av stabile, hurtige og trygge transportforbindelser
på sjø og land. I tillegg skal det etableres flere gang- og sykkelveier/stier langs viktige
strekninger. Følgende tiltak er spesielt vektlagt:







Sørge for tilfredsstillende veistandard
Basere fortetting i sentrum på 500 m radius. Vekt på gåavstand til viktige funksjoner
Lage ruslestier, kanskje også i fjæra
Tilrettelegge for utvikling i Vanvikan og vurdere trafikal situasjon i forhold til
hensiktsmessige løsninger
Vurdere muligheten for etablerings av parkeringshus
Tilrettelegge for ny småbåthavn vestover slik at hurtigbåten kan endre anløp, kanskje
med en flytende molo ytterst
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7.2 Lokale innspill på trafikksikkerheten
Også innspill og vurderinger av trafikksikkerheten lokalt i Vanvikan har betydning:
- Trafikksikkerhetsplan for Leksvik kommune 2016-19 (vedtatt 07.12.2017).
- Retningslinjer for grunnskoleskyssen Indre Fosen kommune (vedtatt 08.06.2017).
- Spørreskjema på «Familiedag i Vanvikan» samt på internett (aug.- okt. 2017).
- «Barnetråkk» gjennomført på Vanvikan skole (okt.- nov. 2017).
Tiltakene har blitt vurdert i planarbeidet. Vurderingene har blitt integrert i vurderinger av
dagens trafikkforhold.
I spørreundersøkelsen på familiedag/internett var det et spørsmål som omhandlet trafikk og
trafikksikkerhet. Svarene har blitt sortert geografisk etter hvordan dagens trafikksituasjon blir
vurdert (avsnitt 7.3). Fig. 15 viser tydelig at Fv. 755 utmerker seg. Vegen går tvers gjennom
tettstedet og oppleves som trafikkfarlig, først og fremst for gående og syklende. Det er viktig
å merke seg at spørreundersøkelsen ble gjennomfør før byggingen av ny gang-/sykkelveg
ble påbegynt mellom Vanvikveien og Vollakrysset (Fv. 715 x Fv. 755).
«Er det noen steder i Vanvikan du synes det er farlig i trafikken?»

FV. 755, ØST FOR SENTRUM

11

FV. 755, VEST FOR SENTRUM
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FV. 715

12

HAVNA/SENTRUM/BENSINST.
VANVIKVN.: SAMF.HUS-HALLEN

22

5

VED SKOLEN

9

MENIGHETSHUSET/KLEIVAV.
VOLLAVEIEN

13
5

ANDRE LOKALVEGER

11

JA, MEN USPESIFISERT STED

NEI

15
9

Figur 15: Steder i Vanvikan som har blitt fremhevet som trafikkfarlige av voksne innbyggere i tettstedet høsten
2017. 107 innbyggere har gitt totalt 145 svar.

På familiedagen ble det også produsert et ortofoto over Vanvikan, hvor det var mulig å
markere ulike steder etter gitte kriterier. Flesteparten av tilbakemeldingene var på steder som
innbyggere syntes er skumle eller farlige i trafikken. Av figuren ovenfor ser vi at flere synes
det er farlige eller skumle steder langs Fv. 755, både øst og vest for sentrum/havneområdet.
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I barnetråkkundersøkelsen bemerket flere at det er skummelt å krysse fylkesvegen gjennom
Vanvikan, spesielt nedenfor samfunnshuset, hvor det i dag ikke er lagt til rette for kryssing.
Noen elever har avmerket en snarveg fra Langnesvegen som ikke er ordentlig tilrettelagt, og
som krysser fylkesvegen opp mot samfunnshuset. Innspillene vil er en del av vurderingene.
Undersøkelsen viser tydelig at mange elever kommer til skolen ved hjelp av skolebuss. Det
blir viktig at på- og avstigningsplasser får gode forbindelseslinjer til skoleområdene.
Mange skriver også at de synes det kjøres for fort. Allikevel opplever flere elver skolevegen
som trygg. Noen skriver at det er gøy å gå eller sykle til skolen. Det er viktig at så mange
elever som mulig kan gå eller sykle, og at alle følger seg trygge på vegen til/fra skole eller
sentrum.

7.3 Dagens trafikksituasjon
Trafikksituasjonen vil bli vurdert for overordnet vegnett (Fv. 715), for havna/sentrum samt for
de åtte viktigste forbindelseslinjene internt i Vanvikan (se fig. 16):

Figur 16: Oversikt over hvilke strekninger mellom blir omtalt i trafikkvurderingen
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Fv. 755 fra Havsteinan til krysset mot sentrum/havna
Vanvikbakkan/Fv. 755 fra Vollakrysset og ned til krysset mot sentrum/havna
Vanvikveien mellom Fv. 755 og Vanvikan skole:
Vanvikveien fra Vanvikan skole frem til idrettshallen
Vanvikveien vest for Vanvikan skole/idrettshallen
Kleivaveien opp til Menighetshuset/barnehagen
Balstadveien til Nedre Vollaveien
Nedre Vollaveien; Trøanveien - Vollakrysset/Fv. 755

I tillegg vil sykkel/kollektiv/gange, samt parkering få en egen vurdering.
7.3.1 Overordnet vegnett Fv. 715
Fv. 715 er hovedfartsåren fra Rørvik til resten av Fosen. Dette er en høyt prioritert veg for
hele Fosenregionen. Her er det relativt mye trafikk, med en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk
(ÅDT) på rundt 1750 kjøretøy per døgn. Mye av trafikken er fergetrafikk, noe som fører til at
trafikken ofte kommer i puljer. Delene av Fv. 715 som ligger innenfor planområdet regnes
som en veg med god standard. Fartsgrensen er høy, med 80 km/t, og det er ikke lagt til rette
for ferdsel av myke trafikanter på eller ved vegen.
7.3.2 Havna/sentrum
Mye areal rundt havna og i sentrum er asfaltert, og benyttes til veg eller parkeringsplass (se
figur 17). Arealet innenfor den stiplede linjen må ses i sammenheng, da løsninger for deler
av dette området kan ha påvirkning på trafikkflyten/trafikksikkerheten i resten av området.
Fv. 755

Havnegata

Figur 17: Ortofoto av havneområdet i Vanvikan sentrum. Området innenfor den stiplede linjen danner en helhet.

Havnegata tvers gjennom sentrum er mye trafikkert, både av biler og busser. De som skal
reise med hurtigbåten må kjøre gjennom sentrum for å komme til parkeringsplassen.
Bussene parkerer og tar opp passasjerer langs havnegata, rett øst for hurtigbåtanløpet. Når
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bussene snur kjører de bort til parkeringsplassen og rundt forbi legevakta som ligger i
bygningene tvers ovenfor parkeringsplassen.
Fartsgrensen i havnegata er lav, med bare 30 km/t, men mange sier det kjøres fortere. Det
er ganske uoversiktlige forhold i sentrum, både for kjørende og gående/syklende. Myke
trafikanter har få tydelige ferdselsareal som kun er forbehold dem. Gang-/sykkelareal er til
dels dårlig avgrenset. Langs nordsida av Havnegata er det ikke et sammenhengende tilbud
for myke trafikanter, og fotgjengere beveger seg mellom biler og kjøreareal.
Holdeplassene langs sørsiden av Havnegata blir brukt til parkering av busser. Parkeringen
langs nordsida av Havnegata ovenfor hurtigbåtanløpet, er forbeholdt taxi. Mange
parkeringsplasser er anlagt slik at man må rygge ut i et annet kjørefelt. Ryggebevegelser
medfører en begrenset synsvinkel og kan potensielt skape vanskelige trafikksituasjoner. De
skråstilte parkeringsplassene rett ved krysset Fv. 755 x Havnegata, og parkeringsplassene
rett nord for bussoppstillingsplassene/holdeplassene i Havnegata er utsatt.
7.3.3

Lokalt vegnett

i) Fv. 755 fra Havsteinan frem til krysset mot sentrum/havna
Fv. 755 fungerer både som en gjennomfartsåre for trafikk mot Leksvik, men er også som en
lokalveg innad i Vanvikan. Noen av veiene inne i boligfeltene er stengt for gjennomkjøring.
Dette forsterker
betydningen av
fylkesveien som intern
veg. Fv. 755 har ÅDT på
litt over 700 kjøretøy per
Samfunnshuset
døgn (720 kjt/d). Fra
havnekrysset til
avkjøringen mot LIVbygget er fartsgrensen 50
km/t. Herfra og videre til
planens grense i øst er
fartsgrensen 60 km/t.
Det er etablert gang/sykkelveg fra sentrum
frem til avkjøringen mot LIV-bygget. Etter dette er det ikke noe alternativ for myke trafikanter.
Her er vegen både smal, svingete og uoversiktlig med mye vegetasjon og bratte skråninger.
Det er ikke vegskulder på vegen. Vegen har med mye pendlertrafikk og noe tungtransport.
Fylkesvegen øst for sentrum blir karakterisert som farlig, med mye høy fart. Kryssing av er
ikke tilrettelagt. To steder ved Samfunnshuset er spesielt mye benyttet til kryssing (fig. 18).
Figur 18: Uregulerte krysningspunkt på Fv. 755 øst for havnekrysset

ii) Vanvikbakkan/Fv. 755 fra Vollakrysset og ned til krysset mot sentrum/havna
Fv. 755 fungerer både som gjennomfartsåre for trafikk, men også som en lokalveg. ÅDT er
på litt over 700 kjøretøy per døgn (720 kjt/d). Fra havnekrysset og vestover har Fv. 755
fartsgrense 50 km/t et stykke oppover i bakken. Ved Vanvikberget reduseres den til 40 km/t
forbi gangfeltet ved Vanvikveien, før det blir 60 km/t opp Vanvikbakkan frem til krysset Fv.
755 x Fv. 715 (Vollakrysset).
Høsten 2017 ble ny gang-/sykkelveg bygd fra Vanvikveien til Vollakrysset. Fra havnekrysset
til Kleivaveien går den sør for fylkesvegen. Ved Kleivaveien krysser den over og fortsetter på
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nordsiden frem til Vollakrysset. Det ble samtidig etablert belysning langs hele strekningen fra
sentrum til Vollakrysset.

Havnekrysset

Fra havnekrysset og forbi
kirka, er det etablert fortau
langs nordsiden av
fylkesvegen. Fylkesvegen
har her et trafikksikkert
alternativ for myke
trafikanter på begge sider
av vegen.

Vollakrysset

Kryssing av fylkesvegen
kan være vanskelig også
Figur 19: Regulerte (oransje) og uregulerte (røde) krysningspunkt på Fv. 755
vest for sentrum. Mye av
vest for havnekrysset
trafikken kommer i puljer
rundt avgang/ankomst av hurtigbåten. På strekningen er det etablert tre faste krysningspunkt
i form av fotgjengerfelt; se oransje ringer i kartet ovenfor. Ratviksvingen ved avkjørsel mot
Vanvikveien er spesielt uoversiktlig, med mye høy fart i svingen. Her er det etablert et
opphøyd gangfelt og redusert fartsgrense på 40 km/t. Ratviksvingen er den midterste oransje
ringen. I tillegg er en kryssing som ikke er tilrettelagt mye benyttet. Den ligger ved Volla gård
(rød ring). Mange krysser fylkesvegen her, uten at det et spesielt trafikkfarlig krysningspunkt.
iii) Vanvikveien mellom Fv. 755 og Vanvikan skole
Vanvikvegen mellom fylkesvegen og Bjørganveien er 6 meter bred, med fortau langs
nordsiden av vegen. Mellom Bjørganveien og Vanvikan skole smaler vegen til 4 meter,
fremdeles med fortau langs nordsiden av vegen. Fartsgrensen er lav, 30 km/t. Strekningen
karakteriseres som oversiktlig, men mange kjøretøy har for høy fart mot skolen.
Holdeplass for skolebussen ligger foran samfunnshuset. Løsning for dagens av- og
påstigning er ikke god. Plassen har ingen definerte areal for myke trafikanter og bussen. Det
er innimellom også annen blandet trafikk på området. Parkering for ansatte og foreldre som
skal slippe av skolebarn er ikke ordentlig definert og blander seg med busstrafikken.
iv) Vanvikveien mellom Vanvikan skole og idrettshallen
Fra avkjørselen mot skolen til krysset mot hallen er Vanvikvegen en smal grusveg, med
bredde 4-5 meter. Fartsgrensen er 30 km/t Det er ikke fortau eller gang-/sykkelveg langs
vegen. I enkelte perioder, spesielt når det er stor aktivitet/store arrangement i hallen, er det
vanskelig å ferdes på strekningen. Mange parkerer langs vegen og forverrer situasjonen.
Krysset Vanvikveien - hallen er uoversiktlig, og et sted hvor mange kjører for fort.
Gjennomkjøring ned til fylkesveg 755 er forbudt, men mange kjører allikevel ulovlig gjennom.
v) Vanvikveien vest for Vanvikan skole/idrettshallen
Dette er en smal grusvei som blir benyttet som skoleveg fra boligområdene i vest
(Ratvikåsen/Ratvikdalen, Korpan og Balstad). Vegen går gjennom flere gårdstun, og inviterer
til lav fart for kjørende. Vanvikveien vest for avkjøring til idrettshallen er stengt for
gjennomkjøring. I utgangspunktet skal det bare være kjøring til gårdstunene, men mange
kjører ulovlig også her. Mange farlige trafikksituasjoner har oppstått, spesielt i krysset mot
idrettshallen.
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vi) Kleivaveien opp til Menighetshuset/barnehagen
Kleivaveien er en samleveg/kommunal veg til barnehagen/Menighetshuset og
boligområdene i Ratvikåsen/Ratvikdalen. Vegen er 5,5 meter bred, uten vegskulder, og med
asfalt. Kleivaveien er svingete og relativt bratt, og ikke belyst. Fartsgrense er 30 km/t.
Vegen er relativt trafikksikker, hvis den bare skal fungere som samleveg til boligområder. I
forhold til størrelse og utforming, er det mye trafikk på bestemte tidspunkt; spesielt ved
kjøring til/fra barnehagen på morgen og ettermiddag eller ved arrangement i Menighetshuset.
Det har forekommet trafikkfarlige situasjoner, spesielt i krysset ved Menighetshuset. Når
barnehagen skal etableres et annet sted vil det redusere trafikken på vegen, og bedre
trafikksikkerheten.
vii) Balstad til Nedre Vollaveien
Balstadveien fra Balstad til Nedre Vollaveien er en privat veg som fungerer som tilkomstveg
til boliger på Høgli og Balstad. Boligene har også avkjørsel fra Fv. 715, slik at mye av
ferdselen på Balstadveien er myke trafikanter. Vegen er smal uten ekstra tilbud til gang/sykkelveg. Hastigheten kan være høy (generell fartsgrense i spredtbygde strøk på 80 km/t),
men trafikken på denne veien er så sparsom at trafikksikkerheten til myke trafikanter allikevel
blir vurdert som ivaretatt.
Der hvor Balstadveien møter Nedre Vollaveien er det etablert gang-/sykkelveg østover til
Trøanveien. Det er ikke gang-/sykkelveg vestover mot Vollakrysset. Hverken Vollaveien eller
Balstadveien har etablert belysning. Eventuell fartsreduksjon eller andre
trafikksikkerhetstiltak, kan bli vurdert som en del av trafikksikkerhetsplanen i kommunen.
viii) Nedre Vollaveien; Trøanveien - Vollakrysset/Fv. 755
Den kommunale vegen Vollaveien fungerer som adkomstveg for store deler av Korpanfeltet
og Ratvikåsen. Vegen har fartsgrense 50 km/t og ikke vegskulder. Øverste del av Vollaveien
har gang-/sykkelveg, men det er behov for trafikksikkerhetstiltak på strekningen Balstadveien
- Vollakrysset. Behovet har blitt større av ny gang-/sykkelveg fra Vollakrysset til sentrum,
samt etablering av innfartsparkering (park-and-ride) ved Vollakrysset. Det er relativt stor
trafikk på vegen. Ved videre utbygging på Korpan vil vegen få større belastning. Korpan
boligfelt har forbindelse til Vollaveien på samme sted som Balstad.
7.3.4 Parkering i sentrum
For å få flere til å benytte seg av kollektivtrafikk er det
viktig å sikre gode parkeringsløsninger. Effektive
systemer skal gjøre det enklere å pendle.
Arealbruken bør være blandet i sentrale strøk og i
knutepunkt på en slik måte at en høy andel gåing og
sykling er mulig.
Parkeringsplassen på havna er til stadighet full, det
er tidvis problemer å finne plass når man skal videre
med hurtigbåten (fig. 20).
Figur 20: Parkering langs kanten av
Sammenlagt finnes det i dag i overkant av 500
parkeringsplassen på havna
parkeringsplasser sentralt i Vanvikan i dag. På grunn
av ny videregående skole, er det forventet at antall parkeringsplasser i nær fremtid vil bli
redusert til rundt 450 plasser. Flere parkeringsplasser har restriksjoner i dag, som for
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eksempel parkeringen som er skiltet «for kunder» foran Coop. Dette tyder på at det i alle fall
tidvis kan være vanskelig å finne parkeringsplasser i sentrum.

Figur 21: Gang-/sykkelvegtilbudet i Vanvikan. Stiplet linjer representerer ny gang-/sykkelveg som ble etablert
høsten 2017/våren 2018.

7.3.5 Sykling og gåing
Gang- og sykkelvegtilbudet i Vanvikan er ganske bra langs fylkesvegene, men noe
usammenhengende på det lokale vegnettet. Kartet i figur 21 viser gang-/sykkelveger som
kun er forbeholdt myke trafikanter. I tillegg har vi flere små og større lokalveger hvor det er
blandet trafikk.
Det er etablert sju faste
krysningspunkt for myke
trafikanter innenfor
planområdet, alle
fotgjengerfelt. Disse ligger
i tilknytning til
havna/sentrum (fig. 22).
Ikke veldig mange sykler
på daglig basis i Vanvikan
(se også avsnitt 8.1.2).
Sykkeltrafikken varierer
imidlertid, både gjennom
døgnet, uka og gjennom
de forskjellige deler av
året. Et generelt
utviklingstrekk som har
vært tydelig i Trondheim
de senere årene, er at det
har vært en økning i
Figur 22: Gang-/sykkelvegtilbud i Vanvikan med markerte faste krysningspunkt sykkeltrafikken. Spesielt
(gangfelt).
vintersyklingen har økt.
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Denne utviklingen kan også bli tilfellet for Indre Fosen, spesielt med tanke på at elsykkelbruken har økt svært mye.

Figur 24: Sykkelavstand fra hurtigbåtanløpet i Vanvikan, inndelt i tidsintervaller på 5-10-15-20-25-30 min . Kilde:
www.route360.net

Figur 23: Gangavstand fra hurtigbåtanløpet i Vanvikan, inndelt i tidsintervaller på 5-10-15-20-25-30 min. Kilde:
www.route360.net
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Samtidig vet vi at det er store høydeforskjeller i Vanvikan. Til tross for dette viser beregninger
at det er mulig å komme seg et godt stykke av gårde, både til fots og på sykkel. Fig. 23 viser
beregninger på hvor langt det er mulig å komme seg på sykkel med en gjennomsnittsfart på
15 km/t innenfor de samme tidsintervallene. Høyde er inkludert i beregningene. Mørk grønn
farge indikerer hvor langt man kan komme innenfor 5 minutters gange fra havna. Det vil
være mulig å komme seg hvor som helst innenfor planområdet på sykkel innenfor et tidsrom
på 15 minutter fra havna, til tross for det hellende terrenget. Hvis kommunedelplanen legger
til rette for sammenhengende gang-/sykkelveger i Vanvikan, vil dette oppfordre til mer
sykling.
Vi har også liknende beregninger for gåing. Fig. 24 viser avstander til fots med en
gjennomsnittsfart på 5 km/t, i intervaller på 5 - 10 - 15 - 20 - 25 og 30 minutter. Størsteparten
av boligområdene kan nås på 15 minutter fra havna. Nesten alle boligområder bortsett fra
Korpan og Balstad/Fagerlia kan nås på 20 minutters gange fra havna.

7.4 Fysiske tiltak i kommunedelplan Vanvikan
Trafikksikkerheten på de viktigste forbindelsesårene til skole og til sentrum/havneområdet
kan bedres gjennom forskjellige tiltak. Forslag til trafikksikkerhetstiltak innad i boligfeltene må
tas som en del av trafikksikkerhetsplanen for Indre Fosen kommune.
Flere innbyggere har spilt inn til kommunen at de ønsker flere tilrettelagte
krysningsmuligheter, spesielt på fylkesvegene. Blant annet gjelder dette kryssing av Fv. 755
rett nedenfor samfunnshuset, til en snarveg som går ned til Langnesvegen. Kryssing av
fylkesveg med etablering av nye fotgjengerfelt over fylkesvegen, er ikke et tema som kan
behandles gjennom plan- og bygningsloven. Hvis dette skal etableres må det søkes som
tillatelse til Statens vegvesen, som vil behandle søknaden i henhold til vegloven.
7.4.1 Overordnet vegnett
Fv. 715 innenfor planområdet regnes som en veg med god standard. Strekningen mellom
Vanvikan (Vollakrysset) og Keiserås ble oppgradert i 2011-2012. Da ble stigningsforholdene
utbedret, samtidig som at det ble etablert et 1300 meter langt forbikjøringsfelt, 850 meter
lokalveg, farlige avkjørsler ble sanert og krysset mellom Fv. 715 x Fv. 755 utbedret. Det er
etablert vegskulder men ikke trafikkdeler på strekningen innenfor planområdet.
Trafikkforholdene for motorisert kjøretøy på Fv. 715 innenfor plangrensene blir vurdert som
tilfredsstillende.
Gjennom barnetråkk og spørreskjema kom det inn flere innspill på at det ønskes undergang
eller trafikksikre krysningspunkt av Fv. 715. Flere skriver at det oppleves som skummelt å
krysse vegen. På grunn av terrenget og undergrunnen langs Sagelva, er det vanskelig å
legge til rette for planskilt kryssing av fylkesveg 715. Av hensyn til vegens prioritet som
gjennomfartsåre, høyt fartsnivå og stor trafikkmengde, er det ikke anbefalt å legge til rette for
etablert kryssing av vegen. Myke trafikanter oppfordres til å benytte alternative lokale veger
fremfor ferdsel langs fylkesvegen.
Fremtidige trafikksikkerhetsplaner for Indre Fosen kommune vil fortløpende vurdere behov
og muligheter for etablering av bussholdeplasser langs Fv. 715.
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7.4.2 Havna/sentrum
På grunn av store udefinerte trafikkareal, fremstår havna/sentrumsområdet som
trafikkmessig lite oversiktlig. I tidene rundt hurtigbåtens ankomst og avgang, er det mye
aktivitet. Det er på disse tidspunktene at trafikkbildet blir vanskeligst. Mange kjører til/fra
parkeringsplassen, busser kommer og går og ekstra mange fotgjengere ferdes til og fra
nærbutikken, boligområder med mer.
Med nye arealdisponeringer i sentrum, må trafikkløsninger i hele sentrum vurderes på nytt,
og ses i sammenheng med hverandre. Det er ingen kapasitetsproblemer i krysset mot Fv.
755 men det må utarbeides en egen trafikksikkerhetsvurdering som tar høyde for følgende:
-

-

Hvordan kan man adskille areal for gående og syklende fra kjøreareal slik at
trafikkbildet blir mer leselig, spesielt for barn og unge? (fysiske skiller, ledegjerder,
beplantning, skille i dekket på fortauet/kjørebanen e.l.)
Kan oppholdsareal i sentrum synliggjøres, slik at man forhindrer kjøring eller
parkering på steder hvor folk skal oppholde seg?
Er det behov for ytterligere etablering av fotgjengerkrysninger?
Hvordan skal man organisere parkeringen i Vanvikan? Er det mulig at denne kan
etableres på et sted som forhindrer at all trafikk må kjøre gjennom sentrum?
Hvor mye parkering er det behov for i sentrum/havneområdet? Er det nødvendig å
fjerne noen parkeringsplasser?
Er det mulig å etablere bussoppstilling på et annet sted enn holdeplassene ved
hurtigbåtanløpet?
Går det an å utbedre rundkjøringen som bussene benytter, rett forbi inngangen til
legevakt? Kan denne trekkes lengre bort fra inngangen til legevakta?

En fremtidig analyse må foreslå tiltak og løsninger som bedrer trafikksikkerheten for hele
sentrumsområdet, det vil si det definerte arealet innenfor den stiplede linjen i figur 17. De
største utfordringen er myke trafikanter og kryssing av veg.
De forskjellige sonene må adskilles fra hverandre. Fartsdempende tiltak og mer
gatebelysning kan være en av flere mulige løsninger.
7.4.3 Lokalt vegnett
Basert på beskrivelsene av dagens trafikkforhold, trafikksikkerhetsvurderinger,
trafikksikkerhetsanalyser utført i andre planer og innspill fra innbyggere i Vanvikan, er det
identifisert funnet åtte tiltak (A-H) som kommunedelplan Vanvikan bør legge til rette for.
Tiltakene legger bedre til rette for sykkel og gange og de forskjellige samfunnsfunksjonene vil
bli knyttet sammen på en god måte.
Forslagene er navngitt fra A – H. Rekkefølgen er tilfeldig og er ingen indikasjon på hvor viktig
hvert tiltak er. Figur 25 viser lokalisering av de forskjellige tiltakene:
A) Gang-/sykkelveg mellom havna og skoleområdet/idrettshallen: God og universelt utformet
gang-/sykkelforbindelse mellom havna og idrettshallen vil knytte de forskjellige
samfunnsfunksjonene sammen på en god måte.
B) Gang-/sykkelveg langs Fv. 755 øst fra LIV-bygget til havsteinan: Havsteinan ligger
løsrevet fra sentrum, med kun Fv. 755 som eneste forbindelsesåre, uten tilbud til myke
trafikanter. Strekningen er uoversiktlig med mye vegetasjon og bratte skråninger i
kombinasjon med svinger, mye pendlertrafikk og noe tungtransport. Et trafikksikkert
alternativ sør for fylkesvegen kan eventuelt vurderes.
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C) Gang-/sykkelforbindelse mellom LIV-bygget og havna: Muligheter for å etablere en
alternativ, mer direkte ferdselsåre for myke trafikanter enn gang-/sykkelvegen langs Fv.
755 bør utforskes. LIV-bygget er et viktig målpunkt for næringslivet.
D) Gangforbindelsen mellom Langsnesjordet og Samfunnshuset: Kryssing av fylkesvegen
oppleves som vanskelig øst for sentrum. En snarveg vil forbedre forbindelseslinjene
mellom Bjørgan/Bjørglia og friområder i Langnesfjæra.
E) Vanvikveien fra Fv. 755 til idrettshallen: Denne skolevegen oppleves som utrygg av
mange, til tross for eksisterende fortau mellom samfunnshuset og skolen. Kjørebredden
på vegen mellom Bjørganveien – skolen bør utvides hvis det er mulig. På vegen mellom
skolen og idrettshallen bør det etableres fortau. Parkering til og ved skolen må defineres,
sammen med varelevering.
F) Vanvikveien fra Klostre/Vanvikveien øst til idrettshallen: Skolevegen østfra oppleves som
utrygg, spesielt i krysset opp mot idrettshallen. Vanvikveien øst for avkjøring til
idrettshallen bør sikres i krysset. Parkeringsforholdene rundt hallen må fastsettes slik at
parkering langs Vanvikveien på nedsiden av skolen unngås.
G) Sti / gangveg nedenfor Tæveberga: Kan etableres som avlastende tiltak for myke
trafikanter i perioder med mye trafikk langs Vanvikveien. En sti vil samtidig være et tiltak
for bedre folkehelse, trivsel og nærmiljø. Område benyttes i dag mye som friluftsområde.
Universell utforming bør vurderes der hvor det er mulig uten at det går på bekostning av
naturområdets verdi.
H) Vollavegen – Fv. 755 Vanvikbakkan; Ny gang-/sykkelveg langs Fv. 755, samt «park and
ride» i Vollakrysset (Fv. 715 x Fv. 755) forsterker viktigheten av Fv. 755 som et mål for
fotgjengere og syklister. Strekningen mellom krysset Vollavegen/Balstadveien og Fv. 755
har i dag ikke gang-/sykkelveg, og etablering av en slik vil styrke mulighetene for å
benytte kollektiv, gang-/sykkel.
I) Gangforbindelse mellom Arnfjæra og Havna: Arnfjæra er et viktig målpunkt. Etablering av
en gangforbindelse på denne strekningen er både nødvendig og et sterkt ønske i
befolkningen i Vanvikan i dag. Der hvor det er mulig bør en gangforbindelse/sti etableres
med universell utforming.
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Figur 25: Lokalisering av forslagene til fysiske tiltak

Plankart og bestemmelser vil legge til rette for at tiltakene skal kunne gjennomføres.
7.4.4 Parkering
Pendlerparkeringen på havna er ofte full på arbeidsdager. Sentrum er også fylt opp av biler
på dagtid. Hvis man skal ta båten klokka 9 eller 10, er det gjerne vanskelig å få plass. Det er
også vanskelig med parkering når det skjer store arrangement i idrettshallen.
Et viktig mål må være å sikre pendlere god og rask tilgang til parkering. Mulige tiltak kan
være:
1.
2.
3.
4.

Å utvide parkeringsmulighetene
Innføre parkeringsnorm på privat grunn
Parkeringsregulering; enten ved bruk av avgift, eller ved innføring av tidsbegrensninger
Legge bedre til rette for at folk skal kunne benytte kollektiv/pendlerbuss innad i
kommunen
5. Legge bedre til rette for sykkel og gange, både med etablering av mer/bedre gang/sykkelveg og ved å opprette sykkelparkering i sentrum eller på havna.
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1: Utvidede muligheter for parkering
Samfunnsdelen sier at muligheten for etablering av parkeringshus skal vurderes. I
kommunedelplanen legges det til rette for parkering i Ratvikdalen, ovenfor Fv. 755.
Parkeringsområdet ligger 400 meter fra hurtigbåtsentralen og i akseptabel avstand.
På spørreundersøkelsen for voksne spurte vi;
«Hvor langt unna sentrum kan du være hvis du skal velge å gå til hurtigbåtanløpet? Vi tenker
oss her at det ikke er behov for å medbringe bagasje eller mange varer.»
Som vi ser av figuren nedenfor sier mange at de kan velge å gå selv om de skulle være fra
Rørvikkrysset (Vollakrysset), krysset Fv. 755 x Fv. 715, som ligger 1,2 km fra havna.
Flesteparten (43 av til sammen 110 besvarelser) svarer imidlertid fra samfunnshuset som
ligger 500 meter fra havna, eller menighetshuset som ligger 600 meter fra havna.
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Figur 26: Svar fra spørreundersøkelse (voksne) på hvor langt fra sentrum man kan
være og allikevel velge sykkel eller gange til hurtigbåtanløpet.

Parkering i Ratvikdalen vil kunne fungere som en avlastning for parkering i nærheten av
havna.
2: Parkeringsnorm
Innføre en parkeringsnorm som sier at et minimum antall parkeringsplasser skal etableres på
egen eiendom. Det er muligheter til å innfri dette kravet ved å kjøpe et tilsvarende antall
parkeringsplasser på parkeringsområdet i Ratvikdalen (frikjøpsordning). Utbygger må selv
dekke kostnadene til dette.
En minimums parkeringsnorm vil sikre at det etableres parkeringsplasser utenfor gategrunn.
Dette vil frigjøre areal på gateplan til annet enn parkering, samt bidra til å etablere
parkeringshus i Ratvikdalen.
Parkeringsnormen gjelder for nye tiltak. Tiltakshaver/grunneier kan velge å betale kommunen
et frikjøpsbeløp pr. manglende biloppstillingsplass. Etablerte virksomheter må ved nybygg
eller større utvidelser/endring av eksisterende bygg betale kommunen et frikjøpsbeløp per
manglende biloppstillingsplass. Innbetalt beløp til kommunen for frikjøp av parkeringsplasser
skal benyttes til bygging og drift av et kommunalt parkeringsanlegg i Ratvikdalen.
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For skoler, barnehage, institusjoner, forsamlingshus og lignende skal kravet til
parkeringskapasitet vurderes ved hvert enkelt tilfelle.
3: Parkeringsregulering
Dette er en mulighet kommunen må se på i løpet av de neste 12 årene. Muligheten er ikke
tilstede før parkeringsplassen, eventuelt parkeringshuset, i Ratvikdalen opparbeides.
Innføring av parkeringsregulering må vurderes i forhold til resten av kommunen. Følgene ved
avgiftsparkering og tidsbegrensning må utredes nærmere, og behandles i kommunestyret,
før det eventuelt kan innføres.
Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er søknadspliktige etter plan- og
bygningsloven. Kommunen kan vedta egen retningslinjer for parkering på kommunale gater
og veger som forbudssoner, soneparkeringsordning, parkeringsavgifter og liknende.
Parkeringsregulering bør benyttes med varsomhet, slik at det ikke fører til at færre tar
hurtigbåten, og heller velger bil/ferge.
4: Utbedre kollektivtilbudet innad i kommunen og 5: Bedre forhold for sykkel/gange
De to siste alternativene er tiltak som er blir diskutert andre steder i planbeskrivelsen. Tiltak
kan føre til at flere går/sykler eller benytter kollektiv til hurtigbåten, slik at det blir lettere for de
som må benytte bil å parkere.
7.4.5 Sykling og gåing
Mange av de foreslåtte tiltakene ovenfor er gang-/sykkelveg eller fortau. Hvis dette blir
gjennomført vil det føre til at vi får et mer sammenhengende nettverk for gående og syklende
enn i dag.
Hvis flere kan bevege seg utendørs uten å være avhengig av bil vil dette kunne bedre både
folkehelse, miljø, minske vegvedlikehold, føre til mer aktivitet i sentrum, med mer.

7.5 Trafikk om 20 år
Vanvikan er et tettsted som forventes å vokse. Det er viktig å legge til rette for gode
løsninger for alle trafikanter, både bilister, kollektivtrafikk, syklende og gående. Det er gode
grunner til å anta at vekstraten vil kunne øke mye mer enn i dag hvis det blir bro. Med flere
mennesker kan det bli både mer trafikk og flere som reiser kollektivt. Vi forutsetter at ved
videre utvikling vil nye boligområder knytte seg til eksisterende gang-/sykkelnettverk.
Flere innbyggere og mer aktivitet medfører potensielt et større problem med miljørelaterte
følger av trafikk, som støy, støv og liknende. Fremtidige planer må ta høyde for dette.
Med flere bosatte vil det muligens bli enda større behov for løsninger omkring regulert
parkering. Hvor stort behov det vil bli, avhenger imidlertid av hvor stor trafikken blir og hvor
god kollektivtrafikken innad i kommunen blir. Det er flere usikkerhetsmomenter i dette
regnestykket. Blant annet vil trafikken kunne bli påvirket av bompenger på Fosenbrua, og om
bompengeinnkreving gjennom Fosenvegene fortsatt vedvarer.
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7.6 Oppsummering
I kapitelet om trafikk har vi sett på hva som kan og bør gjøres i forhold til trafikksikkerhet,
samt hvordan vi kan legge bedre til rette for parkering, kollektivbruk, sykling og gåing. Flere
tiltak for å bedre trafikksituasjonen, samt tilrettelegge for myke trafikanter er forslått, og dette
vil bli tatt inn i planbestemmelsene.
Hvis vi skal ha en god utvikling av lokalsamfunnet i Vanvikan, er det imidlertid også viktig å
se på hvilket kollektivtilbud som finnes, samt reisevaner i Indre Fosen kommune.

8 Kollektivtilbud og reisevaner
Hurtigbåten fra Vanvikan er en veldig viktig forbindelse til Trondheim, for alle i hele Indre
Fosen kommune. Den forminsker reisetid fra kommunen til regionsenteret, og gjør det lettere
å bo på Fosen og arbeide i Trondheim. Hurtigbåten er også viktig for næringsutviklingen på
Fosen, ved at den skaper raske og miljøvennlige forbindelseslinjer.
Nye bydeler på Nyhavna og ved Trondheim stasjon vil medføre at vi gradvis får et større
tyngdepunkt langs sjøen nord i byen og mot Lade i nordvest. Utviklingen av Vanvikan som
bosted med tilknytning via hurtigbåten er samtidig i henhold til IKAP2 og i henhold til
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Hurtigbåten er i tillegg et viktig virkemiddel for å få ned CO2 utslipp, ved at den erstatter
bilreiser som forurenser mer. Dette vil bli ytterligere forsterket når hurtigbåten blir elektrifisert
i nærmeste fremtid.
Det er viktig for kommunen som helhet at hurtigbåten styrkes. Både av hensyn til
eksisterende innbyggere og næringsliv, attraktivitet for nye innbyggere, og med tanke på
miljøhensyn. Hurtigbåten styrkes best ved at vi legger til rette for at flere skal benytte seg av
tilbudet. For å kunne se på mulige tiltak, må vi se nærmere på hvilke reisevaner som finnes,
både i Indre Fosen, i Trondheim, og i Trondheimsregionen for øvrig.
I 2013/14 ble den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) i Norge gjennomført. For
Trondheimsregionen ble det også utført en tilleggsrapport i 2015/16. Undersøkelsen ble gjort
blant befolkning over 13 år og sier noe om hvordan folk reiser, hvilke transportmiddel som
blir benyttet, og i hvor stort omfang. Undersøkelsen inkluderer også en begrenset vurdering
av parkeringsforhold knyttet til reiser. Reisevaneundersøkelsen skiller ikke mellom ulike
kollektivalternativ (båt/buss), slik at reisevaner knyttet til hurtigbåten vil være en del av
begrepet «kollektiv».
8.1.1 Eksisterende kollektivtilbud i Vanvikan
Disse bussrutene går via Vanvikan i dag:
– AtB rute 552: Vanvikan – Rissa. 2-3 avganger hver veg daglig, ma-fre.
– Namdal Trafikk Rute 17-302: Vanvikan – Leksvik – Inderøy – Levanger/Steinkjer. 3-4
avganger hver veg daglig, ma-to. 5 avganger hver veg fre.
– Rute 17-304: Vanvikan – Kråkmo. 2 avganger hver veg søndag.
– I tillegg er det skoleruter som kan benyttes av alle. Disse rutene knytter seg til skolens
start og slutt-tidspunkt.
– Hurtigbåten mellom Vanvikan og Trondheim går 1 gang i timen på hverdager mellom kl.
06:20 og 23:30. Det er litt sjeldnere tilbud midt på dagen og på kvelden etter kl. 18.
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I følge karakteristikker i RVU er kollektivtilbudet i Vanvikan dårlig eller svært dårlig:
Svært god
God
Middels god
Dårlig
Svært dårlig

Mindre enn 300 m til holdeplass og minst 4 avganger pr time.
Mindre enn 300 m fra holdeplass og 2-3 avganger pr time eller 300-600 m
fra holdeplass og minst 4 avganger pr time.
Mindre enn 300 m fra holdeplass og 2-3 avganger pr time
Mindre enn 600 m fra holdeplass og 1 avgang pr time eller 600-900 m fra
holdeplass og 2-3 avganger pr time.
Mer enn 600 m fra holdeplass og 1 avgang pr time eller sjeldnere.

Tabell: Gradering av kollektivtilbud ifølge RVU

8.1.2 Omfang og karakter på reisene
Gamle Leksvik kommune har gjennomsnittlig 3,1 reiser per person og dag. Det ble registrert
totalt 9133 reiser per dag. På en gjennomsnittsdag har hovedtyngden av befolkningen
mellom 1-4 reiser per dag. Ikke alle som bor i kommunen reiser hver dag, og vi reiser mest
på ukedagene og mindre i helgene. Andelen reisende er økende.
Reisens lengde har naturlig nok stor betydning for valg av transportmiddel. Men hvis vi ser
på resultater fra Trondheim ser vi en tydelig vekst i andelen personer som sykler på alle
avstander, både på korte og lange. Mest markant vekst er det på reiser med avstander
mellom 4-6 km. For fotgjengere viser tallene at det er noen flere som går lengre. Hvis vi
sammenlikner dette med resultat fra Trondheims omegn er bilandelen større for alle
reiselengder, færre sykler og nesten ingen reiser kollektivt under 10 km. Her er sykkel- og
kollektivandelene svært lave på alle avstander.
Tabell 4 viser valg av reisemiddel i Rissa/Leksvik. Bil er det absolutt vanligste reisemiddelet.
Dette er ikke overraskende i en kommune som er stor, med betydelige avstander for de
fleste innbyggerne, og samtidig med et dårlig kollektivtilbud:
Reisemiddel
Bostedskommune
Rissa
Leksvik

Bilfører

Bilpassasjer

Til fots

Sykkel

Kollektiv

Totalt
antall
svar*

68 %
58 %

5%
14 %

22 %
25 %

2%
2%

3%
1%

316
177

Tabell 4: Reisende fordelt på reisemiddel i Indre Fosen kommune

*Antall intervju eller antall reiser som ligger til grunn for de respektive tallene sier noe om hvor sikker
tabellene/figurene. Feilmarginen øker når antallet intervju blir lavt. Når 1000 personer har svart, vil
feilmarginen være +/- 3 prosent (95 prosent konfidensintervall). På grunn av det lave antall svar i
Rissa/Leksvik er feilmarginen vesentlig.

I og med at hurtigbåten er så viktig for Vanvikan er det litt overraskende få som svarer at de
reiser med kollektiv. I neste avsnitt skal vi se nærmere på når folk benytter seg av de
forskjellige reisemidlene
8.1.3 Reisenes formål
Reisevaneundersøkelsen har undersøkt hvilke typer reiser som foretas mest i Indre Fosen
(tabell 5). Vi reiser mest i forbindelse med fritid/besøk og handel/service. Til sammen utgjør
disse rundt en tredel av alle reiser (27 og 38 %). Arbeidsreiser og skole-/studiereiser utgjør
en mindre del, omtrent en 10-del (18 og 8%).
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Arbeid
Rissa
Leksvik

13 %
7%

Skole/
studie
5%
1%

Handle/
service
11 %
18 %

Omsorg/
følge
6%
5%

Fritid/
besøk
16 %
20 %

Til fots

Sykkel

Kollektiv

Sum

6%

3%

9%

100 %

Annet

Hjem

Total

Antall

8%
6%

42 %
44 %

100 %
100 %

326
179

Tabell 5: Reisens formål i Indre Fosen kommune

Bilfører
Arbeidsreise (reise til/fra
arbeid)
Skole (reise til/fra skole)
Tjenestereise (reise i
arbeid)
Innkjøp av dagligvarer
Andre innkjøp (alle andre
innkjøp)
Service/div ærend
(bank/post, reisebyrå
etc.)
Medisinske tjenester,
Hente/bringe/følge barn
til/fra barnehage mm
Hente/bringe barn til/fra s
idrettsaktiviteter
Andre
hente/bringe/følgereiser
Besøk (privat
besøk,sykebesøk
Kino, teater, konsert,
utstilling mv
Kafé, restaurant, pub mv
Sportsarrangement som
tilskuer
Organiserte
fritidsaktiviteter; musikk,
idrett, trening
Gikk/syklet/jogget en
tur/skitur/luftet hund
Hyttetur
Andre ferie-/helgereiser
Annet formål

79 %

Bilpassasjer
3%

9%
81 %

5%
3%

31 %
8%

12 %
2%

42 %
6%

100 %
100 %

72 %
75 %

10 %
18 %

13 %
6%

2%
0%

2%
1%

100 %
100 %

68 %

14 %

9%

7%

2%

100 %

68 %
81 %

11 %
4%

19 %
13 %

0%
0%

2%
1%

100 %
100 %

90 %

9%

1%

0%

0%

100 %

86 %

11 %

2%

0%

1%

100 %

60 %

17 %

17 %

1%

5%

100 %

62 %

15 %

12 %

0%

12 %

100 %

28 %
63 %

43 %
31 %

26 %
6%

0%
0%

3%
0%

100 %
100 %

61 %

19 %

12 %

5%

3%

100 %

20 %

5%

68 %

5%

2%

100 %

76 %
50 %
66 %

19 %
10 %
15 %

0%
0%
14 %

0%
30 %
0%

5%
10 %
6%

100 %
100 %
100 %

Totalt

65 %

11 %

17 %

2%

5%

100 %

Tabell 6: Transportmiddelfordeling for ulike formål for bosatte i omegn til Trondheim (Trondheimsregionen minus
Trondheim). De forskjellige hovedinndelingene er oppdelt i flere, men samlet i forskjellige fargenyanser. (Sum
formål = 100%). Antall svar = 9882.

Vi kan også se nærmere på hvordan reisemiddelvalg som gjøres for de forskjellige
reisemålene. I tabell 6 har vi tall for kommuner i Trondheims omegn. Tallene totalt
(sammenlagt) samsvarer greit med tallene i tabell 4, som er tall utarbeidet spesielt for Indre
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Fosen. Største forskjellen er at det er noen flere som går, og litt færre som tar kollektiv, i
Indre Fosen enn gjennomsnittet for kommunene til Trondheims omegn.
Det er stor variasjon i reiseformål mellom hverdager og helg. Reisens formål varierer
selvfølgelig også noe gjennom året.
Hvis vi ser kun på bilbruk, ser vi at bilen blir benyttet mye til/i arbeid, til handling og til å
hente/bringe barn. Det er flest bilpassasjerer når man skal på handling og i forbindelse med
fritidsaktiviteter/besøk.
Av de som går er det mange som går til skolen, en del som bringer barn til barnehagen, og
ved innkjøp av dagligvarer. Mange går også når de skal på besøk eller kafe. Og selvfølgelig;
mange går når de skal gå på tur. Overraskende nok er det «bare» 68 % som svarer dette,
noe som kan bety at mange setter seg i bilen for å reise til stedet man skal gå på tur i.
Sykkel er brukt til skolen, til småærend og «på tur»/ferie. Noen sykler til fritidsaktiviteter.
Kollektiv er benytter for det meste til skole. Bare 15% av kollektivbruken benyttes til/i
jobbsammenheng. Noen benytter kollektiv til kino/konserter e.l., og til ferieturer.
8.1.4

Oppsummering

 Prioritering av hurtigbåten er veldig viktig
 Kollektivtilbudet i Vanvikan er dårlig eller svært dårlig.
 Gjennomsnittlig reiser flesteparten av befolkningen i gamle Leksvik kommune 1 til 4
turer per dag
 Bil blir valgt som reisemiddel 2/3 ganger
 Sykkel og kollektiv er lite benyttet i Indre Fosen
 Flest reiser blir gjennomført i forbindelse med fritidsaktiviteter eller handel
Indre Fosen har store reiseavstander mellom tettstedene, og mange samfunnsfunksjoner
ligger spredt i kommunen. I Vanvikan er imidlertid mange viktige funksjoner samlet; skole,
barnehage og fritidsaktiviteter. Ikke alle reiser foregår over lengre avstand. Hvis vi
oppmuntrer mer til gåing og sykling ved å legge til rette for bedre nettverk, er det mulig at
flere oftere velger å benytte sykkel eller gange, også i Vanvikan. Hvis vi styrker forholdene
for sykkel og gange vil dette også gi mange andre fordeler; det bedrer folkehelsen, miljøet,
og skaper mer liv i tettstedet.
Viktigst er å skape gode forbindelser ned til sentrum. Forsterking av sykkel og gange
medfører også en forsterking av kollektivtilbudet, og minsker samtidig behovet for parkering i
sentrum. For å styrke hurtigbåten må vi også etablere/sikre gode parkeringsforhold for de
som må kjøre bil til hurtigbåten.
I spørreundersøkelsen for voksne ble det stilt spørsmål ved om de «kunne tenke seg å gå
eller sykle mer i hverdagen». Av 110 som svarte på spørsmålet sa 85 % at de ønsker dette.
Bare 9 % svarte «nei».
Også i kommunene til Trondheims omegn bør det bli lettere å velge gange eller sykkel på
korte reiser. Det kan være at det blir viktig med en holdningsendring til bruken av bil. En
innarbeidet vane med å benytte bil, fører gjerne til at flere også bruker bil på kortere
strekninger hvor det er fullt mulig å gå eller sykle.
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I tillegg til kollektivtilbudet har bostedets utforming betydning for om man velger noe annet
enn bilen. RVU viser at når en reisekjede starter med følgereiser som å frakte barn eller
andre med bil, så brukes bilen ofte videre på hele reisekjeden: Arbeid, handel etc. Hvis
målpunkt som holdeplass – barnehage - butikk ligger spredt, er det mer naturlig at flere må
velge bil for å komme seg rundt enn hvis alle målpunktene ligger samlet. Dette gjelder selv
om avstanden mellom målpunkt – hjem er vesentlig. Bil er viktig for alle reiselengder over 1
km.
Hvis privatbilismen skal reduseres blir det viktig å se på reisene som gjøres på fritida. Igjen
må det legges til rette for sykling der hvor dette er mulig. Mange i Indre Fosen reiser
imidlertid lengre avstander for å handle, eller være med på fritidssysler. Hvis det hadde vært
kollektivtilbud på ettermiddagstid/kveldstid innad i kommunen kunne de motvirket trenden.
Det gjør det lite av, og det kan være vanskelig å få til uten at det finnes et større
kundegrunnlag/befolkning.
Hvis vi skal etablere et bærekraftig samfunn vil det være viktig å endre reisevaner. I
kommunedelplan Vanvikan vil det være avgjørende å legge boligområder nære sentrum, jf.
Retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

9 Folkehelse, miljø og estetikk
I samfunnsdelen var satsningsområdene for å lykkes med vekst og utvikling i kommunen
befolkningsvekst, bærekraft, folkehelse, universell utforming og estetikk (fig. 27).
Bokvalitet og livskvalitet kan fremmes ved å løfte frem disse satsningsområdene. I dette
kapitelet beskrives hvordan tiltak i kommunedelplan Vanvikan støtter opp under
satsningsområdene. Temaet befolkningsøkning blir behandlet flere andre steder i denne
planbeskrivelsen og blir ikke trukket inn her.

9.1 Folkehelse
Overordnet regelverk for dette temaet er Forskrift om miljørettet helsevern. Her fastsettes
miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer.
Attraktiv og levende lokalsamfunn, med gode oppvekstsvilkår, er god folkehelse. Disse
prinsippene er førende for alle temaene vi behandler i kommunedelplan Vanvikan.
Prinsippene som er omtalt i de neste avsnittene om universell utforming og estetikk, er også
grunnlag for god folkehelse i befolkningen. Under temaet folkehelse, vil vi se nærmere på
generelle helsefremmende tiltak, på befolkningens helse i fremtiden, og på eksisterende
natur/friluftsområder i tettstedet. I tillegg vil vi se på behov og eventuelle krav til en fremtidig
helikopterlandingsplass.
Barn og unges vilkår er også viktig for folkehelsen. Dette blir behandlet som et eget tema.
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Figur 27: Satsningsområder i samfunnsdelen

9.1.1 Helsefremmende tiltak
Et veldig godt tiltak for å fremme folkehelse er hvis vi i planleggingen legger vekt på
gåavstand til viktige samfunnsfunksjoner og tilbud. Gåavstand er imidertid et begrep som
oppfattes forskjellig av ulike personer. Ulike befolkningsgrupper har ulik aksjonsradius, se
figur 28.
En slik planlegging legger til rette for bedre folkehelse, mer trivsel og livskvalitet. Møteplasser
med mulighet for rekreasjon må også etableres innenfor en radius på 400-meter.
9.1.2 Befolkningens helse i fremtiden
Ved vurdering av folkehelse og fremtidig behov, må vi ta i betraktning den fremtidige
eldrebølgen som er forventet å komme i løpet av de nærmeste tiårene. Vi vil få en stadig
økende andel eldre som følge av høyere levealder, høye fødselstall etter 2. verdenskrig
kombinert med fallende fødselstall de senere tiår. Dette vil føre til en økende andel
mennesker som vil kunne få behov for assistanse.
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Trondheimsregionen har
ved hjelp av tall fra
Statistisk sentralbyrå (SSB)
utarbeidet fremtidige
befolkningsprognoser for
Leksvik/Rissa.
Framskrivninger (middels
prognose 2017) tilsier en
økning i befolkningen, fra
10 108 innbyggere i 2017
til 11 226 innbyggere i
2040. Antall innbyggere
mellom 67 – 79 år vil øke
med 263 innbyggere frem
mot 2040 i forhold til
dagens nivå. Prognosen
for de aller eldste
innebærer også en økning i
antall. Vi vil ha 469 flere
innbyggere i aldersgruppen
Figur 28: Barn og eldre har en begrenset aksjonsradius for hva de tenker som 80+ i 2040 enn i dag.
akseptabel avstand å gå til/fra et målpunkt.

Det er rimelig å anta at for
innbyggere i aldersgruppen 67- 79 år, samt for de over 80+, vil det sannsynligvis være flere
personer som vil ha behov for assistanse enn blant øvrige aldersgrupper i befolkningen.
Frem mot 2040 vil Indre Fosen kommune har rundt 730 flere innbyggere over 67 år enn i
dag. God folkehelse er derfor også et samfunnsøkonomisk tiltak, som vil få stadig økende
betydning i årene som kommer.
9.1.3 Natur-/friluftsområder
I Vanvikan er det rikt med naturområder, men ikke så mange tilrettelagte friluftsområder.
Adkomst til naturområdene kan forbedres, og flere ferdselsårer som kun er forbeholdt myke
trafikanter bør etableres. Dette til tross; det er riktig å si at områdene rundt Vanvikan
oppfordrer til fysisk aktivitet. Naturen er en ressurs, som ifølge spørreundersøkelsene og
barnetråkk blir mye benyttet.
Som en del av planarbeidet har friluftsområdene rundt Vanvikan blitt kartlagt og verdsatt. De
viktigste konklusjonene fra denne kartleggingen er;
 Det bør etableres natursti langs kysten, både i Arnfjæra og over Langnesberget mot
Lyngbukta. Tilgang til gode rekreasjonsområder er et viktig kriterium ved valg av bosted
og næringsetablering. Dette er viktig for stedenes kvaliteter og i utviklingen av
lokalsamfunnet. Spesielt viktig er tilgangen til rekreasjonsareal for tettstedene.
 Naturstier bør etableres som en helhetlig grøntdrag, og gir gode betingelser for fisk, vilt
og flora/fauna. I strandsonen skal allmennhetens friluftsliv, landskap og biologisk
mangfold prioriteres (jf. Strandsoneplan for Trondheimsregionen).
 I samme forbindelse må det redegjøres for parkeringsmuligheter som kan etableres
tilknyttet disse naturstiene.
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9.1.4 Utvidet legevakt og helikopterlandingsplass
I planarbeidet skal Indre Fosen kommune utrede og legge til rette for etablering av legevakt
24/7 (timer/dager i uka), samt helikopterlandingsplass. I den sammenheng har Norsk
luftambulanse har sendt oss en statistikk på luftambulansens trafikk til Fosenhalvøya de siste
to årene (2016 + 2017). Statistikken dekker Leksvik/Rissa, men også Åfjord, Ørland og
Roan. Trafikken knyttet til legevaktsentralene er ikke adskilt fra annen trafikk.
Av statistikken ser vi at tidligere Leksvik kommune har hatt 15 utrykninger med
luftambulanse i 2016, samt 25 uttrykninger i 2017. Til sammenlikning har Rissa hatt 48
uttrykninger i 2016, samt 50 uttrykninger i 2017. Uttrykningene har gått til forskjellige steder i
kommunen, mange til steder med umiddelbare behov. Det gjelder enten ved en ulykke eller i
møte med ambulansen. I tillegg har luftambulansen ofte landet ved kommunens eldre- og
sykehjem. I Indre Fosen er eldre-/sykehjem spredt på forskjellige steder; Leksvik sykehjem,
Rissa sykehjem, Råkvåg aldershjem og Stadsbygd eldresenter.
Selv om felles legevakt for hele Indre Fosen kommune vil bli liggende i Vanvikan, vil en stor
andel av luftambulansens uttrykninger i fremtiden fortsette å med fly til andre lokasjoner.
Fremtidige behov
Fremtidige behov ved en fremtidig legevakt er vanskelig å anslå med sikkerhet. Hvis
utgangspunktet er at rundt halvparten av alle landinger i 2016/2017 var utenfor legevakta,
kan vi tenke oss at det i dag vil være 35 – 40 landinger per år i Vanvikan. Eldrebølgen vil føre
til mer behov tilknyttet alders-/sykehjem, og endringen vil ikke ha den største innvirkningen
på frekvensen ved en fremtidig legevakt. Med bakgrunn i dette anslår vi maksimalt 50
landinger per år frem mot 2040, ved en fremtidig legevakt i Vanvikan.
Det er forskjellig størrelse på helikopterlandingsplasser etter hvilke redningshelikoptre man
ønsker å legge til rette for. De største helikoptrene er av type AW101 og har en diameter på
22,8 meter. Hvis vi skal legge til rette for dette innebærer det behov for en landingsplass med
sikkerhetsområdet (hinderfritt) på minimum diameter 45,6 meter (på bakkenivå). Til
sammenlikning har de største ambulansehelikoptrene som er i bruk i dag (type AW139) en
diameter på 16,67 meter. Dette medfører en landingsplass med sikkerhetsområde
(hinderfritt) på minimum diameter på 33,5 meter (på bakkenivå). Hvis det er mulig å heve
landingsplassen, enten til toppen av en bygning, eller som egen plass over eksisterende
parkering ved havna, vil minimumskravet være en landingsplass med diameter 20,9 meter.
Ved planlegging vil vi måtte ta høyde for problematikk rundt eksos og støy, med mer.
Frekvens tilsier at vi kan legge til rette for etablering av en liten helikopterlandingsplass ved
legevakta i Vanvikan. Landingsplass for de største redningshelikoptrene kan videreføres slik
som praksis er i dag; oppe på Skavlmyra stadion, ca. 2,5 km fra dagens legevakt på havna.
Slutninger rundt fremtidige behov er forelagt helse- og omsorgssjef, kommuneoverlege og
virksomhetsleder i Indre Fosen legetjeneste. De hadde ingen innvendinger til forslaget.

9.2 Universell utforming
For dette temaet har vi benyttet utkast til en veileder om universell utforming etter plan og
bygningsloven, utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017. Vi har
også benyttet rundskriv T-5/99 B; Tilgjengelighet for alle.
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Universell utforming er et anerkjent prinsipp for utvikling av et mer inkluderende samfunn. All
arealbruk skal i hovedsak være slik at områder og bebyggelse kan brukes av alle i så stor
grad som mulig. Virkemidler for å oppnå dette er god lokalisering, god arealdisponering,
gjennomtenkt veg-/transportsystem, og tilstrekkelig detaljutforming.
9.2.1 Lokalisering
Lokalisering av arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med særlige behov for
tilrettelegging skal planlegges på bakgrunn av en samlet vurdering av konsekvenser knyttet
til tilgjengelighet og funksjonalitet, sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport,
lokalklima med mer. Universell utforming og tilgjengelighet har vært en del av
konsekvensutredningen. Den redegjør for hvilke konsekvenser de forskjellige tiltakene kan få
på tilgjengeligheten. Avbøtende tiltak for å bedre tilgjengeligheten, og sikre universell
utforming, har blitt foreslått der hvor det er mulig og nødvendig.
Av hensyn til tilgjengeligheten for alle bør ny utbygging i størst mulig grad legges til
eksisterende tettsteder, spesielt med tanke på den delen av befolkningen som har lavest
mobilitet og som ikke disponerer bil. Størst mulig del av befolkningen skal ha korte avstander
i forhold til daglige gjøremål.
9.2.2 Arealdisponering
Det bør legges vekt på å skape omgivelser som gir alle mennesker gode muligheter til å
orientere seg.
I fremtidige plansaker innenfor kommunedelplanen skal det redegjøres for universell
utforming og hvordan tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, er ivaretatt. Jf. plan- og
bygningslovens § 1-1 Lovens formål, femte ledd.
For å sikre god tilgjengelighet og universell utforming er det også viktig å fokusere på gode
møteplasser som er tilgjengelige for alle. Det betyr møteplasser med trivselsfremmende
kvaliteter, som samtidig er med på å skape gode bomiljøer. Inkludering fremmer trygghetsog mestringsfølelsen, gir økt samfunnsdeltakelse, motvirker isolasjon og stimulerer til bedre
folkehelse. Tilgang til ren luft, natur- og rekreasjonsområder, gang- og sykkelveier og fravær
av støy, fremmer fysisk aktivitet for alle og forebygger sykdommer.
For alle uteoppholdsareal og turstier skal tiltak som kan øke tilgjengeligheten vurderes. Der
hvor det er vanskelig å oppnå god tilgjengelighet, kan mindre tiltak ha stor betydning, som
f.eks. oppsetting av rekkverk, hvilebenker, fjerning av ujevnheter i gangveier, eller annet.
9.2.3 Veg-/transportsystem
Nye utbyggingsområder, både bolig, næring og offentlige formål skal utformes slik at veier og
gangveier ikke er for bratte, ligger best mulig i terrenget og gir god adkomst til bygninger.
Uteoppholdsarealer bør plasseres med god adkomst og ikke i for bratt terreng. Bygninger
bør tilpasses terrenget og plasseres slik at trinnfri adkomst kan oppnås.
Universell tilgjengelighet kan være krevende å oppnå i Vanvikan, men ikke umulig. Tettstedet
har tidvis en utfordrende topografi. For å kunne oppnå universell utforming bør ikke stigning
på samleveg være større enn 1:20 (5 %), og på korte strekninger 1:12 (8,3 %) inntil 3 m
(Statens vegvesen Håndbok V129: Universell utforming av veier og gater).
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Anlegg for gående og syklende bør i størst mulig grad være tilpasset funksjonshemmede.
Der hvor dette ikke er mulig skal det etableres alternative adkomstmuligheter til de viktigste
rekreasjonsområdene. Parkeringsplasser for funksjonshemmede skal etableres på større
parkeringsareal.
9.2.4 Detaljutforming
Lokalisering av bygninger og boliger har stor betydning for universell utforming. Omfanget av
boenheter som skal være universelt utformet kan også bestemmes i detalj i en overordet
plan. Det gjelder også for tiltak som krav til heis, tilgjengelig boenheter og minstestørrelsen
på boenheter. Indre Fosen kommune opplever generelt at det er få vanskeligheter med å få
etablert boenheter med god universell utforming. Det er derfor ikke nødvendig med
innskjerpede krav til universell utforming på overordnet plannivå.
Tilgjengelighet i utformingen av bygg, anlegg og uteoppholdsarealer blir ivaretatt gjennom
TEK17.
Samtidig skal det legges særlig vekt på viktigheten av å legge til rette for universell utforming
i områder som er offentlig tilgjengelige. I kommunedelplan Vanvikan vil dette gjelder for
områder som blir regulert til sentrumsformål, og områder med offentlig eller privat
tjenesteyting.
Utvikling av et mer tilgjengelig samfunn, betyr at universell utforming er en del av alle planer.
Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene så mye som mulig, i forhold
til tilgjengelighet i bygninger, uteområder, på transportmidler og i andre produkter. Dette
innebærer å finne løsninger som forbedrer tilgjengeligheten for alle mennesker, også
mennesker med funksjonshemming.

9.3 Estetikk
For dette temaet har vi benyttet veileder om estetikk i plan og byggesaker, T-1179, fra 1997.
Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen. Indre Fosen
kommune har ikke en egen byggeskikksveileder, og vil derfor i kommunedelplan Vanvikan
utforme noen enkle retningslinjer for estetisk utforming som passer for dette tettstedet.
Et godt sted utvikles gjennom kvalitet og vektlegging av estetiske hensyn i bygde omgivelser.
Viktig for estetikken vil være til hvordan fremtidige tiltak forholder seg til landskapet. Det har
blitt utarbeidet en landskapsanalyse som definerer karakteren på 10 delområder i, og i
tilknytning til, Vanvikan. Landskapskarakteren sier noe om områdenes naturgrunnlag, hvilken
arealbruk, historiske kontekst, kulturelt innhold, samt romlige/sansbare forhold (opplevelser)
som er spesielt for et område, og hva som adskiller et område fra landskapet rundt.
Estetiske kvaliteter beskrevet i landskapsanalysen vil danne grunnlag for fremtidige tiltak
innenfor planområdet. Nye tiltak må tilpasses landskap og omgivelser. Tiltakenes betydning
på landskapskarakteren må omtales i fremtidige detaljreguleringsplaner. Det må foretas et
bevisst valg om hvorvidt nye tiltak skal innordne seg eller bryte med eksisterende mønstre.
Byggverk i boligområder bør lokaliseres og utformes slik at det oppnås et godt samspill med
terreng og vegetasjon på den enkelte tomt. Særtrekk knyttet til terreng og vegetasjon bør
påvirke utformingen av nye tiltak.
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Vanvikan preges av at tettstedet ligger nære sjø og natur, og at det er mange grønne areal.
Dette må ivaretas i fremtidige planer. I sentrumskjernen er det mye asfalt og her gir sjøareal
en spesiell estetisk kontrast og rom rundt bygningene. Her kan det etableres mer grønt inntil
og mellom bebyggelsen for å gi den estetisk verdi, styrke de visuelle linjene, og bidra til
biologisk mangfold. Grøntareal kan samtidig gi verdifullt areal for rekreasjon.
Ved utforming av nye boliger og rehabilitering/modernisering av gamle bygg, skal det
etterstrebes aktiviteter i boligfeltene og flere boligtyper. Tomtenes terreng og vegetasjon bør
påvirke byggenes utforming som mye som mulig.
Innenfor planen er fire områder regulert til skole og barnehage. Bygningene i disse
områdene skal utformes med tanke på å skape en god overgang til tilgrensende bebyggelse
og landskap. Utformingen må ta hensyn til naboområdenes behov og karakter, og byggene
skal gis en utforming med god arkitektonisk kvalitet i form, materialer og utførelse. Byggene
skal utføres i varige materialer med høy håndverksmessig standard.
Alle nye prosjekt, både bolig, offentlige bygg, industri og næringsliv, oppfordres til å satse på
klimavennlige og estetiske bygg. Fremtidige byggeprosjekt anmodes om å benytte lokale og
kortreiste råvarer. Det bør være en hovedregel at nye prosjekt skal vektlegge miljøvennlige
materialer og naturlige kretsløp i utviklingen av områdene.

9.4 Bærekraft
Klimatilpasning er «… den evnen et system har til å tilpasse seg klimaendringer (inkludert
klimavariasjoner og ekstremer) for å begrense potensielle skader, dra fordeler av
mulighetene, eller håndtere konsekvensene». Dette er definisjonen på klimatilpasning som
både FNs Klimapanel og nasjonale myndigheter legger til grunn.
Temaet Bærekraft omhandler vurderinger av hvilke grep vi kan/må gjøre for å redusere
klimaendringene. Når vi skal vurdere mulige konsekvenser av klimaendringene må vi
forholde oss til de høyeste anslagene for å være «føre var». Dette
høye utslippsscenariet tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de
siste tiårene. I dette kapittelet skal vi ta for oss hvilke tiltak denne planen legger opp til for å
redusere klimagassutslipp.
Norge har 23 nasjonale mål for miljøet, knyttet til naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø,
firluftsliv, forurensning, klima og polarområdene (http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/).
For å redusere effekten av fremtidige klimaendringer vil kommunedelplan Vanvikan både
legge opp til forskjellige klimatiltak, samtidig som at tiltak i forhold til klimatilpasning og
forurensning er foreslått. I planen vil vi
 legge til rette for tiltak knyttet til bedring av gang, sykkel og kollektiv
 bedre forholdene for hurtigbåten. Dette vil forsterkes ytterligere når hurtigbåten i 2022
går over til å bli drevet av elektrisitet.
 Det vil bli utarbeidet bestemmelser som begrenser forurensning mest mulig.
 oppfordre til bruk av kortreiste produkter.
 Legge viktige samfunnsfunksjoner i nær tilknytning til hverandre.
 Etablere planbestemmelser som sikrer fremtidig bebyggelse mot fremtidige
klimaendringer identifisert i ROS-analysen, som blant annet havnivåstigning.
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10 Barn og unge
Overordnede retningslinjer for temaet barn og unge er Rikspolitiske retningslinjer for å stryke
barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08).
Gjennom kommunedelplanen skal vi legge til rette for ny videregående skole, grunnskole og
barnehage. Potensialet for endring er stort, og forholdene for barn og unge vil bli svært
styrket i løpet av planperioden. Trafikksituasjonen i Vanvikan er behandlet tidligere, og tiltak
som vil bedre forholdene på samferdsel for barn og unge er foreslått. I dette kapittelet vil
andre viktige forhold som berører barn og unge bli diskutert. Innspill til planen vil være viktig
for å avgjøre hva som skal gjennomføres, og hvor.
10.1.1 Innspill fra Barnetråkk
Gjennom «Barnetråkk» har vi fått gode opplysninger om skolevei og hvordan barn/unge
bruker omgivelsene sine. Dataene sier også noe om hvor leke-/oppholdsområdene er, og
hvilke områder som oppleves som bra og mindre bra.
Barnetråkkundersøkelsen viser at mange elever på Vanvikan skole synes de bor på et veldig
fint sted. Mange liker å bruke nærområdene rundt der de bor. Andre områder som mange
liker er nøtteskogen vest for skolen (Tæveberga), skogen ovenfor skolen, gapahukene i
skogen i nærområdene til Vanvikan, fjæra og naturstien opp mot Bjørgan. Idrettshallen er
også et kjempepopulært sted, i tillegg til Skavelmyra som mange også benytter mye.
Blant de yngste elevene så vi at mange leker i områdene rundt hjemmene sine.
Lekeplassene blir brukt en del, selv om mange sa at de ønsket nye og bedre lekeapparater.
Mange ytret også ønske om spesielle aktivitetssteder, blant annet bedre ballbinge, basseng,
skøyteplass, sykkel-/skaterampe, ridebane, parkourbane, turnstativ, med mer.
Skavlmyra og idrettshallen er spesielt viktig for de eldste aldersgruppene. Noen skrev at de
bruker nesten all fritid her. Samtidig savner mange også andre typer treffsteder, det vil si en
møteplass utenfor idretten. Flere ønsker et treffsted hvor ungdommer kan møtes etter
skoletid.
10.1.2 Innspill fra Indre Fosen ungdomsråd
I et møte med Indre Fosen ungdomsråd kom det også innspill på ønsker for fremtidige
møteplasser. Ungdomsrådet ønsker at det skal lages møteplasser hvor man kan treffes både
som 15-åring og som 80-åring.
Det må etableres et møtested som er åpent hele tiden. Møteplassen trenger ikke være
innendørs, men hvis det skal være noe utendørs må det ha tak og strøm for å kunne lade
mobiltelefoner. Det bør være en møteplass for hvert tettsted i kommunen.
Møteplassen kan gjerne være en park, eller ved noe grønt. Det estetiske er veldig viktig for
et bra førsteinntrykk, og for at man skal trives der og bruke stedet.
10.1.3 Prosess rundt ny skole og barnehage
I forbindelse med behov for ny skole og barnehage i Vanvikan, ble det i 2016 etablert en
arbeidsgruppe som skulle se på mulig lokalisering av fremtidig skole og barnehage, samt
ønsker for innhold. Leksvik formannskap ga i møte den 25.02.16, sak 19/16, komiteen for
oppvekst og kultur i oppgave å sette en formålstjenlig arbeidsgruppe for utredning av ny
barnehage og skole i Vanvikan. Arbeidsgruppen skulle utarbeide prinsipper for plassering og
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utforming av barnehage og skole. Arbeidsgruppen besto av politikere fra komiteen oppvekst
og kultur, ansatte fra kommunens administrasjon, ansatte i skole og barnehage, samt to
foreldrerepresentanter for skole og barnehage.
I 2016 ble Asplan Viak leid inn for å utarbeide en mulighetsstudie for lokaliseringen av skole
og barnehage, (se avsnitt 4.1.7 og fig. 29 nedenfor). Resultater fra mulighetsstudien ble
oversendt Indre Fosen kommune i løpet av våren 2017 (versjon datert 10.11.16).
Etterhvert ble det tydelig at det var behov for å se på utviklingen av barnehage/skole i
sammenheng med resten av lokalsamfunnet, ikke minst i forhold til videregående skole.
Engasjementet var stort for å utvikle Vanvikan som tettsted. For å koordinere ulike
utviklingsarbeid nedsatte Leksvik kommunestyre den 07.03.2017, sak 10/17, en ny
styringsgruppe for planlegging av Vanvikan sentrum. Representanter fra den tidligere
arbeidsgruppen skulle bidra i planarbeidet ved behov. Da videregående ble lokalisert på
havna i Vanvikan, ble det samtidig klart at grunnskolen skal ligge der den ligger i dag. Det
som gjensto i arbeidet med kommunedelplanen var dermed å plassere ny barnehage.
Arbeidsgruppen ble en ressurs for planarbeidet innenfor temaet barn og unge. Kontakten
med arbeidsgruppen ble intensivert fra våren 2018. Administrasjonen har deltatt på tre møter
med arbeidsgruppen, to møter med rektor/lærere ved Vanvikan skole, samt to foreldremøter i
barnehagen. Formålet har vært å få en anbefaling på lokalisering av barnehagen.
For å finne den beste tomta til barnehagen benyttet styringsgruppen for kommunedelplan
Vanvikan mulighetsstudien til Asplan Viak. To områder fra den opprinnelige studien var ikke
lengre aktuell som barnehagetomt, men i tillegg hadde det blitt lagt til to andre områder. Til
sammen seks områder har blitt vurdert (fig. 29). Styringsgruppa for Kommunedelplanen
pekte tilslutt på Bortistu øst som det beste areal for ny barnehage,

6

Figur 29: Områder som har blitt vurdert som lokasjon for ny barnehage. Oransje kryss markerer to områder som
har blitt vurdert i mulighetsstudien til Asplan Viak, men som har blitt ekskludert som alternativ i planarbeidet med
kommunedelplan Vanvikan.

Arbeidsgruppa for barnehage endte som innspill til Kommunedelplanen opp i en prioritert
liste av tomtealternativ hvor Bortistu kom som det tredje alternativet til plassering av ny
barnhage. Arbeidsgruppas prioriterte liste var som følger:
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1.
2.
3.
4.

Arnfjæra (alternativ 1)
Samfunnshustomta (alternativ 6)
Bortistu (alternativ 2)
Volla (alternativ 4)

Arnfjæra (alt. 1) har ikke blitt anbefalt av styringsgruppa for kommunedelplanen, blant annet
fordi det er vanskelig og kostbart å etablere adkomst med universell utforming ned til
området. I tillegg vil en barnehage i Arnfjæra kunne forringe viktige naturressurser. Arnfjæra
ligger mindre sentralt i forhold til sentrum, skole og idrettshall enn Bortistu, og det er noe
usentralt i forhold til eksisterende boligfelt. Dette kan medføre mye kryssing av Fv. 755. Med
grunnlag i utredninger som følge av planarbeidet, konsekvensutredningen og en «Funksjonsog arealanalyse for ny barnehage i Vanvikan» kom styringsgruppen for kommunedelplanen
frem til at det beste arealet for ny barnehage i Vanvikan vil være på Bortistu øst (alt. 2 øst).
I kommunestyremøte den 11.desember 2018 ble
det oppnevnt en ny styringsgruppe for barnehage
med mandat til å avklare tomtealternativene for
Vanvikan barnehage, samt foreslå tomt for
kommunestyret. Gruppen vurderte flere
lokaliteter, og i tillegg en lokalitet som var ny;
Arnfjæra øvre (område 4 i bildet til høyre).
For å få et klarere bilde av situasjonen, engasjerte
arbeidsgruppa Prosjektstyring AS til å gjøre en
vurdering av kostnader knyttet til opparbeidelse
av de forskjellige tomtene. Til slutt landet styringsgruppa på avgjørelsen om å anbefale
Arnfjæra øvre, som et innspill til kommunedelplanarbeidet. Målet var at vedtaket om
barnehagetomt i kommunestyret skal fattes samtidig som at kommunedelplan Vanvikan
behandles.
10.1.4 Prosess rundt ny videregående skole
Trøndelag fylkesting har vedtatt at det skal bygges en ny felles videregående skole for Indre
Fosen på havna i Vanvikan. Skolen skal erstatte eksisterende videregående skoler i Rissa
og Leksvik, og stå ferdig til skolestart høsten 2022. Profil og opplæringstilbud skal utvikles i
samarbeid med lokalt næringsliv. I tillegg ønsker fylkeskommunen å samarbeide med
kommune og næringsliv om lokaler. Leie og sambruk av areal i en ny videregående skole,
må utredes videre. Indre Fosen kommune ønsker en langsiktig leieavtale for aktuelle
funksjoner, men har foreløpig ikke avgjort hvilke funksjoner det kan være aktuelle å
lokalisere på skolen.
I kommunestyret den 18.10.2018 ble det nedsatt en ressursgruppe bestående av politiske
representanter og rådmann, som skal utrede lokal bruk av bygningsmassen ved ny
videregående skole i Vanvikan. Ressursgruppen skal kartlegge kommunens behov for
sambruk. Det skal opprettes en dialog med aktuelle bedrifter og frivilligheten for å kartlegge
og beskrive ønsker og behov om lokal bruk av den nye skolen. Indre Fosen Kommune og
Trøndelag Fylkeskommune vil ha en jevnlig dialog med tanke på sambruk.
10.1.5 Tiltak for barn og unge
Fra barnetråkk og ungdomsrådet blir det tydelig at barn og unge i Vanvikan er fornøyd med
omgivelsene sine, men at vi må legge til rette for bedre og flere møteplasser. Det er samtidig
viktig å ivareta nærområder i naturen. Dette er tiltak som støtter opp under fysisk aktivitet i
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skole og barnehage. Kommunedelplanen må sørge for at det blir satt av god plass til nye
lekeplasser og andre aktivitetsområder. Utformingen vil bli gjort i henhold til T-2/08.
Gjennom nybygg på skole og barnehage vil det bli etablert flere nye leke- og
aktivitetsområder. Områdene vil bli utformet med tanke på aldersgruppene som skal bruke
dem, men kommunedelplanen må sikre at det blir en god sammenheng mellom de
forskjellige områdene. Det vil være viktig å sikre at noen områder også blir utformet med
tanke på alle aldersgrupper, fra barn/unge til voksne til eldre.
Innhold på leke-/møteplassene må ses i sammenheng med hva som finnes andre steder,
både i Vanvikan og i resten av kommunen. Innspill til utforming og innhold vil bli tatt med
videre i detaljregulering av de forskjellige områdene.
Med barnehagen lokalisert i Arnfjæra nord, grunnskolen på eksisterende skoletomt og
videregående lokalisert på havna, legger kommunedelplanen til rette for at møteplasser og
lekeplasser skal ligge i nærheten av flest mulig boliger i Vanvikan. Nærhet til lekeplasser,
med trygge trafikkforhold og uten forurensning eller støy, gir gode oppvekstmiljø. Nær
lokalisering mellom barnehage, skole, med natur og sjø, friluftsliv, kulturliv, næringsliv og
frivillighet, gir muligheten til å skape tette forbindelser. Dette er grunnlaget for de beste
oppvekstsvilkårene for barn og unge, og gir samtidig muligheter for et åpent og inkluderende
samfunn.

11 Næringsutvikling
Å legge til rette for næringsutvikling gir et attraktivt sted. Attraktivitet betyr et levedyktig
samfunn. Indre Fosen kommune ønsker å tilrettelegge for langsiktig og forutsigbar
næringsutvikling. Temaet «naturressurser, verdiskapning og næringsutvikling» har etter
høring av planprogrammet blitt delt i to. Næringsutvikling er et eget tema i planbeskrivelsen,
mens naturressurser har blitt utredet gjennom konsekvensutredningen.
Som bindeledd mellom kommunen og næringslivet ble det opprettet en faggruppe.
Faggruppen består av representanter fra Fosen Innovasjon AS, Indre Fosen utvikling,
lokallaget Leksvik Bondelag, samt skog- og landbruksrådgiver i Indre Fosen kommune. Det
var ønskelig med innspill fra faggruppen på eksisterende og fremtidige næringsområder i
Vanvikan. I løpet av planprosessen har det også blitt avholdt møter med det lokale
næringslivet.
Næringsutvikling har ikke vært en stor del av planprosessen til kommunedelplan Vanvikan.
Grunnen til dette er at det samtidig har foregått en dialog mellom Trøndelag fylkeskommune
og næringslivet i forbindelse med til utvikling av videregående skole. Fylkeskommunen
legger stor vekt på å etablere ny skole i et tett og godt samarbeidet med næringsliv og
kommune. Næringsutvikling får derfor en sentral rolle i lokalsamfunnet gjennom skolen, uten
at temaet har vært omfattende behandlet i kommunedelplanen.
Under arbeidet med utredning av videregående skole i Vanvikan har fylkeskommunen flere
ganger påpekt verdien av å samlokalisere næringsutvikling med videregående skole.

11.1 Innspill fra lokalt faggruppe for næringsutvikling
På møtene med faggruppe og næringsliv har kommunen mottatt flere innspill:
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Det er viktig å tenke på jordvern når vi skal utarbeide kommunedelplanen
Vi må ha et bevisst forhold til Trondheimsfjorden. Mange ønsker nærhet til sjøsida; både
næring og industriareal i sjø, fritidsinteresser/friluftsliv og boliginteresser.
Kommunikasjon i Vanvikan er utrolig viktig for næringsutviklingen. En promenade langs
sjøen vil være bra for utviklingen av LIV-bygget.
Det er ønskelig å videreutvikle sjøen utenfor LIV-bygget til taredyrkning.
Fosen Innovasjon ønsker samtidig å utvikle kaifronten til nærings-/industriformål. Det er
ønskelig å legge til rette for løftekapasitet, at mindre båter skal kunne legge til, og mer
utskiping av varer.
Fremtidig plan må konsentrere seg om utviklingen av industri/næringsliv som eksisterer i
dag. Industrien i Vanvikan vil vokse av flere grunner:
- Det er få tilsvarende sjønære areal på Trondheimssida
- Teknologien vil utvikle seg (elektrifisering, fornybar energi, digitalisering,
robotisering, tett samarbeid med forskning, m.m.)
- Nærhet til Trondheim vil bli stadig viktigere
Når bru blir etablert må kommunen ha tilgjengelige areal som er klare for utvikling, både
til næring og til bolig.
Det vil være mindre behov for tungindustri i fremtiden. Infrastruktur/samferdsel vil bli
stadig mer viktig for næringsutvikling.

11.2 Innspill fra lokalt næringsliv
Den 03.11.17 ble det avholdt et møte med lokalt næringsliv. I forkant av møtet hadde vi
sendt ut spørsmål om de kunne anslå fremtidige arealbehov, både innenfor et 10-års
perspektiv uten etablert bru over Trondheimsfjorden, og i et 20-års perspektiv med bru.
Aktiviteten for lokale bedrifter i Vanvikan er svært markedsstyrt. Det er derfor vanskelig å si
noe om fremtidige arealbehov. Prinsipper som gjelder for i dag, trenger ikke være aktuelle i
et 10-årsperspektiv. Dominerende bilde for bedriftene i dag er at de består gjerne av små
foretak, ofte med få ansatte. Det er ikke etterspørsel etter store areal i dagens marked. Det
som har betydning for bedriftene er utvikling av lokalsamfunnet. Det vil også være viktig at
kommunedelplan Vanvikan etablerer attraktive rammer hvor eksisterende bedrifter kan vokse
og nye bedrifter har lyst til å etablere seg i. Flere boliger/et større boligmarked vil virke
positivt inn på utviklingen, ved at flere kan bosette seg i Vanvikan, og det blir et større
marked.
Vanvikan som boligområde må utvikles, det vil aldri kunne bli et stort arbeidsmarked her.
Store areal er ikke aktuelt, men små spesifiserte bedrifter kan være de man bør/må satse på.
Planen må gjøre sentrum tydelig, med parkering, veger og gangforbindelser.
Det er viktig å konsentrere seg om å utvikle eksisterende miljø i sentrum av Vanvikan, på
LIV-bygget og eventuelt på Skavelmyra. Det vil være positivt for bedriftene om man etablerer
en bedre/mer attraktiv gangforbindelse mellom havna og LIV-bygget, og om det blir ryddet
opp i parkeringsforholdene. Det er vanskelig å holde på bedriftene som er her i dag. Det må
vi motarbeide ved å ivareta mangfoldet i fremtiden.
Det er ønskelig at det satses på utvikling av sjøsida, gjerne med en utbygd kaifront foran LIVbygget. Bedrifter som har behov for å ligge ved sjøen må få anledning til dette. Lite tyder på
at det blir etablering av større bedrifter, så vi kan tenke i små-/middels skala. Det er også
ønskelig å etablere krankapasitet (små kraner) og muligheter for at mindre og middels store
båter kan legge til kai.
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Utvidelsesmuligheter ved LIV-bygget er få. Eventuelle bedrifter som har behov for
arealvolum, må etableres et annet sted, som for eksempel ved Skavlmyra. Næringslivet i
LIV-bygget må bygges opp, og Skavlmyra kan dekke en annen funksjon.
Opprettholdelse av hurtigbåten er en viktig premiss for næringslivet. For å styrke dette
tilbudet må vi etablere gode og attraktive parkeringsmuligheter. Trondheim ønsker ikke biler
inn i sentrum. Parkering og buss må ha en sammenheng. Trafikknutepunkt er en
sentrumsfunksjon som Vanvikan ønsker å satse videre på. Dette vil være et viktig utvikling
som del av den nye kommunen.
Vi burde også tenke på å etablere muligheter for oppstilling av buss- og lastebiler sammen.
Det er ikke nødvendig med oppstillingsplass midt i sentrum på nattestid. Det er viktig at de
forskjellige tiltakene innenfor planen prioriteres, slik at planen ikke legger opp til for mye på
én gang. Samtidig er det stor forståelse for at kommunen ikke kan ta ansvar for utviklingen,
vi kan bare legge til rette for den, så er det opp til lokalbefolkningen og drive denne videre.
Spleiselag. Alle må jobbe i takt.

11.3 Næringsliv og videregående skole
Ved utvikling av opplæringstilbud og profil på ny videregående skole ønsker
fylkeskommunen et tett og godt samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet har en gjensidig
nytte, og er viktig med tanke på samhandlingen om utplassering, prosjektoppgaver, reelle
næringslivsoppdrag, gjesteforedrag, lærlingplasser, innspill til tilbudsstruktur og bidrag i
forhold til fagskole/høyere utdanning/FoU. Samarbeidet kan sikre rekruttering og samtidig
bidra til utvikling av lokalsamfunnet.
Næringslivet har hatt konkrete innspill til skolens tilbudsstruktur. Det er ønsker om å fylle
industriens kompetansebehov med tanke på verftsindustri, (vann)teknologi, programmering
og automatikk. Det er samtidig behov for tilrettelegging for fordypning i kreative fag. Utover
dette er salg/service og helse/oppvekst aktuelle fagområder for rekruttering i regionen. Fosen
Innovasjon har invitert til at samarbeidet gjerne må organiseres med et felles kontaktpunkt.
Visjonen er at den videregående skolen skal utvikles som en spydspiss for fremtidens
industriteknologi, og bli en faglig utviklingsarena for nye og kompetansebaserte
samhandlingsstrukturer mellom næringslivet, kommunen, fagskoler og universiteter i
regionen. Det er mulig å tenke seg et 24-timers campus med kveldstilbud som kurs,
seminarer, etter- og videreutdanning og sosiale/faglige møteplasser.
For fylkestilbud har næringslivet spilt inn mange mulige tema: Ingeniørutdanning innenfor
vannbehandling, realfag, teknologiutvikling, kommunalteknikk, autonomi, elektronikk,
maskinering, telekommunikasjon, miljø- og vannteknikk, plusshus, grønne bygg,
internasjonalt perspektiv, autonome farkoster, entreprenørskap, nyskaping, grafisk design og
IT/software som stikkord for muligheter i et samspill med et spennende regionalt næringsliv.
I tillegg til det regionale allsidige og kompetente næringslivet vil miljøet på Sintef, NTNU,
Ocean Space Centre og kompetansemiljøet på Piren (Trondheim) være aktuelle
samarbeidsaktører. Mulighetene for etablering av fagskoletilbud i samarbeid med lokalt
næringsliv og fylkeskommunen skal utredes videre.
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Indre Fosen Kommunestyre har den 8/2-18, sak 2/18, sagt at det fortløpende skal vurderes
om kommunen på lang sikt skal samlokalisere voksenopplæring og innvandringstjeneste til
Vanvikan.

11.4 Miljøvennlig hurtigbåt
Trøndelag fylkeskommune er for tiden i gang med å utrede mulighetene for et batteri- eller
hydrogendrevet båttilbud mellom Trondheim og Vanvikan. Fylkeskommunen vil vise at
nullutslipp er mulig for hurtigbåter. Hurtigbåt som transportmiddel har en svært viktig rolle i å
binde sammen Norgeskysten. Det enorme potensialet for næringsutvikling langs kysten gjør
at man forventer at transportbehovet langs kysten vil øke. Samtidig er hurtigbåten i dagens
form den aller største kilden til utslipp målt i utslipp pr. passasjerkilometer.
Løsningen vil være å utvikle nye og mer klimavennlige energibærere samt å redusere
hurtigbåtenes energiforbruk. I dag er det kun korte samband som kan skifte om til
nullutslippsløsninger med tilgjengelig teknologi. Det vil derfor være nødvendig med
teknologisk utvikling og innovasjon. Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal
kunne lanseres tidlig på 2020-tallet.
Når fylkeskommunen lykkes med å produsere mer miljøvennlige løsninger, vil sambandet
Vanvikan – Trondheim bli svært sentral for kollektivtransporten til Indre Fosen. Det vil også
kunne bli en premiss for ytterligere næringsutvikling.
Trøndelag fylkeskommune samferdsel (hurtigbåt/kollektiv) er i løpende dialog med
utdanningsavdelingen, for å skape best mulige løsninger for både hurtigbåt og videregående.

11.5 Hvor bør det legges til rette for næringsliv: ABC-prinsippet
Ved lokalisering av næringsliv/arbeidsplasser er det mulig å klassifisere eksisterende og
fremtidige næringsområder som A-, B- eller C-områder. Klassifikasjonen sier noe om hvor
godt tilgjengelige de forskjellige områdene er med bil, kollektivtransport og for gående og
syklende. Dette kalles ABC-prinsippet:
Type
lokalitet

Nærhet til
kollektivtransport og/eller
gang-/ sykkeltilbud

Type virksomhet

A

God

Mange ansatte eller mye besøkt virksomhet, ikke
avhengig av bil (f.eks. kontor, utdannings- og
helseinstitusjoner).

B

Middels

Middels avhengig av bil (f.eks. lettere industri,
salg og service).

C

Ingen/dårlig tilknytning til
buss/hurtigbåt eller gang/sykkelveg. God tilgang til
hovedinfrastruktur.

Avhengig av bilbruk, relativt få ansatte (f.eks.
lager-, engros- og transportfirmaer).

Tabell 7: ABC-prinsippet for arbeidslivslokalisering
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Virksomheter som tiltrekker seg
mange mennesker skal helst
være lokalisert i A-områder,
Få ansatte/besøk, mye
dvs. områder med god
C
varetransport
tilgjengelighet til kollektiv og
ikke-motorisert transport.
Tilgjengeligheten til bil kan
Endel besøk, noe
B
være begrenset. Virksomheter
varetransport
med få ansatte eller
besøkende, men med høy
Besøksintensiv virksomhet,
avhengighet av bil for
A
mange mennesker
godstransport osv., skal
plasseres i C-områder, som lett
Mange mennesker/besøk
kan nås med bil/varebil/lastebil.
C-områdene trenger ikke å
Figur 30: ABC-prinsippet for næringslokalisering, belyst ved antall besøk
være så lett tilgjengelige med
kollektive transportmidler.

Få mennesker/besøk

I en mellomkategori ligger B-områdene, som kjennetegnes av å være relativt godt
tilgjengelige både med kollektiv transport og med bil. I B-områdene vil det være gunstig å
lokalisere virksomheter som har forholdsvis mange ansatte eller besøkende per arealenhet,
men som samtidig er avhengige av en del varetransport. Funksjoner som dagligvarebutikk,
postkontor, barne- og ungdomsskoler, barnehage vil skape minst trafikk hvis de legges i
tilknytning til boligstrøk. For slike funksjoner betyr korte avstander for publikum langt mer enn
de ansattes arbeidsreiser. Også slike lokale funksjoner bør imidlertid legges så tett ved
knutepunkter for kollektivtrafikken som mulig.

Figur 31: ABC-prinsippet synliggjort på areal i Vanvikan. A-området er kryss-skravert, B-området er skravert med
horisontale linjer, mens C-området ligger langs Fv. 715 og er skravert med prikker.

Hvis vi planlegger areal i overenstemmelse med ABC-prinsippet, støtter dette samtidig opp
under andre overordnede mål, som tilrettelegging for gående/syklende og kollektiv, som igjen
fører til mindre klimautslipp og bedre folkehelse. Hvis møteplasser og bedrifter, utdannings-
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samt helseinstitusjoner legges i nær tilknytning til hverandre, vil det samtidig kunne gjøre
tilbudene mer tilgjengelig for flere aldersgrupper. ABC-prinsippet overført til Vanvikan, vil bli
som i kartet i figur 31.

11.6 Hva skal til for å etablere attraktive næringsområder?
For å etablere attraktive næringsområder må arealene være attraktive både for handel
(kundegrunnlag, tilgjengelighet og varelevering) og for annen næringsvirksomhet (variert
arbeidsmarked, bred næringsstruktur, godt utbygget infrastruktur). Næringslivet må være
nære der kundene er, eller de som skal bruke tilbudene. I Vanvikan betyr dette helst i
området mellom havna – skolen/idrettshallen
Kommuner som har lykkes med sin stedsutvikling opplever økt pågang om etablering av ny
næring. Vakre og velholdte steder virker tiltrekkende på publikum og skaper grunnlag for
handel og annen aktivitet. Dette kan gjøre det lettere for næringslivet å rekruttere og holde
på arbeidskraft i konkurranse med andre steder og bedrifter, samtidig som helhetstilbudet
(jobb og fritid) generelt blir bedre for alle innbyggere.
Vi må skape et attraktivt sted. Handel og service må lokaliseres slik at det bygger opp om et
levende sentrum og er tilpasset stedets naturlige og historiske egenskaper og kvaliteter. Vi
må ha et bevisst forhold til omgivelsene; natur, sjø, landskap, og til sammenhengen mellom
de forskjellige delene av tettstedet. Åpne rom stimulerer til liv.
Vi må etablere gode rammer med en forutsigbar plan (arealutvikling). Dette fører til en
forutsigbarhet som gjelder både bedriftenes lokalisering, men også offentlige tjenester som
tilbys bedriftenes ansatte, som tilgang på boligtomter, barnehage, skole, fritidstilbud, helseog omsorgstjenester og liknende. Det er viktig at kommunedelplan Vanvikan blir formet slik
at den kan vare, og gjelde for alle lengst mulig.
Kundegrunnlaget i Vanvikan er eksisterende og fremtidige innbyggere + tilreisende (reisende
med hurtigbåten). For å skape et godt kundegrunnlag må brukerne av sentrum med sine
ulike formål, ha et godt tilbud. Sentrumsbrukerne setter pris på trafikksikre alternativ for å
kunne bevege seg (gå) mellom tilbudene. Avveiinger mellom god biltilgjengelighet og godt
miljø i sentrum kan løses gjennom bevisst prioritering av gående i de viktigste gangstrøkene.
Et annet virkemiddel kan være prising av parkeringsplasser i Havnegata/pendlerparkeringen,
samt parkering for arbeidstakere og andre i utkanten av sentrum.
Tilgjengelighet for varer/annet gods må være gode, og helst adskilt fra myke trafikanter.

12 Natur- og havneområder
I løpet av planarbeidet har det oppstått flere spørsmål som omhandler natur- og
havneområder:
1. Forbindelseslinjene mellom sjø og fjell har et stort utviklingspotensial. Det samme kan
sies om forbindelseslinjer langs sjøen, både østover og vestover. Kan det etableres
trafikksikre alternativ til fylkesvegen mot nordøst og mot sørvest langs sjøen?
2. Hvordan er mulighetene for endring av eksisterende molo/hurtigbåtanløp? Og kan vi
utvide båthavna, evt. hvor mye?
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3. Trøndelag fylkeskommune med ny videregående skole ønsker å fylle ut i småbåthavna
for å kunne etablere store nok areal til skolen. Hvis dette blir tilfelle, er det da mulig å
etablere småbåthavn ved LIV-bygget?
4. Etter kontakt med næringslivet hadde det også oppstått spørsmål omkring sjøområder
ved LIV-bygget. Deler av næringslivet ønsker å videreutvikle sjøen utenfor LIV-bygget,
samt kaifronten til nærings-/industriformål. Er grunnforholdene til stede for en eventuell
utvidelse av kaiområdet ved LIV-bygget? Evt. hvor langt ut er det mulig å utvide?
Mange geotekniske undersøkelser i sjø har vært gjennomført i Vanvikan. Fra 1970 og frem til
i dag har vi data fra 15 undersøkelser, med geotekniske analyser og vurderinger, kartlegging
av bunnforhold, samt en miljøteknisk grunnundersøkelse. Tidligere undersøkelser har stort
sett vært konsentrert omkring havna/moloen, ved parkeringsplassen i sentrum (blå
markering), samt rundt LIV-bygget (oransje markering).

Figur 32: Tidligere geologiske undersøkelser/vurderinger konsentrerer seg om to hovedområder markert med
oransje og blå sirkler. Området som er vurdert av Multiconsult ligger mellom de to røde strekene

For å se de forskjellige resultatene i sammenheng har Multiconsult vært engasjert for å se på
tidligere kartlegginger av havbunnen langs kysten fra Ratvika til ytterkant av LIV-byggområdet (se fig. 32). Multiconsult benyttet seg av det eksisterende materialet. De
oppsummerer tidligere geotekniske vurderinger, og gav en vurdering av omfang på videre
arbeid.

12.1 Ferdselslinjer langs sjøen; øst og vest for sentrum
Kommunedelplanen har ikke gått grundig inn i muligheter og begrensninger som finnes for å
få etablert en ruslesti eller veg langs sjøen i Vanvikan. Dette må detaljprosjekteres av fagfolk
når stiene/vegene skal anlegges. I prosjekteringen må man gå nøyere inn i hvilke løsninger
som kan benyttes for å tilgjengeliggjøre ferdselsåren på best mulig måte. Eventuelle
løsninger skal innebære minst mulig inngrep i landskap/natur. Utviklingen av stiene må
gjøres i samråd med Trøndelag fylkeskommune, eventuelt Miljødirektoratet.
I videre arbeid må det utforskes om ruslestiene/vegene skal og kan tilrettelegges som et
statlig sikret friluftslivsområde. Statlig sikring innebærer at det offentlige kjøper eller inngår
avtaler om varig bruksrett for arealer som kan brukes av allmennheten til friluftsliv.
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12.2 Endring av eksisterende molo og/eller hurtigbåtanløp
Grunnlaget som foreligger per i dag, anses som tilstrekkelig for tidligfase vurderinger av
videre utbygging i dette området. Det må likevel forutsettes at supplerende
grunnundersøkelser (geotekniske og miljøgeologiske) utføres når mer konkrete planer
foreligger og skal vurderes. I denne sammenheng bør det også vurderes om tidligere
sjøbunnskartlegging er tilstrekkelig.
Stabilitet av videre fylling i sjø må ivaretas, og begrensningen vil være hvor langt ut fyllingen
kan etableres, samtidig som at lokal og permanent stabilitet er ivaretatt. Behov for spesielle
tiltak (eksempelvis spunt) ved fyllingsfot kan være aktuelt dersom stabiliteten viser seg å ikke
være tilfredsstillende. Mudring av sjøbunnen til fast grunn kan også være et stabiliserende
tiltak, og forbelastning av fyllingen må påregnes, spesielt dersom det skal bygges på
fyllingen.
12.2.1 Mulig fremdrift og kostnader
Ved tiltak i dette området må det utføres supplerende grunnundersøkelser (geotekniske og
miljøgeologiske), og det bør også vurderes om tidligere sjøbunnskotekartlegging er
tilstrekkelig. Mulig fremdrift og kostnader må vurderes ut når konkrete byggeplaner foreligger.

12.3 Mulighet for etablering småbåthavn ved LIV-bygget
En eventuell småbåthavn bør plasseres i området hvor sjøbunnshelningen er slakest.
Plasseringen må derfor vurderes nøye etter at sjøbunnskartlegging er utført. Tilgjengelige
kart viser at sjøbunnen muligens er slakere i vest mot Langnesberget og i øst mot
Havsteinan.
Det er tidligere utført vurderinger og enkle grunnundersøkelser i forbindelse med etablering
av industriområdet i Vanvikan, ved Løddjberget. I dette område er det utført fylling i sjøen for
å utvide industriområdet. Undersøkelsene er utført lokalt for den aktuelle utvidelsen.
Froskemannundersøkelsen indikerte at sjøbunnen bestod av rullestein, sand og grus. Det er
også påvist relativ bløt leire over antatt berg. Mektigheten på løsmassene over berg er ca.
1,0 - 2,0 meter. Området ved eksisterende kai er tidligere blitt oppfylt med sprengstein over
stedlige masser.
Utførte grunnundersøkelser er ikke tilstrekkelig grunnlag for vurdering og etablering av
småbåthavn i dette området, da småbåthavna vil strekke seg lenger ut. Følgende tiltak
tilrådes for å få tilstrekkelig geoteknisk grunnlag for videre vurderinger:
 Sjøbunnskotekartlegging
 Supplerende grunnundersøkelser med prøvetaking og påvisning av dybde til berg
 Stabilitetsanalyser for dagens sjøbunnsterreng og terreng etter oppfylling må utføres, for
dokumentasjon av fyllingsstabiliteten.
I hovedsak vil stabiliteten på en sjøbunnsfylling være begrensende for området, da det ser ut
til at sjøbunnshelningen avtar raskt fra havneområdet. Tiltak ved fyllingsfoten kan være
aktuelt dersom stabiliteten viser seg å ikke være tilfredsstillende, samt at det er mulig å
gjennomføre tiltak. Mudring bør vurderes for å unngå langtidssetninger.
12.3.1 Mulig fremdrift og kostnader
Tidligere grunnundersøkelser gir ikke et tilstrekkelig bilde av grunnforholdene i forhold til å
kunne gjøre nærmere vurderinger. Stabilitetsforholdene vil være styrende i forhold til hva
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som er mulig (fylling, fundamentering, utstrekning). For å komme videre med vurderinger og
konkretisering av tenkte tiltak er det nødvendig med en sjøbunnskartlegging og supplerende
geotekniske grunnundersøkelser.
Supplerende grunnundersøkelser kan med fordel utføres for kaiutvidelse og småbåthavn
samtidig. Videre bør samkjøring med miljøgeologiske undersøkelser også vurderes. Dette vil
være kostnadsbesparende.
Sjøbunnskotekartlegging av et område på ca. 100 dekar inkl. rapport, estimeres til en
kostnad på ca. kr. 250 000,- eks. mva. (2018-kr). Anslaget er basert på tidligere erfaring.
Endelig kostnad må avklares med aktuelle utførende foretak.
Supplerende geotekniske grunnundersøkelser utføres etter at resultat (rapport) fra
sjøbunnskote-kartlegging foreligger. Grunnet størrelse på dybder i relativt kort avstand fra
land, vurderes det som hensiktsmessig å utføre undersøkelsene med borebåt. Ut fra antatt
omfang av sonderinger og prøvetaking, estimeres en kostnad på ca. kr. 850 000,- eks. mva.
(2018). Dette inkluderer geoteknisk datarapport og et innledende vurderingsnotat.
Med tanke på miljøgeologi estimeres innledende undersøkelser til ca. kr. 200 000,- eks. mva.
(2018). Dette inkluderer rapportering av resultater, men ingen videre undersøkelser (f.eks.
strømningsmåling) eller vurderinger.
Ovennevnte innledende geotekniske vurdering er basert på tilrådde supplerende geotekniske
grunnundersøkelser, og vil ikke omfatte noen beregninger. Dette notatet vil gi innledende
vurderinger i forhold til hva man ser er mulig for tenkte tiltak. Tiltakene vil lettere kunne
konkretiseres av tiltakshaver, slik at man ut fra avdekkede grunnforhold kan finne nødvendig
omfang av geotekniske beregninger (stabilitet) og nærmere vurderinger. Det kan ikke
utelukkes at nærmere konkretisering av tenkte tiltak kan medføre behov for ytterligere
geotekniske grunnundersøkelser. Fremdrift og kostnader knyttet må derfor avklares senere.

12.4 Utvidelser ved LIV-bygget; kaiområde
Grunnundersøkelser og vurderinger i området er utført i forbindelse med utvidelse av
havneområde vest for LIV-bygget. Undersøkelsene er utført lokalt for den aktuelle utvidelsen.
Utførte grunnundersøkelser viser at mektigheten av løsmasser over berg er minst i vest og
øker mot øst. Massene består av løst lagret sandige masser. Terrenget er vurdert til å falle
med helning 1:7 / 1:6.
Grunnundersøkelsene gir ikke et tilstrekkelig bilde av grunnforholdene lenger ut mot
Trondheimsfjorden/sørover og kan ikke benyttes til vurdering for ytterligere utvidelser av
området. Dette gjelder både for utvidelse av kai via utfylling (spuntveggkai) og via peler.
Følgende tiltak tilrådes for å få tilstrekkelig geoteknisk grunnlag for videre vurderinger:
 Sjøbunnskartlegging
 Supplerende grunnundersøkelser med prøvetaking av løsmasser og påvisning av dybde
til berg
 Stabilitetsanalyser for dagens sjøbunnsterreng
 Ved utfylling - stabilitetsanalyser for terreng under/etter oppfylling og stabilitet av
fyllingen.
 Ved peling – stabilitetsanalyser for situasjon under og etter etablering.
 Behov for mudring for å unngå langtidssetninger.
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I hovedsak vil stabiliteten i sjøbunnen ut mot Trondheimsfjorden og stabiliteten av fyllinga
være drivende faktor for etablering av kai. Om utvidelse av kai bør skje via utfylling eller via
peler, avhenger dels av hva kai skal brukes til og dels hva sjøbunnskartlegging og
supplerende grunnundersøkelser avdekker.
Ved utfylling kan behov for spunt mot fyllingsfoten være aktuelt, dersom stabiliteten viser seg
å ikke være tilfredsstillende, samt at det er mulig å etablere spunt. I og med at det vil være
kostbart å etablere tilstrekkelig avstivet spunt, sannsynligvis også med fordyblet spuntfot, bør
løsningen primært ses på i kombinasjon av kaietablering. For å unngå langtidssetninger bør
mudring vurderes.
Ved etablering av ny kai vil det være behov for ramming av spunt til berg, som tilrådes
bakforankret i berg. Dermed vil det være behov for å påvise dybden til berg, der kaia skal
stå. Dybder til berg trengs også påvist ved utvidelse av kai via peler.
12.4.1 Mulig fremdrift
Tidligere grunnundersøkelser gir heller ikke her et tilstrekkelig bilde. Stabilitetsforholdene vil
være styrende, i likhet som for mulig småbåthavn; se avsnitt 12.3.1.
Det kan med fordel utføres supplerende grunnundersøkelser for kaiutvidelse og småbåthavn
samtidig. Videre bør det vurderes å samkjøre med miljøgeologiske undersøkelser; se avsnitt
12.3.1.

13 Utvikling av bolig og næringsareal
Hensikten ved Kommunedelplan Vanvikan er å styrke utviklingen av eksisterende tettsted.
Utviklingen i Vanvikan vil hovedsakelig bli påvirket gjennom etablering av offentlige formål
(skole, barnehage), boliger og næringsbebyggelse. De offentlige formålene vil bli lokalisert i
sentrumskjernen. Da gjenstår det å finne en god utvikling av bolig og næringsareal som
støtter opp under formålene

13.1 Bolig
I kommuneplanens samfunnsdel blir det slått fast at i Indre Fosen skal legge til rette for
varierte boligtyper, for ulike grupper i befolkningen. Noen leiligheter kan være små/enkle med
rimelig husleie. Samtidig skal vi legge til rette for å etablering av både leide og eide
leiligheter.
I Boligpolitisk plan for Indre Fosen 2018-2026 (godkjent av kommunestyret 07.06.2018) står
det at utvikling av flere boligtyper i tettstedene skal gjøres i samarbeid med private
utbyggere. For at denne strategien skal gjennomføres må det innføres
bestemmelser/retningslinjer i arealplanene i Indre Fosen. Antall leiligheter/rekkehus i de
største tettstedene skal økes.
13.1.1 Hvordan skal vi tilrettelegge for varierte boligtyper?
Hvis vi ser på hvilke boligtyper som finnes i Vanvikan i dag, er det anslagsvis rundt 200 + /eneboliger, og kanskje rundt 40 + / - leiligheter/rekkehus. Anslaget er grovt beregnet.
Utflytting og dødsfall gir tilgang til eksisterende boligtyper i Vanvikan. Dette forsterker
inntrykket av at vi i større grad enn tidligere bør legge til rette for mindre og varierte
boenheter. En viktig premiss i denne sammenhengen bør være at boligene, uansett
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størrelse, bør ha skjermet uteareal. Gode skjermede uteareal til alle er en viktig for å kunne
tilby en god bokvalitet for hver enkelt boenhet.
Hvis man skal lykkes med å tilrettelegge for en større variasjon i boligtypologien (enebolig –
rekkehus – leiligheter), vil suksess være avhengig av at kommunen inntar en aktiv rolle
overfor utbyggere. Kommunen må bruke det handlingsrommet og de virkemidlene som det
gis åpning for i plansystemet til å stille krav. Paragraf 12-7 i Plan- og bygningsloven (PBL)
åpner for at det kan knyttes bestemmelser til en rekke forhold i reguleringsplaner omkring
rekkefølge, utnyttingsgrad, estetiske krav, hensyn til miljø og helse, universell utforming, barn
og unges særlige behov, utbyggingsavtale, m.fl.
Samtidig må vi også se litt på hvem det er vi skal tilrettelegge mest for. I den sammenheng
må vi se nærmere på flyttestrømmene.

x 100000

13.1.2 Hvem er det som flytter
Indre Fosen kommune ønsker å legge til rette for 120 nye boenheter innenfor
kommunedelplanen. Befolkningsframskrivingene tar høyde for regionale forskjeller og at
befolkningsveksten vil bli ujevnt fordelt i forskjellige deler av landet. Flere flytter til byene og
bynære strøk som en konsekvens av den sterke sentraliseringen. Statistikken viser samtidig
at de som flytter gjerne er relativt unge og i fruktbar alder. Flyttemønstrene avhenger sterkt
av alder og er ofte satt i sammenheng med livsfase. Av figur 33 kan vi se at flyttingen er
desidert høyest for aldersgruppen 20-29 år med opp mot 680 000 flyttinger totalt mellom
2004 og 2016 for aldersgruppen 20-29 år. Aldersgruppen 30-39 år er nest størst, med litt
over 320 000 flyttinger i det samme tidsrommet.
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Figur 33: Innenlands flytterate mellom 2004 – 2016, definert som antall innenlandske innflyttinger til kommunene
relativt til befolkningen ved starten av året. Unntatt flyttinger innenfor fylkene. Kilde: SSB, tabell 05541.

For unge voksne er det naturlig å se dette i sammenheng med studier og karrierestart. For
de litt eldre kan flyttingen forbindes med familiestiftelse og inntektsvekst og dermed andre
preferanser, behov og muligheter når det gjelder bolig og bosted. Flytteraten synker jevnt og
trutt med alder etter fylte førti, og de over 80 år er minst mobile. Flytteraten for de yngste
aldersgruppene mellom 0-19 år er høy sammenlignet med de eldste aldersgruppene, men
det er sannsynligvis en følge av at de er «med på lasset» som barn til de mer mobile
gruppene.
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Når vi skal velge hvilke boligtyper det skal legges til rette for i kommunedelplan Vanvikan, vil
det være viktig å ta sikte på å legge til rette for boliger til de mellom 20 - 39 år. Samtidig som
at vi har et ansvar for å ivareta interesser og behov for alle deler av befolkningen, vil vi også
forsøke å tilrettelegge for at unge voksne og småbarnsfamilier skal ønske å bosette seg i
tettstedet.
13.1.3 Husholdningenes størrelse
Den store majoriteten av
befolkningen av hushold i
Leksvik kommune i 2011 består
av 3 personer eller mindre,
figur 34 viser fordelingen av
privathusholdninger.

3 eller
flere barn
6%
2 barn
12 %
1 person
31 %
1 barn
11 %
3 eller
flere
personer
uten barn
10 %
2 personer
uten barn
30 %

Figur 34: Privathusholdninger i 2011 i Leksvik kommune. Kilde: SSB

På landbasis viser statistikken
det samme; mengden hushold
uten barn har vokst fra 56 % i
1950 til 69 % i 20102. I 1950
var den gjennomsnittlige
husholdningen på 3,4 personer.
I 2010 var gjennomsnittet på
antall personer per hushold på
2,2.
De fleste husholdene i dag
består av 2 eller 1 personer.
Det er flere aleneforsørgere, og
vi har en økning i antall eldre.
Dette betyr at vi i større grad
enn tidligere må legge mer til
rette for mindre hushold.

Etterspørselen etter forskjellige typer boliger varierer også med forskjellige livssituasjoner. Vi
ser at vårt samfunn i dag består av mange forskjellige sammensetninger i tillegg til den
tradisjonelle kjernefamilien.
Hvis vi legger til rette for boliger for en jevn fordeling av den brede befolkningen, vil dette
også føre til en jevn bruk av areal. Hvis vi ikke tenker på dette vil vi få sykluser: en periode vil
det kun være behov for sandkasser, neste periode bare skateramper, deretter vil området
ligge «folketomt» i noen år etter at ungene har flyttet ut, kanskje kommer en periode hvor det
er behov for tilrettelegging for eldre/pleietrengende, før området/arealet igjen begynner på en
ny syklus.

13.2 Hvor skal vi legge til rette for nye boliger og næringsformål?
Når vi skal tilrettelegge for alle deler av befolkningen må vi tenke på avstand til
samfunnsfunksjoner og tjenester. I Vanvikan betyr dette havna, skolen/idrettshallen og
samfunnshuset. Hva som er lang avstand kan være relativt i forhold til alder og fysisk form.

2

Berge, Erling: Innføring i befolkningslære for planleggarar. UMB, 2011
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Barn og eldre har begrenset aksjons-radius. For dem er det ekstra viktig at det tilrettelegges
for gode og trafikksikre måter i nær-området, hvor man kan bevege seg utendørs. Mer enn
50 % av de som kan benytte seg av sentrum i Vanvikan, faller fra eller velger bil hvis de må
gå mer enn 10 minutter.
Hvis flest mulig mennesker skal ha muligheter til å benytte seg av tilbud som etableres i
sentralt i Vanvikan, må nye boliger i størst mulig grad være innenfor en radius på 500 meter
fra sentrum. Hvis vi ser på avstander i Vanvikan, får vi resultatet som vist i figur 35.

Figur 35: Markert radius fra dagligvarebutikken i sentrum av Vanvikan: 500 meter (mørk blå linje), 750 m (blå
linje) og 1000 meter (lys blå linje).

13.3 Alternativvurdering
Det må fortettes innenfor 500 meter radius fra havna. Det er også det stedet vi bør legge til
rette for mindre boenheter. Videre bør det være mulig å legge til rette for noe mindre tetthet
utenfor 750 meter radius, og ytterligere noe mindre tetthet utenfor 1000 meter radius.
I gjeldende kommunedelplan fra 1999 er det lagt opp til at det skal bygges ut et stort område
på Korpan (B6 i plankartet). Korpan ligger nesten 1500 meter fra havneområdet, og storstilt
utbygging her vil ikke være i tråd med prinsippene ovenfor, som også er nedfelt i Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
I kommunedelplan Vanvikan bør vi legge til rette for mer utvikling nærmere sentrum.
Utviklingen bør også være nær eksisterende gang-/sykkelnettverk. Dette vil føre til at folk
oppmuntres til å bruke sykkel og gange mer enn bil, og resultater fra
reisevaneundersøkelsene vil kunne bedres (kap. 7).
Kommunedelplanen skal legge til rette for 120 nye boenheter. Hvis boliger skal ligge
sentrumsnært, må vi se på hvilke areal som er mulig å bebygge innenfor 500-, 750, og 1000-
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meters radius fra sentrum (jfr. fig. 36). Innenfor 500-m radius er det ikke plass mange nye
boliger, slik at vi må se nærmere på areal innenfor 750 meter radius. Det særdeles hellende
terrenget i åsene rundt tettstedet, er nærmest umulig å bebygge. Skogsområdet nord for
sentrum, Tæveberga/Nøtteskogen, bør bevares som friområde til bruk for innbyggere og
skoler/barnehage i nærområdet. Bebyggbare areal som gjenstår er da jordbruksareal nord
og vest for tettstedet.

Figur 36: 1 km gåavstand fra hurtigbåtterminalen. Kilde: www.route360.net

Arealene som egner seg best for utbygging vil være jordbruksareal ovenfor Arnfjæra og sør
for fylkesvegen. Arealene ligger sentrumsnært og ved eksisterende gang-/sykkelveg.
Område er samtidig en forlengelse av eksisterende boligfelt. En nytt boligområde må ta
hensyn til naturverdiene like ved, og til strandsonen. Kommunedelplan Vanvikan vil legge
opp til at det etableres et sammenhengende område med boliger fra sentrum og vestover,
sør for Fv. 755. Jordbruksareal nord for Fv. 755 vil da kunne ligge urørt og kan videreføres
som jordbruksområde.
For ytterligere å forsterke sentrum, vil kommunedelplanen i tillegg begrense utbygging på
området som i eksisterende kommunedelplan er benevnt som B6, Korpan.
Næring må etableres i området mellom havna og skolen. Næringslivet må være nære de
som skal benytte tilbudene, det vil si i området mellom havna – skolen/idrettshallen. Nærhet
til videregående skole vil være spesielt viktig. I sentrum er det noen muligheter for mer
intensiv bruk innenfor eksisterende bebyggelse, men ikke så mange ettersom at området i
dag består av kirke/kirkegård og noen boliger. Jordbruksarealet på Bortistu som ligger
inneklemt mellom bebyggelsen peker seg ut som et utviklingsområde. Utbygging på dette
arealet vil gå på bekostning av jordbruksareal, men styrke fortetting og skape bedre
muligheter for mer aktivitet.
Den østlige delen av jordbruksarealet på Bortistu er foreslått til bebyggelse (næring/bolig).
Den vestlige delen av jordbruksarealet må settes av til etablering av et gang-/sykkelvegtilbud
mellom havna og idrettshallen. Dette er et ganske hellende terreng, og det vil kunne bli
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plasskrevende å etablere et tilbud til myke trafikanter som er universelt utformet. Det er mulig
det vil være rom til utvikling av mindre areal innimellom eksisterende bebyggelse, og ved den
fremtidige gang-/sykkelvegen. Dette kan utvikles til bolig eller næring. Det vil være
hensiktsmessig å regulere hele sentrum til sentrumsformål, slik at vi legger til rette for
fortetting og intensivering av arealbruk på mindre tomter innimellom eksisterende
bebyggelse.
Reguleringsplan

Boligpotensial

Boligtypologi

Boligtetthet / feltstørrelse
og anslått fremdrift

Eksisterende boligfelt
Bjørglia boligfelt

4

Storekra

1

Rekkehus eller
terrassehus
Rekkehus

Ratvikåsen boligfelt

5

Eneboliger

Havna Vanvikan

18

Leiligheter

Utenfor boligfelt i Vanvikan
Spredt i Vanvikan
Fremtidige boligfelt

0
0

Korpan / B4

Øvre Arnfjæra / B1
Høgte (tidligere Ratvikdalen
boligfelt)
Ratvikdalen sør / B3
+
Høgte-Langbekken / B2
Konsentrert i sentrum
(sentrumsformål)/
BS1
SUM:

45

-

Rekkehus, eneboliger

10

Rekkehus,
eneboliger, to/firemannsboliger

20

Leiligheter, rekkehus,
eneboliger,

25

Rekkehus,
eneboliger, to/firemannsboliger

20

Leiligheter, rekkehus

5 boliger per år 2018-2019
2 boliger per år 2018-2019
2,25 boliger per år 20182021
5,33 boliger per år 20192021
2 boliger per år 2017-2018
2 boliger per år 2019-2021
(ca 45 daa)
1 bolig per daa
(ca 14 daa utenfor
hensyssone)
Lav tetthet pga. vegfremføring til B1+B2+B3
5,2 boliger per år 20182022
(ca. 10 daa utenfor
hensynssone)
2,5 bolig per daa
(ca. 4 daa på Bortistu øst)
5 bolig per daa 2019-2040

148

Tabell 8: Boligfordeling i Vanvikan

Fremtidige boligbehov må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (jordbruk).
Sentrumsnære boligareal er positivt for folkehelse og miljø, ved at flere vil kunne velge
gange eller sykkel. Det er samtidig større mulighet for at flere vil benytte kollektivtilbud hvis
de bor nære et kollektivknutepunkt, heller enn hvis man må sette seg i bilen.
Boligområder i øvre Arnfjæra vil samtidig være i nær tilknytning til viktige
samfunnsfunksjoner som skole, barnehage, samfunnshus, butikk. Sentrumsutviklingen kan
bli bedre, gjennom at flere mennesker beveger seg til fots/sykkel i sentrum, noe som igjen
oppmuntrer til mer aktivitet/opphold i sentrum. Møteplassene kan bli mer benyttet når det er
flere som har tilgang til dem. Hvis vi legger boligområder lengre vekk fra sentrum, vil noen av
møteplassene nødvendigvis bli etablert der.
Det blir lettere å tilrettelegge for myke trafikanter, hvis flere bosetter seg nært eksisterende
gang-/sykkelvegnett. Alternative boområder i Vanvikan enn B1/B2/B3 vil være lokalisert i
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større avstand til eksisterende gang-sykkelveg. Barn og unges oppvekstvilkår blir bedre når
de kan gå eller sykle til skole, fritidsaktiviteter og venner.
Foreslåtte boligområder ligger i god tilknytning til sjøen, men ikke så nære at dette vil endre
forholdene for gode naturverdier i området. Samtidig vil boligetableringen kunne bidra til at
det etableres en bedre tilgjengelighet til sjøen for alle andre som også bor i tettstedet.
Alternative areal har blitt vurdert, men argumentasjonen ovenfor viser at B1/B2/B3 er det
beste stedet for fremtidige boliger til tross for at det i dag er jordbruksjord. Planforslaget i i
henhold til nasjonale forventninger i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Til tross for at viktige naturressurser blir redusert, vurderes de samlede
konsekvenser av tiltaket som overveiende positive. Vi forutsetter samtidig at arealene blir
utnyttet godt.
Bevaring av jordbruksjord i Vanvikan vil ha best vilkår hvis vi bevarer sammenhengende og
store areal nord for fylkesveg 755. Dette vil kunne ivareta god verdiskapning samtidig som at
hovedinntrykket i kulturlandskapet blir bevart. Disse arealene er lettere å drive enn områdene
sør for fylkesvegen, fordi de er større, mer tilgjengelig og i mindre hellende terreng. Samtidig
legger planen til rette for at det skal bevares store områder på Korpan som i dag blir drevet
som jordbruk, men som i eksisterende kommunedelplan er regulert til bolig (avsnitt 17.2.6).
Områdene vest for B1 vil kunne drives godt som jordbruk i lang tid fremover. Det
gjenværende jordbruk har ikke dårligere forhold selv om det bygges ut i Arnfjæra nord. Dette
er imidlertid retningen som peker seg ut som mulige fremtidige boligområder ut over
planhorisonten til kommunedelplan Vanvikan.

13.4 Næringsareal
Fremtidige næringsareal må utvikles på to forskjellige steder: stor skala næringsutvikling
med store arealbehov bør utvikles i tilknytning til Fv. 715, nærmere bestemt vest for
fylkesvegen. Landskapsanalysen viser at dette området ikke har store landskapskvaliteter,
samtidig som at det er nære eksisterende hovedferdselsåre.
Småskala næringsareal må utvikles i sentrumsområdene og på LIV-bygget.

14 Møtesteder, natur- og havneområder
For å styrke tettstedsutviklingen i Vanvikan vil vi se spesielt på offentlig formål og
møteplasser, samt etablering av natur- og havneområder.
Kvaliteter ved selve boligen eller boligtypen er for mange ikke det mest sentrale. Etablering
av møteplasser tilføyer en ekstra kvalitet som gjør at tettstedet blir mer attraktivt, både for
bolig og næring.
Nærhet til natur, sjø og fjell, samt beliggenheten og utsikten, er noe av det mest verdifulle
kvalitetene for innbyggerne i Vanvikan i dag. Begrepet «beliggenhet» kan ha flere
betydninger; både at tettstedet ligger nært Trondheim, og stedets beliggenheten i landskapet
med utsikt mot fjorden. Mange svarte også at de likte at stedet er trygt, rolig og barnevennlig,
og at det bor mange fine mennesker der.
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Disse kvalitetene må vi tenke spesielt på når vi skal planlegge offentlige formål og
møteplasser, natur- og havneområder. Hvis vi skal ivareta og videreføre det beste fra dagens
samfunn, må vi etablere varierte møteplasser, både i størrelse og type. Vi må også legge til
rette for at det blir lettere tilgang til natur og sjø.
De viktigste tilbakemeldingene fra næringslivet på dette temaet, er at vi må ha et bevisst
forhold til Trondheimsfjorden, og at fremtidige planer må ta høyde for utvikling av
industri/næringsliv som eksisterer i dag. Vi må samtidig ha et bevisst bruk av arealene langs
Trondheimsfjorden.
Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for form og innhold i den fremtidige skolen. Indre
Fosen kommune vil legge til grunn at videregående blir en viktig felles arena for både
utdanning, næringsliv og befolkningen i Vanvikan forøvrig. Arealmessige grep i
kommunedelplanen må bygge opp under, og oppfordre til best mulig kontakt gjennom
etablering av gode møtesteder også rundt og i tilknytning til skolens areal.

14.1 Fremtidas møteplasser
14.1.1 Hvilke møteplasser ønskes av innbyggere og næringsliv i Vanvikan?
Fra spørreundersøkelsene får vi inntrykk av at mange savner butikker eller restaurant/kafé.
Det finnes noen tilbud i dag, men tilbudet er begrenset. Mange møtes allikevel i sentrum, på
hurtigbåten/fergeleiet eller på dagligvarebutikken. En kommunedelplan kan ikke bestemme
at det skal etableres kafé eller butikk et sted, men en plan kan legge til rette for at det er
mulig å starte noe for de ønsker dette.
Kafé og butikk må sees i sammenheng med tilrettelegging for næringslivet i tilknytning til den
videregående skolen. Det er usikkert hvilken type næringsliv som vil ha behov for å etablere
seg i tilknytning til skolen, men hvis areal ønskes til utvikling av både kafé – butikker –
næringsliv, er det nærliggende å tenke småskala-bedrifter. Større arealintensive bedrifter bør
av hensyn til typen aktivitet i sentrum, samt plassmangel, etableres andre steder.
I barnetråkk-registreringen har mange elever, og spesielt de minste, uttalt at de ønsker seg
bedre lekeplasser med flere leke- eller turnapparat. Mange av de eldste elevene ønsker et
møtested som kan brukes 24/7 (24 timer i døgnet, 7 dager i uka), eller «ofte».
Møteplassen(e) må ikke nødvendigvis være innendørs, men hvis de skal være utendørs er
det viktig at det blir etablert tak. Det bør også være tilgang til strøm for å lade mobiltelefoner
og liknende. Møteplassen(e) må være åpen hele tiden og kan gjerne etableres i en park. For
at stedet skal bli brukt må det være ordentlig og ryddig, og samtidig universelt utformet.
14.1.2 Hvor skal vi legge til rette for møteplasser i Vanvikan?
En kommunedelplan skal først og fremst si noe om hvor de forskjellige aktivitetene og
funksjonene skal være. I planprogrammet skriver vi at møteplasser fortrinnsvis skal/bør
etableres i sammenheng med offentlige formål. Møteplassene bør også ses i sammenheng
med eksisterende og fremtidig næringsaktivitet.
Innenfor 500 meter gåavstand til hurtigbåten bør det legges møteplasser med
besøksintensive virksomheter, som skoler og barnehager, samt næring som tiltrekker seg
mange besøkende som kafeer, butikker og kontor. Større bedrifter som genererer mye trafikk
og som må ha god tilgang til infrastruktur, for eksempel en bensinstasjon, bør etableres
langs Fv. 715 (se også ABC-prinsippet, avsnitt 11.4).
Samtidig har det gjennom medvirkning blitt tydelig at vi må tilrettelegge for varierte
møteplasser. For å kunne ivareta det som er bra i lokalsamfunnet i dag, må vi se på
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kvalitetene i natur, sjø og fjell, samt utsikten. Der hvor det skal etableres møteplasser i
avstand fra sentrum, må det være møteplasser som forsterker nærhet til naturen og sjøen,
helst med god utsikt.
14.1.3 Hvordan skal vi legge til rette for nye møteplasser?
En kommunedelplan skal ta for seg et område på overordnet nivå. Dette gir ikke muligheter
for detaljplanlegging, med utforming og detaljerte beskrivelser av møteplassene, men skal
vise sammenhengen mellom plassene og en grov skissert inndeling av type.
Alle offentlige bygninger og næringsareal, bortsett fra LIV-bygget, Menighetshuset og
Skavlmyra, er lokalisert sentralt i Vanvikan. Barn og unge bruker omgivelsene litt forskjellig
fra voksne, på den måten at de i større grad benytter arealene som ligger i nær tilknytning til
boligområdene. Vi vil derfor først se på barn og unges forhold spesielt. Deretter vil vi
diskutere forbedring av eksisterende eller etablering av nye møteplasser i forhold. Først vil vi
se på sentrumsområde, hvor det vil være aktuelt med flest møteplasser. Deretter vil vi se
hvor det kan være aktuelt med møteplasser som ikke ligger i nærmeste gåavstand til
hurtigbåtområdet.

14.2 Møteplasser for barn og unge
Uteområder i naturen er mye brukt, i tillegg til alle steder som er tilrettelagt som lekeplass.
Det finnes ganske mange møteplasser i sentrum, samt en stor variasjon i type steder, selv
om noen med fordel kan opprustes. Det naturlige tyngdepunktet og viktigste møteplass for
barn/unge er imidlertid grunnskole-/barnehageområdet. Disse skal oppgraderes.
Vi ser samtidig at barn/unge oppholder seg på steder som ikke er tilrettelagt ved havna i
sentrum. Der er det mangel på uteareal som er innbydende å oppholde seg på. Arealene
preges av grå og «harde» flater, med mye asfalt. Bilene/trafikken tar forholdsvis mye plass
og oppmerksomhet. Møteplasser må tilrettelegges for barns lek og utfoldelse, og plasseres
godt i forhold til trafikken.
Det er viktig at barn/unge er synlige og representert i alle områder av sentrum. Det vil
allikevel være naturlig at den nye grunnskolen har det beste tilbudet på
lekeapparater/uteoppholdsareal. Dette bør være hovedstedet og fokuset til barn og unge. En
grundigere utredning av størrelse og utforming, må gjennomføres i en fremtidig
detaljreguleringsplan.

14.3 Møteplasser i sentrum
På fig. 37 ser vi tydelig at dagens møteplasser og offentlige funksjoner er godt sentralisert
rundt en sentrumsakse som strekker seg fra havna/videregående skole til grunnskolen/
idrettshallen. Det er også her folk møtes mest i dag; på hurtigbåten, butikken, skolen og
hallen. Aksen forsterkes ytterligere hvis samfunnshusfunksjonen (område 4 i fig. 37) blir lagt
til videregående skole (område 1 i fig. 37). En eventuell ny forbindelse (gang-/sykkelveg) fra
havna til idrettshallen vil også forsterke aksen ytterligere.
Langs sentrumsaksen må det tilrettelegges for flere møteplasser, både utvendig og
innvendig. Nye videregående vil være en naturlig møteplass, både fordi det skal være en
skole og arbeidslivsarena, men også fordi det kan bli mye aktiviteter her på kveldstid, så vel
som på dagtid. Det vil være viktig å tilrettelegge for at ulike grupper kan oppholde seg i
samme område samtidig, til forskjellige deler av året. Møteplasser både ute og inne vil sikre
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aktivitet både på dag og kveld. Vi må samtidig tenke på at det også skal tilrettelegges for
små grupper og enkeltpersoner.

Figur 37: Dagens møteplasser i forhold til det skisserte A-området jf.
ABC-prinsippet avsnitt 11.4.

I område 1-2-3 må vi tenke
spesielt på uterom. Uterommet
skal skape trivsel i hverdagen
og bidra til et levende sentrum.
Flere uterom kan skape et
sammenhengende nettverk,
med gode sammenkoblinger for
gående og syklende, mellom
uterommene og forskjellige
målpunkt. Av hensyn til både
trivsel og folkehelse er det viktig
med en variasjon. Gode uterom
fører folk og lokalsamfunnet
sammen, og kan gjøre tettstedet
mer levende og inkluderende.

Vanvikan mangler i dag et stort felles og tilrettelagt uterom, hvor det er naturlig å samle hele
tettstedet. Det kan være ved forskjellige anledninger, for eksempel ved tenning av julegran,
kransnedleggelse/flaggheising 17. mai, større eller mindre «torgdager»/familiedager, eller
andre store fellesarrangement hvor det er forventet at en større menneskemengde skal
kunne samles. Et slikt uterom må etableres et sted i sentrumsaksen. Hvis man skal forsterke
det beste ved Vanvikan, nærheten til natur/sjø/fjell samt utsikten, vil det være mest optimalt
om et større uterom blir lokalisert nærmest mulig havna/sjøkanten.
Eksisterende næringsliv og tjenesteyting i Vanvikan er i dag orientert omkring havna. En
større tilrettelagt utendørs fellesarena vil kunne styrke disse tjenestene, ved å gjøre området
mer tilrettelagt, og invitere til mer opphold.
Privat næringsliv har signalisert at det er for liten plass på LIV-bygget i dag. Småskalanæring og tjenesteyting bør vokse og etablere seg i sentrum/sentrumsaksen. Hvis det blir
nødvendig med utvidelse av arealet, vil det være best å se på areal på strekningen mellom
havna og LIV-bygget. Dette vil kunne knytte LIV-bygget nærmere sentrum og videregående.
Samtidig med at vi fastsetter at det skal opprettes muligheter for etablering av småskala
nærings- og tjenesteyting i sentrumsaksen, er det viktig å ta med seg at dette området også
er egnet for fortetting i Vanvikan. Her er det mest aktuelt å etablere leiligheter og mindre
boligenheter. For å kunne skape liv i sentrum og nærhet til offentlige areal, vil det være
hensiktsmessig å tenke seg en blanding av boliger, næring og tjenesteyting innenfor
sentrumsaksen.
Til tross for mange møteplasser i Vanvikan, er enkelte typer møteplasser mangelvare; den
finnes svært få tilrettelagte, men uformelle møtesteder, hvor det er mulig å sette seg ned.
Hvis vi skal etablere varierte møteplasser, burde vi både legge til rette for møteplasser på
steder hvor det ferdes mye folk, men også på steder som er mer trukket unna vanlig ferdsel.
I tillegg til en stor fellesarena vil det være viktig å ha mindre møteplasser, både i
sentrum/sentrumsaksen, og langs forbindelseslinjene. Det må etableres steder som er
innbydende, hvor det er naturlig å sette seg ned selv om man er få personer.
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For å få etablert en god spredning av også mindre møteplasser, bør det fastsettes krav om at
det skal etableres uteoppholdsareal innenfor de fremtidige bolig – nærings- og
tjenesteytingsområdene. Kravene bør spesifisere at det skal etableres uteoppholdsareal som
også er tilgjengelig for allmennheten.
Uterom/møteplassene må tilpasses hverandre og trafikken. Det er viktig at uterommene er
trygge og trivelige, men de kan også være spennende og by på aktiviteter og opplevelser.
Det må være ulike uterom med forskjellig karakter. Og det må være en god miks av tilbud i
gangavstand fra hverandre. Samtidig skal arealene være lesbare. Det betyr at det skal være
enkelt å skjønne hvor man skal gjøre forskjellige ting, som kjøre – sykle – gå – hvile. Også
for små barn i trafikken.
Gode og velfungerende uterom tilknyttet næring/butikker og kollektivknutepunkt på havna vil
fremme attraktiviteten i Vanvikan. Det er nødvendig å utarbeide en detaljreguleringsplan for
havneområdet som ivaretar hensyn til skiftende værforhold, plassering og dimensjonering av
belysning og møblering, hvor også sykkelparkering må inkluderes. En fremtidig detaljplan må
ta opp i seg alle krav og momenter som har kommet frem i denne planbeskrivelsen.

14.4 Møteplasser i tilknytning til sentrum
Møteplassene det er mest behov for, og ønsker om, er en møteplass som ikke er tilknyttet en
organisert aktivitet, og mest mulig åpen og tilgjengelig for alle.
Det finnes noen viktige møteplasser utenfor den nærmeste sentrumsområdet på LIV-bygget
og Skavlmyra. I tillegg bør vi også vurdere møteplasser i naturen. De viktigste møteplassene
i naturen ligger ved sjøen, i Arnfjæra og Langnesfjæra. Spesielt en møteplass ble trukket
frem gjennom barnetråkk-registreringene, nemlig gapahuken i Tæveberga, også kalt
Nøtteskogen. Denne blir brukt mye av dagens skole/barnehage.
LIV-bygget har en del besøk, men uten at det ligger optimalt tilgjengelig i forhold til kollektiv
og infrastruktur. Næringshagen på LIV-bygget er et industrimiljø bestående av rundt 25
bedrifter fra forskjellige deler av Indre Fosen Kommune. De fleste bedriftene er
industribedrifter. Selve bygget har et samlet areal på 11.500 m2, og inneholder kontor-,
lager- og produksjonslokaler.
Inne på LIV-bygget er det flere møteplasser. Den største og viktigste er kantina, som kan
romme opp mot 100 personer. Kantina blir brukt til mange forskjellige aktiviteter, først og
fremst møteaktivitet eller liknende. Det er få egnede møteplasser utendørs på LIV-bygget.
Området er privat eid og kommunedelplan Vanvikan vil overlate til eierne og vurdere om
utendørs aktivitetsplasser er nødvendig å etablere eller ikke. Av hensyn til ferdsel for
allmennheten er det imidlertid ønskelig at det skal etableres gode muligheter for å gå langs
kaikanten forbi LIV-bygget og videre østover.
Skavlmyra Idrettsanlegg er mye brukt til varierte aktiviteter. Her finner vi et klubbhus med
utendørs scene, samt garderobeanlegg. I tilknytning til klubbhuset finner vi fotballbaner,
løpebane og friidrettsfasiliteter. Ved banene har vi tribuner og kiosk, og rundt anlegget er det
en lysløype. Naturen rundt anlegget blir brukt til terrengløp, turorientering, og liknende.
Skavlmyra har mange gode møtesteder, som er både varierte og tilgjengelige. Området er
en viktig møteplass, men det er ikke behov for å endre eller styrke denne møteplassen
ytterligere.
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Skavlmyra ligger trukket et stykke vekk fra tettstedet. Idrettsområdet ligger med god tilgang til
infrastruktur, men med dårlig tilgang til kollektivtilbud. Til tross for at mange benytter bil når
de skal til Skavlmyra, går det fint å komme seg hit til fots eller på sykkel. Det går en gang/sykkelveg langs Fv. 715 som ligger godt skjermet fra vegen, og det er tilgang fra vest via
private gårdsveger. Det er ingen behov for ytterligere styrking av gang-/sykkeltilbudet.
Arnfjæra ligger som en naturperle litt vest for Vanvikan sentrum. Denne ligger i et område
som er rik på natur, og eventuelle fremtidig tiltak som kan forsterke området som møteplass
må være varsomme og ta hensyn til natur og naturtypene i området. Fjæra er imidlertid et
verdsatt sted, som innbyggere i Vanvikan setter pris på. For å kunne ivareta området bør det
oppfordres til større bruk av området. Så lenge bruken er hensynsfull. Det kan være aktuelt å
etablere beskjedne benker eller likende tiltak, så lenge dette omsøkes før de blir
gjennomført.
For å gjøre Arnfjæra mer tilgjengelig, bør det etableres en natursti fra sentrum og til Arnfjæra.
En eventuell natursti må integreres i landskapet på en hensynsfull måte.
Langnesfjæra ligger øst for sentrum og er et område som er godt tilgjengelig for
allmennheten. Tilgjengeligheten blir sikret gjennom at det er etablert en mulighet for å
komme ned til fjæra rundt 150 meter øst for pendlerparkeringen i sentrum. For å styrke
bruken av dette området kan dette stedet bli synliggjort ytterligere. Hvis det etableres en
tursti fra sentrum og østover, vil Langnesfjæra være et viktig bindeledd østover.
Nøtteskogen ligger oppe i åsen nordvest for skolen, inne i skogen, med god utsikt utover mot
fjorden. Området er mye brukt, men dårlig tilgjengelig. Stien som leder dit er en skogssti som
ikke er universelt utformet. Stien bør oppgraderes på en beskjeden måte, som tar hensyn til
skog og landskap, men som samtidig gjør det mulig å nås med vogn eller rullestol.

14.5 Oppsummering – møteplasser og natur-/havneområder
Fremtidige detaljreguleringsplaner må ta hensyn til disse punktene:










Den viktigste møteplassen for barn og unge vil være områdene for grunnskole-og
barnehage, som skal oppgraderes ved bygging av ny skole.
Alle møteplasser må tilrettelegges for barns lek og utfoldelse, og plasseres godt i forhold
til trafikken. Barn/unge skal være synlig og representert i sentrum, men ha
hovedmøteplass på områdene for skole og barnehage.
Det skal etableres møteplasser både ute og inne rundt den nye videregående skolen og
havna. Plassene skal være varierte, både i utforming og størrelse, samtidig som at de
skal kunne benyttes både på dagtid og på kveldstid.
Det skal etableres et stort felles og tilrettelagt uterom, hvor det er naturlig å samle hele
tettstedet, i nærheten av havna/sjøkanten
Bygningene i sentrumsaksen skal tilrettelegges for blanede formål/sentrumsformål
(bolig/forretning/kontor)
Det skal etableres uteoppholdsareal for allmennheten innenfor sentrumsformålene.
Disse uterommene/møteplassene vil få krav til utforming som gjør plassene egnet.
Det vil bli lagt opp til at det skal etableres en ferdselsåre fra sentrum og østover langs
sjøen. Akjørja industriområde (LIV-bygget) kan ikke gjøre endringer som stenger for
ferdsel gjennom området.

80



Arnfjæra blir regulert til hensynssone, som betyr at tiltak må omsøkes før de kan bli
gjennomført. Det vil kunne bli tillatt med tiltak som åpner for mer bruk av området, så
lenge disse tar hensyn til natur og naturmiljø rundt, og tiltaket ikke bryter med det
estetiske ved området i sin helhet.
Det vil bli lagt opp til at det skal etableres en ferdselsåre fra sentrum og vestover langs
sjøen.
Det skal etableres en sti/skogsveg gjennom Tæveberga som gjør området mer
tilgjengelig for allmennheten. Stien/skogsvegen skal bli universelt utformet.




15 Konsekvensutredning med ROS
15.1 Konsekvensutredningen
I tabellen nedenfor oppsummeres områdene som har blitt gjennomgått i
konsekvensutredningen med anslått konsekvens.
Navn på området

Fremtidig formål

Konsekvens
Øvre Arnfjæra

1

Boligbebyggelse

Tiltaket får negative konsekvenser på landskap, kulturminner, naturmangfold og
naturressurser. Avbøtende tiltak i form av bestemmelser avhjelper noe for landskapet,
kulturminnene og naturmangfoldet. Tiltaket er positivt på friluftsliv og barn/unge/universell
utforming ved at det fører til en større tilgjengelighet til strandsonen. I forhold til formidling/
kunnskap og bevisstgjøring rundt viktige naturtyper, er dette positivt for naturmangfoldet.
Fremtidige boligbehov må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (jordbruk) i
planbeskrivelsen. Før viktige naturressurser blir redusert på denne måten, må alternative
løsninger være grundig vurdert.
Hvis det ikke finnes gode alternativer for boligbygging i Vanvikan enn på jordbruksjord ovenfor
Arnfjæra, vurderes de samlede konsekvenser av tiltaket som overveiende positive.
Langbekken øst

Boligbebyggelse

Tiltaket får noen negative konsekvenser på naturmangfold og naturressurser. Avbøtende tiltak
i form av bestemmelser avhjelper noe på naturmangfoldet. Noe kan til dels bevares, mellom
den fremtidige bebyggelsen.
2

Fremtidige boligbehov må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (skogbruk) i
planbeskrivelsen. Før viktige naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være
grundig vurdert.
Hvis det ikke finnes gode alternativer for boligbygging i Vanvikan enn på skogbruksareal ved
Langbekken, vurderes de samlede konsekvenser av tiltaket som overveiende positive.
Videregåendetomta

3

Samlede konsekvens av tiltaket på miljø og samfunn vurderes som positivt, spesielt for
barn/unge, universell utforming og friluftslivet. For øvrige temaer har tiltaket ingen
konsekvenser.
Videregående/sentrumsområde i sjø

4

Offentlig eller privat tjenesteyting

Ferdsel i sjø

Tiltaket medfører ingen negative konsekvenser på miljø og samfunn. For friluftsliv kan tiltaket
ha positiv konsekvens.
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Arnfjæra barnehage

5

Offentlig eller privat tjenesteyting

Tiltaket er noe negativt med tanke på naturressurser og naturmangfold. Avbøtende tiltak kan
redusere de negative følgene. Tiltaket er veldig positivt for friluftsliv og barn/unge/universell
utforming ved at det fører til en ny og god møteplass for barn/unge.
Tiltaket må avveies opp mot konsekvensene på naturmangfold i planbeskrivelsen. Før viktige
naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være grundig vurdert.
Sentrumsområde nord

6

Sentrumsformål

Tiltaket medfører noen negative konsekvenser på naturressurser. Tiltaket er positivt på
friluftsliv og barn/unge/universell utforming ved at det fører til bedre forbindelseslinjer i
sentrum.
Tiltaket må avveies opp mot konsekvensene på naturressurser (jordbruk) i planbeskrivelsen.
Før viktige naturressurser blir redusert, må alternative løsninger være grundig vurdert.
Parkeringsområdet

7

Tiltaket medfører ingen negative konsekvenser på miljø og samfunn. For universell utforming
er det mulig at tiltaket kan få noe positiv konsekvens.
Renseanlegget

8

Andre typer bebyggelse og anlegg

Tiltaket medfører ingen konsekvenser på miljø og samfunn
Vollakrysset

9

Parkering

Næring

Tiltaket kan medføre negativ konsekvens på landskap. Temaet må tas inn i fremtidig detaljplan
og avbøtende tiltak må vurderes.
Tiltaket medfører ingen øvrige konsekvenser på miljø og samfunn.
Tæveberga/Nøtteskogen

10

Friområde

Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn, forutsatt at fremtidig tilrettelegging
blir gjort med hensyn.
Korpan II

11

LNFR for spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse

Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn.
Balstad steinuttak
12

Tiltaket vurderes som svært positivt på miljø og samfunn.
Akjørja havneområde

13

Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift - LNFR

Småbåthavn

Tiltaket vurderes som positivt på miljø og samfunn.
Gang-/sykkelveg Svee-Volla

14

Tiltaket vurderes som positivt på miljø og samfunn.

Tabell 9: Oppsummering av konsekvens for nye tiltak foreslått i plan

Til grunn for konsekvensvurderingene ovenfor ligger det en forutsetninger og forslag til
avbøtende tiltak. Det er også lagt til grunn at noen undersøkelser skal videreføres på
detaljnivå.
15.1.1 Avbøtende tiltak og forutsetninger for at konsekvensvurderingene
- Ny bebyggelsen må tilpasses landskapet.
- Betydning på landskapskarakteren må omtales.
- Det må etableres offentlig adkomst fra Fv. 755 til Arnfjæra som er universell utformet.
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-

Kulturminner/kulturmiljø bevares med tilstrekkelig kontekst.
SEFRAK-registrert bebyggelsen skal ikke bli berørt.
Etablere sikkerhetssone/vegetasjonsbelte langs vassdrag.
Skog skal bevares så godt som mulig mellom bebyggelsen.
Det må tilrettelegges for etablering av gangforbindelse langs sjøen vestover og østover
fra havna.
Det må etableres gode og tilgjengelige møteplasser.
Utendørs møteplasser må være trafikksikre og universelt utformet.
Tiltak under 3 moh eller på molo/havn må utredes i forhold til storm/ stormflo.
Utredningen må inkludere evt. følger på alle berørte områder.
For offentlig/privat tjenesteyting må adkomst forbedres. Trafikksikre alternativ som
adskiller barn/unge fra øvrig trafikk, og som er universelt utformet, må etableres.
På sentrumsområdene må det tilrettelegges for friluftsliv og/eller rekreasjon, for barn og
unge, og de må være tilgjengelighet for alle.
I sentrum bør trafikk og myke trafikanter adskilles mer.
Sikker håndtering av lokalt overvann.
Innenfor friområdene må tilrettelegging for universell utforming vurderes. Fysisk
tilrettelegging skal forbedre naturmangfoldets vilkår, og må ikke gå på bekostning av
kvaliteten på naturopplevelsene.
På tidligere Balstad steinuttak (område L1) forutsettes tilbakeføring til natur/jordbruk.
I sjø må påvirkning på fiskeslag og sjøpattedyr vurderes

15.1.2 Videre undersøkelser på detaljreguleringsplannivå
- Virkninger og evt. avbøtende tiltak på naturmangfoldet
- Forholdet til fremmede arter og rødlistearter må omtales
- Eventuelt utredning av støyforhold
- Fagkyndige må avklare potensiale for kvikkleire
- Fagkyndige må avklare potensiale for skredfare
- Utrede behov for flomsikringstiltak.
- Behov for behandling av forurensede masser i/ved sjø.

15.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse
I risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) ble sannsynligheten for-, og konsekvensen av
uønskede hendelser vurdert. Risiko/sårbarhet ble vurdert for naturhendelser, som
ekstremvær/flom, skred, skog- og lyngbrann, samt for andre typer hendelser innenfor
transport, næringsvirksomhet/industri, brann/eksplosjon, og svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner eller infrastruktur.
En viktig del av ROS-analysen var å foreslå tiltak for å kunne redusere eventuelle virkinger
eller sannsynlighet for at en hendelse skal oppstå.
15.2.1 Naturhendelser
Naturhendelsen som høyst sannsynlig vil kunne forekomme i Vanvikan er storm med store
bølger, stormflo, og flom i sjø og vassdrag. En slik hendelse vil få følger for stabiliteten i
samfunnet, fordi folk vil bli utrygge, samtidig som at det sannsynligvis vil være mest skader
på materielle verdier. Faren for folks liv og helse blir vurdert som middels – små. For å
imøtekomme disse farene vil det være viktig at byggverk blir oppført i henhold til teknisk
forskrift, og helst i avstand fra sjø (3 m.o.h eller mer) og vassdrag. Oppfølging og vedlikehold
av bekker, med erosjonstiltak og overvannshåndtering vil også være viktig.
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Sannsynligheten for skred blir vurdert som middels sannsynlig. Både kvikkleireskred,
steinsprang/steinskred, snø-/sørpeskred og jord-/løsmasseskred kan forekomme i Vanvikan.
Konsekvensene på liv/helse, stabilitet i samfunnet og materielle verdier blir vurdert som høy.
For å imøtekomme denne faren vil det ved alle nye tiltak være viktig å vurdere
skredpotensialet. Fagkyndige må dokumentere og kartlegge faren, og fastslå eventuelle
nødvendige tiltak. Et annet virkemiddel vil være å etablere/opprettholde vegetasjonsbelter i
bratte skråninger.
Skogbrann og lyngbrann blir i Vanvikan vurdert som mindre sannsynlig.
15.2.2 Andre uønskede hendelser.
Hendelser som med størst sannsynlighet kan komme til å skje er brann i bygninger og
anlegg, samt bortfall av energiforsyning eller IKT. For brann vil konsekvensene på liv/helse,
samfunnsstabiliteten og materielle verdier kunne bli høy. For bortfall av energi og IKT vil det
være størst fare for samfunnets stabilitet. For å imøtekomme disse farene vil det være viktig
å med stor fokus på brannsikkerhet, både ved tilsyn og utstedelse av ferdigattest. For IKT vil
det være viktig å opprettholde god kompetanse for å forebygge svikt, og for energiforsyning
vil det være viktig å opprettholde og ivareta tilgjengelige strømaggregat.
Det er også sannsynlig at det kan forekomme ulykker på veg, utslipp av farlige stoffer,
forurensning av drikkevann og svikt i vannforsyning, samt svikt i avløpshåndtering. For
ulykker på veg må vi videreføre trafikksikkerhetsplanen og iverksette konkrete tiltak.
Forurensning av drikkevann, svikt i vannforsyning eller avløpshåndtering vil ha størst
konsekvenser for samfunnsstabiliteten og miljøet. Det vil være viktig med streng håndtering
av utslippstillatelser, samtidig som at vi må etablere sikkerhetssoner/vegetasjonsskjermer.
For avløpshåndteringen vil det være viktig å få etablert et nytt renseanlegg, samt fortløpende
vedlikehold og oppgradering av systemet.
For å minske farene for utslipp av farlige stoffer vil det være aktuelt å lokalisere
bensinstasjonen lengre vekk fra bebyggelsen. Hvis ikke bensinstasjonen blir flyttet, vil det
være viktig med god beredskapsplan for å avverge eventuelle ulykker. Potensielle utslipp vil
kunne få konsekvenser både på liv/helse, samfunnsstabiliteten, materielle verdier og miljø.
Ulykker i luft og sjø er vurdert som mindre sannsynlig, selv om konsekvensene potensielt er
vurdert som høye for liv/helse. Et fremtidig helikopteranlegg må skjermes fra aktivitet og
materiell, og i sjøen kan det være aktuelt med forbedring av hurtigbåtanløpet.
Brann i industri og i transportmiddel, eller svikt i nød- og redningstjenesten er vurdert som lite
sannsynlig. Her er det imidlertid potensielt høye konsekvenser for liv/helse og materielle
verdier. For å avbøte eventuelle virkinger vil det være viktig med god tilgjengelighet til
slokkevann samt branntilsyn. Det vil også være viktig å sørge for at nød-/redningstjenesten
har tilgang til flere alternative adkomster inn til tettstedet enn bare hovedvegnettet.
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16 Beskrivelse av planforslaget
16.1 Planlagt arealbruk
16.1.1 Reguleringsformål
Nåværende
Bebyggelse og anlegg

Fremtidig

Boligbebyggelse (B3, B4)
Fritidsbebyggelse
Sentrumsformål (BS2)
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP2,
BOP3)
Næringsvirksbebyggelse
Idrettsanlegg
Uteoppholdsareal

Boligbebyggelse (B1, B2)
Sentrumsformål (BS1)
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1,
BOP4)
Næringsvirksbebyggelse (BN)
Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Havn
Parkering (SPA2)
Hovedveg
Samleveg
Adkomstsveg
Gang-/sykkelveg
Grønnstruktur

Parkering (SPA1)
Gang-/sykkelveg
Tursti
Kollektivknutepunkt

Friområde (GF2)
Friområde (GF1)
LNFR – Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift
LNFR

LNFR (L1)
LNFR med spredt bolig-, fritids- eller
næringsbebyggelse, mv. (LS)
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone
Småbåthavn
Friluftsområde
Farled

Ferdsel (VFE)
Småbåthavn (VS)

Det vil være krav om utarbeidelse av detaljplan for nye tiltak innenfor:
Boligområdene B1-B4
Sentrumsområdene BS1-BS2
Områder for offentlig eller privat tjenesteyting BOP1-BOP4
Næringsbebyggelse BN
Videregående/sentrumsområde i sjø, VFE
Småbåthavn ved LIV-bygget, VS
Friområder GF1-GF2
Parkeringsområdet SPA1 - Ved etablering av parkering i flere plan
Andre typer bebyggelse og anlegg BAB – Renseanlegg
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16.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
16.2.1 Boligbebyggelse
Innenfor planen er det regulert flere eksisterende og fremtidige boligområder. Hoveddelen av
boligene i Vanvikan skal være konsentrert nær sentrum. I sentrumskjernen vil det være en
større tetthet av boliger, hvor boenhetene gjerne er små. I områder lengre ute er det flere
muligheter for å etablere større boenheter, med mer areal rundt hver enkelt enhet.
For eksisterende boligområder vil gjeldende reguleringsplaner fastsette rammer for omfang
og utforming av bebyggelsen, med unntak av boligområde B3. På B3 fastsetter
kommunedelplanen nye regler for utnytting og rekkefølge. For nye boligområder skal det
etableres reguleringsplan som bestemmer omfang og utforming på bebyggelsen. For
boligområdene B1, B2 og B3 må det utformes en felles reguleringsplan som viser felles
infrastrukturløsninger for alle områdene.
Alle boenheter skal ha et privat uteoppholdsareal. Som uteoppholdsareal regnes de deler av
tomta som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering, og som er egnet til uteopphold.
Privat uteoppholdsareal kan avsettes på terreng eller som balkong, terrasse eller takterrasse.
Det må legges vekt på gode solforhold.
For fremtidige boligformål skal felles og offentlig uteareal for lek og opphold opparbeides før
første boenheten tas i bruk. Sosiale møteplasser bør etableres på fellesareal i de tilfellene
hvor avstand til møteplasser overstiger 400 m.
Ved etablering og rehabilitering av boliger og adkomstveger skal mulighetene for universell
utforming alltid vurderes. Målsettingen må avveies i forhold til natur/terreng og
kulturminnevern. Fortetting av boligområder skal sees i sammenheng med eksisterende
bebyggelse og teknisk infrastruktur i nærområdet.
Nærhet til sjø og natur er viktige kvaliteter i Vanvikan. Skog skal bevares så godt som mulig
mellom bebyggelsen. Nye detaljreguleringsplaner sør for fylkesvegen skal legge til rette for
god adkomst til strandsonen.
16.2.2 Fritidsbebyggelse
Fritidsbebyggelse videreføres som i eksisterende planer. Det skal samtidig tas hensyn til
allmennhetens tilgang til strandsonen. Eventuelle utvidelser skal ikke medføre økt
privatisering av strandsonen. For eksisterende fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet langs sjø,
og i 10-metersbeltet langs vassdrag, skal det ikke etableres tiltak som kan oppfattes som
privatiserende, og virke begrensende på ferdsel.
Naust skal benyttes til oppbevaring av båt og fiskeutstyr. Fornying eller gjenoppbygging av
naust eller brygge skal ha samme plassering og størrelse som opprinnelig bygning.
16.2.3 Sentrumsformål
Store deler av sentrum er regulert til sentrumsformål. Sentrumsområdene kan bygges ut med
et blandet innslag av boliger og sentrumsvirksomhet som naturlig hører til i et tettsted.
Innenfor områdene tillates småskala forretning eller næringsvirksomhet, med arealbehov
mindre enn 3000 m². For boliger forutsettes en høy utnyttingsgrad. Første etasje i nye
bygninger bør forbeholdes handel og publikumsrettet service.
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Bebyggelsen i sentrum skal utformes med kvalitet. Innenfor sentrumsområdet (BS1 og BS2)
skal det blant annet etableres en stor, og flere mindre, uteoppholdsareal. Det er krav om
grøntområder samtidig som at uterom/møteplassene må være varierte og tilpasses
hverandre, både i forhold til utforming og størrelse. Møteplassene skal kunne benyttes både
på dagtid og på kveldstid. Uterommene må ha en utforming som gjør plassene egnet for alle.
Noe uteoppholdsareal kan etableres på takterrasse, men flesteparten av stedene skal
planlegges slik at de er tilgjengelige og med universelt utformede oppholds- og
aktivitetsområder. En større uteoppholdsplass bør gi mulighet for fellesarrangementer og for
variert lek og samvær mellom barn og voksne.
I større reguleringsplaner skal det etableres boliger med livsløpsstandard. SEFRAKregistrerte bygninger innenfor sentrumsformålene bør ikke berøres på en slik måte at de
forringer sin kunnskapsverdi.
Sentrumsområdet sør for Fv. 755 (BS2) preges i dag av trafikk. Områdene bør tilrettelegges
bedre i forhold til ferdsel for myke trafikanter, samt for universell utforming. Trafikk og myke
trafikanter bør adskilles mer. Alle reguleringsplaner i sentrum skal tilstrebe fellesanlegg for
parkering. Det er åpnet for at parkeringsplassen i Ratvikdalen skal kunne benyttes. Det skal
også opprettes sykkelparkeringsplasser. Eventuelle fellesparkering for sykkel bør løses med
takoverbygg. I tilknytning til kaia skal det tilrettelegges for at hurtigbåtsambandet i fremtiden
skal kunne bli et batterisamband.
16.2.4 Offentlig/privat tjenesteyting
I sentrum er det regulert to områder for fremtidige offentlig/privat tjenesteyting (BOP1 og
BOP4) og to eksisterende områder (BOP2 og BOP3). I tillegg er det et område ved
Skavlmyra, vest for Fv. 715. BOP1 skal disponeres til tomt for fremtidig videregående skole,
BOP2 til fremtidig grunnskole, BOP3 til fremtidig parkering knyttet til skole og BOP4 til
fremtidig barnehage. Offentlig/privat tjenesteyting ved Skavlmyra er i dag et
gjenvinningsanlegg hvor man kan levere inn forskjellig spesialavfall.
Uteoppholdsareal i områder regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, skal planlegges slik
at de er tilgjengelige for alle og med universelt utformede oppholds- og aktivitetsområder.
Bygninger/anlegg på videregåendetomta (BOP1) skal utformes slik at siktlinjer mot fjorden
ivaretas, spesielt for kirkebygget bak området. Kirka må fortsette å være et landemerke i
tettstedet. Samtidig må sikkerhet mot flom ivaretas, med eventuelle flomsikringstiltak langs
Utistubekken og Nylendbekken.
I fremtidig detaljreguleringsplan for videregående må det gjennomføres en
trafikksikkerhetsanalyse av hele området for offentlig/privat tjenesteyting BOP1 og
sentrumsområdet BS2 samlet. Det skal etableres tydelige skiller mellom myke og harde
trafikanter samt en universelt tilgjengelig gang-/ sykkelvei fra havna til Vanvikan idrettshall.
Forslag til tiltak skal beskrives i trafikksikkerhetsanalysen.
Fremtidig detaljreguleringsplan må også tilrettelegge for etablering av tursti vestover mot
Arnfjæra, samt gode og tilgjengelige møteplasser for alle. Uterom/møteplassene samlet på
tomta må tilpasses i forhold til møteplassene for øvrig i sentrumsområdene.
Detaljreguleringsplan skal legge til rette for etablering av en større utendørs møteplass til
større offentlige eller private arrangement, som er trafikksikker og universelt utformet. Denne
møteplassen bør fortrinnsvis etableres i nærheten av havna/sjøkanten.
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Fremtidig grunnskole (BOP2) skal videreføres som den viktigste møteplassen for barn i
skolealder i Vanvikan. Utforming av uteareal, samt valg av apparater, leke- og
aktivitetsområder og liknende må gjenspeile dette.
BOP3 skal disponeres til tomt for fremtidig parkering for skole. Hovedintensjonen med
arealet er parkering og fremtidig bussholdeplass for skoleelever.
Barnehagetomta (BOP4) skal være den viktigste møteplassen for barn i barnehagealder i
Vanvikan. Utforming av uteareal, samt valg av apparater, leke- og aktivitetsområder med mer
må gjenspeile dette.
16.2.5 Næring
Innenfor planområdet er områder satt til både eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet.
Virksomhetene er lokalisert på LIV-bygget i øst, samt langs Fv. 715 i vest. Fremtidig
forretnings- eller næringsvirksomhet med større arealbehov enn 3000 m² skal etableres i
tilknytning til Fv. 715, innenfor areal regulert til næringsbebyggelse.
Ny næringsbebyggelse må tilpasses landskapet, og betydningen på landskapskarakteren må
omtales. Dette sikrer at det ikke oppstår bebyggelse med unødig dårlig utforming. Utforming
av nødvendig anlegg/virksomhet som bryter med estetikken og/eller landskapet, bør allikevel
kunne tillates såfremt grundige vurderinger viser at ikke annet er hensiktsmessig eller mulig.
Nytt næringsområde på Vollakrysset (Fv. 715 x Fv. 755) er tenkt til bensinstasjon og/eller
ladepunkt for el-biler. Eksisterende bensinstasjon i sentrum bør av hensyn til
lokalsamfunnets sikkerhet lokaliseres et sted hvor boliger og viktige samfunnsinteresser ikke
kan bli så berørt av en potensiell ulykke. Dette gjelder både i forhold til brannsikkerhet, og
med tanke på forurensning.
Bensinstasjonen er i dag mye brukt av lokalbefolkningen, både til å fylle bensin men også
som kiosk. Hvis bensinstasjonen flyttes bør kiosk-funksjonen videreføres i sentrum. På
Vollakrysset skal det ikke legges til rette for næringsformål og bransjer som naturlig vil være
del av en sentrumsfunksjon.
Ny næringsbebyggelsen må tilpasses landskap/omgivelser. I fremtidig detaljreguleringsplan
må tiltakets betydning på landskapskarakteren omtales. En god tilknytning til gang/sykkelvegnettet må sikres, og påvirkning på bekkeløpet Bjørkudalsbekken/Ramdalsbekken
og naturmangfoldet må vurderes. Potensiale for flom må sikres.
16.2.6 Idrettsanlegg
To eksisterende idrettsanlegg videreføres i henhold til gjeldende reguleringsplaner.
16.2.7 Andre typer bebyggelse og anlegg
Dette arealformålet har som hensikt å legge til rette for nytt renseanlegg for vann og kloakk i
Vanvikan. Detaljreguleringsplan må undersøke potensiell påvirkning på naturmangfold.
Avbøtende tiltak må gjennomføres om nødvendig. Anlegget skal vurderes opp mot fremtidig
havnivåstigning, storm/orkan og stormflo. Muligheter for åpning av bekkeløpet skal vurderes.
I fremtidig detaljreguleringplan må det ikke gjøre noe som forhindrer fremføring av en tursti
øst – vest, mellom LIV-bygget og sentrum. I en reguleringsplan skal vurdering av
mulighetene for etablering av et trafikksikkert alternativ til Fv. 755 for myke trafikanter mellom
renseanlegget og boligområdet på Havsteinan også utføres.
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16.2.8 Friområder
Innenfor plangrensene er det et eksisterende friområde i Arnfjæra (GF2) samt et fremtidig
friområde i Tæveberga/Nøtteskogen (GF1). Begge områdene er i dag mye brukt til
friluftsliv/rekreasjonsområde, slik at foreliggende plan både forsterker en eksisterende bruk,
og sikrer fremtidig bruk.
Områdene skal sørge for at det blir god tilgang til skog og sjø for befolkningen i Vanvikan.
Begge områdene skal tilrettelegges for universell utforming der hvor det er mulig, uten at
dette kan gå på bekostning av natur og naturverdier.
16.2.9 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift
Innenfor planen er det regulert to typer LNFR:
1. LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag er areal for landbruk, natur og friluftsliv
samt reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Innenfor området tillates kun tilretteleggingstiltak for friluftslivet, oppføring av bygninger,
anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av jordbruk eller skogbruk.
2. LNFR med spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse (LS) er
landbruk/natur/friluftsliv/reindrift hvor eksisterende bolig, ervervs, og fritidsbebyggelse
inngår i planen. Der hvor det er mulig skal områder innenfor reguleringsformålet
tilbakeføres til jordbruk/skogsbruk/natur.
For begge typer LNFR-område gjelder følgende:
Tiltak som er nødvendige for drift av landbruket, og tilretteleggingstiltak for friluftslivet er
tillatt. Våningshus nr. to på gården tillates der det av hensyn til drift av eiendommen er
nødvendig med to våningshus på bruket. Bruksendring av eksisterende bygg på
landbrukseiendom kan tillates hvis formålet ikke er til hinder for drift.
Gjenoppbygging av bebyggelse etter brann tillates såfremt ny bebyggelse tilpasses
landskapet tilsvarende slik tidligere bebyggelse har gjort med tanke på fotavtrykk og høyde.
Nye tiltak skal tilpasses omgivelsene. Landbruksveger er i samsvar med formålet.
16.2.10
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Innenfor formålet bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone er det regulert til
 bruk og vern (nåværende): Trondheimsfjorden
 ferdsel (fremtidig): området i sjø utenfor videregåendetomta (VFE)
 Småbåthavn (nåværende og fremtidig): eksisterende småbåthavn i havna, samt fremtidig
småbåthavn utenfor LIV-bygget (VS)
 Friluftsområde i sjø (nåværende): sjøområde utenfor Arnfjæra.
I tillegg er to nåværende områder regulert til havn; et i havna i sentrum, samt et ved Akjørja
industriområde/LIV-bygget. Havner betegnes som samferdselsanlegg. Farleden til
hurtigbåten er regulert som nåværende farled.
I området regulert til ferdsel utenfor videregåendetomta, skal overgangssonen mellom land
og sjø være tilgjengelig for alle. Eventuelle tiltak i havbunnen må kartlegges potensiale for
kvikkleire på forhånd.
For fremtidig småbåthavn må fremtidig reguleringsplan undersøke påvirkning på fiskeslag og
sjøpattedyr i Vanvikbukta, og vurdere naturmangfoldet ved Asbjørgbekken. Tiltaket må
tilrettelegges for universell utforming med en universelt utformet adkomst til anlegget.
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16.3 Bebyggelsens plassering og utforming
16.3.1 Bebyggelsens høyde og fotavtrykk
I reguleringsplan for nye boligområder skal utbyggingsvolum fastsettes i reguleringsplanen.
Det skal tas hensyn til klima- og energimål, jordvern, fortettingshensyn og forsvarlig
investering og drift av offentlig infrastruktur.
Ny bebyggelse innenfor sentrumsområde og private/offentlige formål har fastsatt
utbyggingsvolum som skal ivareta hensynet til omgivelsene.
Ny bebyggelse tillates utformet med saltak, pulttak eller flatt tak. Nærmere detaljer omkring
utformingen av takvinkel og mønehøyde/gesimshøyde blir spesifisert i bestemmelsene,
samtidig med utforming og størrelse på garasje for eneboliger. Eventuelle avvik fra angitte
takformer og høyde må beskrivelses og begrunnes spesielt.
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og eksisterende bygningsmiljø.

Korpan / B4

Øvre Arnfjæra / B1
Høgte (tidligere Ratvikdalen
boligfelt)
Ratvikdalen sør / B3
+
Høgte-Langbekken / B2
Konsentrert i sentrum
(sentrumsformål)/
BS1

10

Rekkehus,
eneboliger
Rekkehus,
eneboliger, to/firemannsboliger

20

Leiligheter, rekkehus,
eneboliger,

25

Rekkehus,
eneboliger, to/firemannsboliger

20

Leiligheter, rekkehus

45

(ca 45 daa)
1 bolig per daa
(ca 14 daa utenfor
hensyssone)
Lav tetthet pga. vegfremføring til B1+B2+B3
5,2 boliger per år 20182022
(ca. 10 daa utenfor
hensynssone)
2,5 bolig per daa
(ca. 4 daa på Bortistu øst)
5 bolig per daa 2019-2040

16.3.2 Utnyttelsesgrad og antall boenheter
Kommunedelplan Vanvikan skal legge til rette for 120 nye boenheter i Vanvikan
Boligtetthet i sone 1 - 500 meter radius fra sentrum: BS1 og BS2 = 5 boenhet per daa
Boligtetthet i sone 2 - 750 meter radius fra sentrum: B1, B2 og B3 = 2,5 boenhet per daa
Boligtetthet i sone 3 - 1000+ meter radius fra sentrum: B4 = 1 boenhet per daa
Sone 1
I sentrum legger planen opp til sentrumsformål og fortetting. Det er imidlertid svært usikkert
hvor mange boenheter som i realiteten vil bli bygd. Mye av arealet er allerede bebygd,
samtidig som at en del ubebygd areal vil gå bort i etablering av barnehage samt av gang/sykkelveg mellom havna og Vanvikanhallen. Den fortettingen som vil foregå vil
sannsynligvis være østlige deler av Bortistu. Dette arealet er på ca. 4 daa, og med 5 boliger
per daa er det plass til ca. 20 boenheter her.
Sone 2
Arnfjæra øvre, B1, består av rundt 14 daa utenfor hensynssonen. Her er terrenget hellende
og det kan være utfordrende med etablering av adkomstveg. For at også arealene på B2 og
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B3 skal kunne utnyttes blir det nødvendig å tilrettelegge mye av arealet til veg. Det fører til
lav arealutnyttelse totalt. Anslagsvis kan det være mulig å etabler 10 boliger på dette arealet i
tillegg til veg og vegskjæringer/-fyllinger.
Området B3, Ratvikdalen sør, er per i dag anlagt til bolig i reguleringsplan Ratvikdalen
boligfelt, id. 17182001001. Bestemmelser om tetthet og plassering av boliger i
reguleringsplanen vil bli erstattet av bestemmelser i foreliggende kommunedelplan Vanvikan.
Boligområdet B2 mellom Ratvikdalen sør (B3) og Arnfjæra nordre (B1) må ses i
sammenheng med B1, B2 og B3 da infrastruktur her må planlegges samlet for å sikre best
mulig arealutnyttelse. Samlet på B2 og B3 er det et areal på ca 10 daa utenfor
hensynssonen. Det medfører etablering av rundt 25 boenheter.
Sone 3
Arealet på Korpan er i gjeldende kommunedelplan regulert til bolig slik som fig. 38 viser. I
foreliggende planforslag er området delt i to. Boligområdene mot nordvest, lengst vekk fra
sentrum og samtidig høyest i
terrenget, blir skilt ut og videreført i
eksisterende plan slik som
arealbruken er i dag; til Landbruk/natur-/friluftsformål (LNFR) med
spredt bolig, fritids- eller
næringsbebyggelse.
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Figur 38: Boligområdet på Korpan slik det er fremstilt i gjeldende
KDP Vanvikan

Boligarealet på Korpan slik det er
foreslått i ny kommunedelplan er
på 62 daa. Mye av arealet er
hellende terreng lengst mot
sør/sørøst, og endel areal vil gå
bort i veg og infrastruktur.
Bebyggbart areal anslås til å være
på rundt 45 daa. Planen legger
opp til 1 boenhet per daa, det betyr
etablering av 45 boenheter her.

16.3.3 Boligtypologi
Det legges opp til en blandet boligtypologi og rekkefølgekrav ved utbygging av områdene,
med mest leiligheter i sentrum og mest eneboliger lengst unna sentrum:
Sone 1: Leiligheter, rekkehus (BS1, BS2, samt Høgte som ligger på grensa sone 1-2)
Sone 2: Leiligheter, rekkehus, eneboliger (B1, B2, B3)
Sone 3: Rekkehus, eneboliger (B4)
Planlegging av nye utbyggingsområder skal legge til rette for et variert tilbud av boliger,
tilpasset ulike aldersgrupper og livsfaser. Behovet for boliger for personer med særlige behov
skal fortrinnsvis dekkes i sentrale områder med godt tjenestetilbud.
Retningsgivende for fordeling av bolig skal i henhold til fordeling angitt i boligpolitisk plan
være: 40% leiligheter/rekkehus og 60 % eneboliger.

16.4 Leke- og uteoppholdsareal
For minste uteoppholdsareal (MUA) gjelder følgende soneinndeling:
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Sone 1: Sentrumssone = 500 meter radius fra havna (BS1, BS2)
Sone 2: Boligområder innenfor plangrensene som ligger mellom 500 - 1000 meter fra
havna (B1, B2, B3)
Sone 3: Boliger lengre bort fra sentrum enn 1000 meter (B4).

Krav til m2 MUA per boenhet
Frittliggende småhusbebyggelse (en- og
tomannsboliger)
- tillegg per boenhet inntil 60 m2 BRA
Konsentrert småhusbebyggelse (tre- og
firemannsboliger, kjede-/rekkehus mv.)
Blokkbebyggelse (horisontalt og vertikalt delt
med flere enn 4 boenheter)

Sone 1
150 m²

Sone 2
200 m²

Sone 3
250 m²

30 m²

40 m²

50 m²

100 m²

125 m²

150 m²

75 m²

100 m²

150 m²

Tabell 10: Krav til minst uteoppholdsareal innenfor planen

I nye boligområder skal det pr. boenhet reguleres inn minimum 50kvm til lekeplass og andre
friområder. Uteoppholdsareal for den enkelte boenhet skal etableres i tillegg til leke- og
friområder.
Til grunn for krav om fysisk utforming, samt minste uteoppholdsareal (MUA) til felles og privat
bruk, henvises til Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging. Areal for barn skal være store
nok, og egnet for lek og opphold på ulike årstider. Arealene skal samtidig kunne brukes av
ulike aldersgrupper og gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.
Alle boenheter skal ha en nærlekeplass på minimum 200 m2 innenfor en gangavstand på 50
meter. Maksimalt 20 boenheter kan være felles om lekeplassen som minimum skal ha en
sandkasse, benk og noe fast dekke. Lekeplasser og uteoppholdsareal skal ha
tilfredsstillende støyforhold, solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning
og trafikkfare. Areal brattere enn 1:3 og arealer for områdelekeplasser og felleslekeplasser
som er smalere enn 10 meter skal ikke regnes med i arealberegningen. Egnede arealer for
barn og unge skal lokaliseres før boliger og veier plasseres.
Nærlekeplassen skal avsettes i områder hvor det etableres 5 eller flere boenheter.
Områdelekeplasser skal avsettes i områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter.
Lekeplasser bør plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde og
vegetasjonsbærende arealer.
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved etablering og rehabilitering
av kultiverte/opparbeidete uteoppholdsarealer, slik at arealene med utstyr/møblement i størst
mulig grad er tilgjengelige. Målsettingen må avveies i forhold til natur/terreng og
kulturminnevern.

16.5 Parkering
Det skal innføres en minimumsnorm og en maksimumsnorm på antall parkeringsplasser
innenfor en radius på 500 meter fra havna:
Parkeringsdekning i sentrumsområdet

Minimum ant.
plasser
1,5

Enebolig
Rekke-/kjedehus per boenhet
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Maksimum ant.
plasser
2
2

> 3 roms leilighet
< 2 roms leilighet
Kontor (pr. 100 m2 bruksareal)
Butikk (pr. 100 m2 bruksareal)
Industri/lager (pr. 100 m2 bruksareal)

1,75
1,25
1,5
1,5
0,5

2
1,5
2
2
1

Parkeringsnormen gjelder ved utbygging på tidligere ubebygd grunn og ved ombygging av
eksisterende bygningsmasse. Utbygger/grunneier kan velge å betale kommunen et
frikjøpsbeløp pr. manglende biloppstillingsplass. Etablerte virksomheter må ved nybygg eller
utvidelse av eksisterende bygg betale til kommunen et frikjøpsbeløp per manglende
biloppstillingsplass. Innbetalt beløp til kommunen for frikjøp av parkeringsplasser skal
benyttes til bygging og drift av et kommunalt parkeringsanlegg i Ratvikdalen.
For skoler, barnehage, institusjoner, forsamlingshus og lignende skal kravet til
parkeringskapasitet vurderes ved hvert enkelt tilfelle.
Alle reguleringsplaner skal vurdere mulighetene for etablering av fellesanlegg for parkering.
Parkering for videregående skole (BOP1), skal hovedsakelig løses gjennom parkering i
Ratvikdalen (SPA1). Parkering i sentrumsområdene (BS1 og BS2) oppfordres også til å løse
dette gjennom parkering eksisterende og fremtidige parkeringsplasser (SPA1 og SPA2).
Ved parkering på grunnskole (BOP2) skal parkering på eksisterende samfunnshustomt
(BOP4) fortrinnsvis brukes. Disse to områdene må ses i sammenheng for å løse parkering.
Sykkel- og scooter-parkering skal etableres innenfor offentlige/private områder samt
sentrumsformålene. På videregåendetomta (BOP1) skal det opprettes parkeringsplasser for
sykkel og scooter i henhold til Trøndelag fylkeskommunes norm for videregående skoler.
På parkeringsområdet SPA1 settes % BRA = 80-100% med maksimum høyde 8 meter fra
planert terreng. Det betyr at det åpnes for at det kan etableres parkering i flere etasjer på
området, eventuelt i et parkeringshus. Eventuelle bygninger/anlegg skal utformes slik at
tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. Området må tilrettelegge for universell
utforming og egne plasser for funksjonshemmede skal settes av.
Hvis vestlige del av pendlerparkeringen i sentrum (SPA2) forsvinner som et resultat av
etablering av helikopterlandingsplass, må handikapplasser relokaliseres/erstattes.
For å sikre tilgang til strandsonen skal regulering av boligområde B1/B2/B3 sørge for
etablering av en parkeringsplass på GF2 i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Innenfor område næringsbebyggelse BN skal det avsettes plass til parkering for reisende
som skal videre med kollektiv.

16.6 Tilknytning til infrastruktur / Trafikkløsning
16.6.1 Krav til samtidig opparbeidelse
Tiltak kan ikke få ferdigattest før trafikkanlegg, elektrisitetsforsyning, vann- og avløpsnett er
etablert. Adkomst for gående/syklende til grunnskoleområdet (BOP2) må forbedres. Vegen
fra Fv. 755 og forbi krysset nedenfor idrettshallen bør om mulig breddeutvides, og det må
etableres et trafikksikkert alternativ som adskiller barn/unge fra øvrig trafikk.
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16.6.2 Utforming av veger
Samleveger bør utformes i henhold til vegnormalen i håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Samleveger skal ha en stigningsgrad som tilfredsstiller prinsippene for universell utforming.
Byggegrense mot kommunal veg fastsettes til 15 meter fra senterlinje veg. Byggegrense mot
fylkesveg fastsettes av vegeier. Etablering av fremtidig gang-/sykkelveg langs Fv. 755 fra
LIV-bygget til Drakestranda, skal etableres i henhold til håndbok N100 fra Statens vegvesen.
16.6.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
B1, B2, B3 skal ha en felles samferdselsstruktur, fortrinnsvis felles samleveg.
16.6.4 Varelevering/renovasjon
For detaljplanlegging av renovasjonsanlegg skal Fosen Renovasjons retningslinjer legges til
grunn. Mulighet for fellesløsninger for renovasjon for flere boenhetene bør vurderes.
16.6.5 Kollektivknutepunkt
I kollektivknutepunktet skal det settes av plass til et innendørs venterom. Tilknytningen for
gående og syklende til kollektivknutepunktet skal prioriteres. Det skal etableres
parkeringsplasser for sykkel og for scooter i nært knutepunktet.
16.6.6 Tilgjengelighet for gående og syklende
Alle nye boligområder skal sikre god adkomst til eksisterende gang-/sykkelvegnett før ny
boligbebyggelse tas i bruk.
Ved all regulering skal behov for gang- og sykkelvei eller fortau vurderes. Myke trafikanter
skal som hovedregel ha et trafikksikkert alternativ til bilveg.
Etablering av grønnstruktur i tilknytting til trafikkanleggene skal også vurderes. Før nye
områder for bygg og anlegg tas i bruk bør hovednett for sykkel være etablert i nødvendig
utstrekning.
16.6.7 Turveg/turdrag
Tilrettelegging for fremtidige turveier skal ligge til grunn for all videre planlegging.
På dagens samfunnshustomt (BOP3) kan ikke ny offentlig/privat tjenesteyting motta
ferdigattest før det er etablert en snarveg mellom Langnesveien og Fv. 755.
16.6.8 Sone med særlige krav til infrastruktur
Sikringssone for infrastruktur 410_1 er avsatt til fremtidig helikopterlandingsplass. Fremtidig
detaljreguleringsplan må avklare behov for konsekvensutredning, og utarbeide en
støyvurdering som innebærer beregninger på fremtidig sumstøy (støy fra helikopter
sammenlagt med eksisterende trafikkstøy o.l.)
Vi skal legge til rette for landing for ambulansehelikopter av typen AW139. Denne typen
helikopter er mest brukt i dag. Sone 410_1 har en diameter på ca. 55 meter. Kommende
detaljreguleringsplan må legge til rette for en løsning som sørger for et hinderfritt
sikkerhetsområde på minimum 33,5 meter diameter.
Hvis det er mulig å heve landingsplassen som en 2. etg. over eksisterende parkering, vil
minimumskravet for hinderfritt sikkerhetsområde på en landingsplass være minimum 20,9
meter diameter. Helikopteranlegget må skjermes fra annen aktivitet og materiell.
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16.7 Universell utforming
Ved etablering og rehabilitering av boliger skal mulighetene for universell utforming alltid
vurderes. Målsettingen må avveies i forhold til natur/terreng og kulturminnevern.
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved etablering og rehabilitering
av kultiverte/opparbeidete uteoppholdsarealer, slik at arealene med utstyr/møblement i størst
mulig grad er tilgjengelige. Målsettingen må avveies i forhold til natur/terreng og
kulturminnevern.

16.8 Kulturminner
Hensynssone H730 K1-K8 er automatisk fredete kulturminner båndlagt etter
kulturminneloven. I området finnes automatisk fredete kulturminner i form av gravminner og
en del hulveger. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge,
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de
automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje.
Kulturlandskapet/kulturmiljø med bevaringsverdige bygninger skal hensynstas i all
reguleringsplanlegging. Kulturminner må ses i sammenheng med sine omgivelser, og ved ny
bebyggelse og anlegg i kulturminners nærhet må det tilstrebes en tilpassing. Ethvert tiltak
som berører et kulturminne eller dets omgivelser, skal prosjekteres og utføres slik at tiltaket
har gode visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til tiltakets funksjon, omgivelser og
plassering.
Før ombygging eller riving av eldre (SEFRAK registrerte) bygninger avgjøres, skal det
innhentes uttalelse fra regional kulturminneforvaltning.
Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter de(n) ansvarlige å undersøke om
tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner jfr. kulml. § 8 og 14. Skulle det under
bygge- og anleggsarbeid komme fram automatisk fredete kulturminner som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget (samiske spor),
NTNU Vitenskapsmuseet (kulturminner under vann) og fylkeskommunen omgående.

16.9 Naturverdier
Inngrep skal søkes unngått i områder som er av særlig betydning for biologisk mangfold, dvs.
områder som har verdiklassifisering svært viktig (A), viktig (B) og lokal verdi (C).
Naturbaserte løsninger (bekker) skal ivaretas.
Hensynssone 560_1 er en sammenhengende naturområder med urørt preg. I slike
naturområder skal kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere grundig hvorvidt inngrep kan
tillates eller ikke.
Hensikten med hensynssonen er samtidig å sikre Arnfjæra som turmål. Arealene kan
tilrettelegges for friluftsformål.

16.10 Miljøoppfølging
Ved fortetting og transformasjon skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan
ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet
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i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne
strukturer og forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger, eksisterende
(våtmarker, naturlige bekker m.v.) eller nye (grønne tak og vegger, kunstige bekker og
basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor
naturbaserte løsninger er valgt bort.
Planen legger flere konkrete føringer som skal bedre miljøet:
 Innenfor sentrumsområde BS2 skal det settes av 125 m² til areal for teknisk hus og
ladeinfrastruktur for fremtidig el-hurtigbåt.
 Ved alle utbyggingsprosjekter som krever opparbeidelse av mer enn 10 parkeringsplasser
bør det også legges til rette for ladestasjon for elbil.
 Bebyggelse skal ikke plasseres nærmere bekkeløp/vassdrag enn 10 meter.
 Vegetasjon/beplantning mellom byggegrensen og elv/bekk skal opprettholdes mest mulig.
Sikkerhetssonen/vegetasjonsbeltet er satt til 10 meter, i hht. Landbruksdirektivet.
 Før tiltak i havneområdet ved havna eller LIV-bygget gjennomføres skal potensialet for
forurensede masser vurderes.
 I nye boliger skal det være en satsing på energieffektiviserende teknologi.

16.11 Avbøtende tiltak / løsninger ROS
Lokal overvannshåndtering skal skje i tre trinn; fange opp og infiltrere, forsinke og fordrøye,
samt sikre trygge flomveger. Muligheten for åpning av bekkeløp skal vurderes, sammen med
behovet for fordrøyningsbasseng.
Ved ny bebyggelse og/eller større ombygginger/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder)
gjelder følgende hovedprinsipper:
 Overvann skal løses lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde.
 Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig
sikkerhet mot flomskader oppnås.
 Andel tette flater skal søkes minimalisert og naturlige flomveier skal bevares så langt det
lar seg gjøre. Det må vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten slik at vannet i
ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår.
 Krav om lokal overvannshåndtering gjelder også i bygge-/anleggsperioden.
Områder for som er innenfor aktsomhetssone for kvikkleire, steinsprang/steinskred,
snø/sørpeskred og jord/løsmasseskred i NVE aktsomhetskart må vurderes for potensiale
skred før detaljplaner kan godkjennes. Nødvendig sikringstiltak skal utredes og
gjennomføres før tillatelse til tiltak jf. pbl § 1-6 og § 20-1, første ledd bokstav a–m kan gis.
Det skal foreligge geotekniske vurderinger fra fagkyndig, med de nødvendige godkjenninger,
på at område har tilfredsstillende stabilitet. Vurderinger og eventuelt tiltak skal utføres av
fagkyndige.
Bygninger under 3 m.o.h. må vurderes opp mot fremtidig havnivåstigning og stormflo.
Hvis det etableres nye tiltak i tilknytning til vassdrag, skal følger for områdene nedstrøms i
vassdraget vurderes. Kulverter og bruer er særlige kritiske punkt. Følger av fremtidig flom i
vassdrag skal beregnes med et klimapåslag på minst 20%.
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16.11.1
Vurdering av tiltak ved tilbakeføring av masseuttak
Område L1 blir foreslått regulert fra masseuttak i eksisterende kommunedelplan fra -99 til
formålet landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Kommunen har vurdert at
det ikke er behov for å ytterligere sikring av området. Utstyr er fjernet og ingen forurensede
masser har blitt deponert.
Bruken av masseuttaket har opphørt for lenge siden, og området har i senere tid vært brukt
til lekeområder/rideområde.

16.12 Rekkefølgebestemmelser
For fremtidige boligformål skal felles og offentlig uteareal for lek og opphold opparbeides før
første boenheten tas i bruk. Det samme gjelder for tekniske anlegg som veg, vann og kloakk,
samt elektrisitet. Et trafikksikkert alternativ med adkomst til må sikres.
Noen trafikksikkerhetstiltak identifisert i kap. 7.4; Fysiske tiltak i kommunedelplan Vanvikan
har blitt innarbeidet som rekkefølgekrav. Tiltakene som er innført i rekkefølgebestemmelsene
er de som er nødvendige for den fremtidig bebyggelsen/anlegget det gjelder. Det betyr for
eksempel at boligområdene ovenfor Arnfjæra må sikre tilgang til fjæra, at utbygging av
videregående skole må sikre tilgang til idrettshallen, eller at utbygging av grunnskole må
sikre Vollaveien. Gjeldende tiltak er lagt inn som områdevise rekkefølgekrav som skal sørge
for universelt utformet og trafikksikre forbindelser til gang-/sykkelvegnettet, og mellom
sentrale samfunnsfunksjoner.

17 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
17.1 Generelt
Kommunedelplanen blir rettslig bindende når kommunestyret fatter vedtak. Nye tiltak eller
endret arealbruk må ikke være i strid med vedtatte arealformål eller bestemmelser.
Rettsvirkningene gjelder for areal i og på grunnen, areal i bygninger og anlegg, i/på sjø og
vassdrag og i luftrommet. Planens formålsangivelse gjelder ikke for plassering av
midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg for kortere tidsrom enn 2
måneder. Rettsvirkningene innebærer restriksjoner mot tiltak og arealbruk i strid med planen.
Bestemmelser knyttet til hensynssone for infrastruktur, naturverdier og kulturminner gir
direkte hjemmel til å begrense virksomhet og inngripen i grunnen. Dette er gjort for å gi
mulighet for å regulere visse former for aktivitet og virksomhet i sonen som vil kunne være til
ulempe for de særskilte vernehensyn.
Arealrestriksjonene betyr at et tiltak eller en virksomhet i strid med planen ikke kan gis
tillatelse med mindre det gis dispensasjon. For nye tiltak eller endret bruk i strid med planen
kan det rettes sanksjoner.
Bestemmelser knyttet til nye bygge- og anleggstiltak, fradeling og andre tiltak, samt
endringer av tiltak og arealbruk, er selvstendige regler som ikke tar hensyn til øvrige
tillatelser etter annen lovgivning. Rettsvirkningen gjelder også for mindre tiltak som i andre
lovverk kan være unntatt for krav om tillatelse eller melding.
Ny kommunedelplan opphever eksisterende kommunedelplan uten at det er nødvendig å
fatte eget opphevingsvedtak. Ny arealdel opphever ikke eldre reguleringsplaner, og
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kommunedelplanen vil gjelde foran eldre reguleringsplaner der hvor planene motstrider
hverandre. Der hvor det ikke er krav om detaljreguleringsplan, vil kommunedelplanen være
plangrunnlag for vurdering av søknad om tillatelse.
I påfølgende avsnitt vil virkninger av planen bli vurdert; hvilke utfordringer ser vi, og hva løser
vi. Vi konsentrerer oss først og fremst om nåværende og fremtidige formål samlet. Formål
hvor det ikke skjer endring; fritidsbebyggelse, idrettsanlegg, havn, bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone, samt friluftsområde i sjø vil ikke bli diskutert. Formålet
«andre typer bebyggelse og anlegg» (renseanlegget) vil heller ikke bli vurdert, ettersom at vi
anser virkningene som begrenset, og fordi dette tiltaket er grundig utredet gjennom
konsekvensutredningen.

17.2 Vurdering av tiltak
17.2.1 Boligformål
I planen skal det etableres bolig på to eksisterende boligområder, to nye boligområder og
innenfor sentrumsformålene. I sentrum vil det være en større tetthet av boliger og flere
mindre boenhetene enn i områder lengre ute, hvor det er muligheter for å etablere flere
større boenheter. Antall boliger samt boligtypolog innenfor hvert område er spesifisert.
En utfordring ved dette er at vi ikke tar utgangspunkt i grunnforhold og terreng. Det er mye
hellende terreng i Vanvikan, og fremtidige undersøkelser kan vise at det blir vanskelig å
opprettholde fastlagte boligtetthet fordi en del av arealene kan være vanskelig å bebygge.
Samtidig vil mye areal gå bort i universelt utforming av veg og uteareal.
En måte å imøtekomme dette problemet er å innføre krav om felles reguleringsplan for B1,
B2 og B3. Felles vegløsninger vil kunne gi best mulig arealutnyttelse. Samtidig gir det større
muligheter for å etablere fellesløsninger innenfor blant annet veg, uteareal eller parkering
som kan føre til bedre utnyttelse av arealet totalt.
Hvis det viser seg at boligtetthet blir vanskelig å imøtekomme, må den fremtidige
reguleringsplanen vurdere om det skal bygges flere boliger med mindre areal. For B1, B2, B3
og spesielt B4 vil det bety at det må vurderes flere to-/firemannsboliger og/eller muligheten
for terrassehus. Samtidig er prinsippet om at det skal etableres en variert boligmasse svært
viktig, for å ivareta alle deler av befolkningen.
For nye boligområder vil planen slik den er foreslått opprettholde mulighetene for at så
mange som mulig skal kunne bevege seg utendørs, både i naturen og ved sjøen. Samtidig
ligger størsteparten av boligene nære sentrum og kollektivknutepunktet. Boligområdet
Korpan/B4 ligger lengst unna, men allikevel slik at det er mulig å gå/sykle til skole og
fritidsaktiviteter, eller ta buss. Dette boligfeltet ivaretar gode muligheter for etablering av
eneboliger til barnefamilier. Det er stor etterspørsel etter denne boligtypen, og Indre Fosen
kommune ønsker å legge spesielt til rette for at unge voksne og småbarnsfamilier skal kunne
bosette seg i kommunen.
Krav om estetikk og gode og tilgjengelige leke- og uteoppholdsareal vil sikre kvalitet i
fremtidige boligområder. Dette er viktig blant annet for å tilrettelegge for en omfordeling av
boliger. Eksisterende boligmasse i Vanvikan består hovedsakelig av eneboliger. Samtidig
består 61% av privathusholdningene i Leksvik (2011) av 1 eller 2 personer (fig. 34). Hvis nye
boområder etableres med høy kvalitet, er det potensiale for at noen husholdninger med 1-2
personer som i dag bor i enebolig, kan velge å flytte til en leilighet eller rekkehus. Det vil
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kunne frigjøre eksisterende eneboliger og igjen føre til et større utvalg for unge voksne og
småbarnsfamilier som har behov for å bosette seg i en enebolig.
17.2.2 Sentrumsformål
I sentrum legger planen opp til blandet aktivitet, med småskala næringsvirksomhet, og
konsentrert boligtetthet.
Nye boenheter er hovedsakelig tenkt som leiligheter. Sentrum skal gi et tilbud til folk med
nedsatt funksjonsevne eller personer med særlige behov. Et variert tilbud til ulike
aldersgrupper og livsfaser skal imidlertid tilstrebes.
Ønske om kvalitet har medført krav til uteoppholdsareal og utforming av bebyggelsen. Lekeog uteoppholdsareal har krav knyttet til størrelse, skjerming, hellende terreng med videre.
Samtidig skal det også etableres møteplasser som skal være varierte, både i utforming og
størrelse. Utbyggingen skal ta hensyn til landskap og kulturmiljø, og større trær eller annen
verdifull vegetasjon bør tas vare på.
Samlet kan det bli utfordrende å imøtekomme alle krav, spesielt med tanke på at Vanvikan
har terrengmessige utfordringer med mye hellende terreng.
Krav og retningslinjer er skapt for å sikre gode bomiljø. Utviklingen må ses i sammenheng
med områdene rundt, kanskje kan det være hensiktsmessig å vurdere fellesløsninger
innenfor for eksempel veg, parkering eller renovasjon, som kan være arealbesparende.
Kravene til uteoppholdsareal i sentrum må ses i forhold til øvrige uteareal/lekeplasser i
nærheten. Hvis boenhetene ligger mindre enn 400 meter fra barnehagen eller skolen, kan
det vurderes om kravet skal frafalles. Retningslinjer om at alle boenheter skal ha et eget
uteoppholdsareal bør ikke fravikes i noen tilfeller.
Områder med bokvalitet i sentrum er særdeles viktig, blant annet for sentrumsutviklingen,
men også for muligheten til omfordeling av boliger. Estetikk og kvalitetsmaterialer bør være
sentralt ved utforming av bebyggelsen, som vil skape rammer omkring fremtidige uterom.
Sentrumsformål imøtekommer potensielle behov for areal til fremtidig næringsvirksomhet.
Næring i kombinasjon med bolig kan bidra til mer aktivitet i sentrum. Det er foreløpig usikkert
hvor mye næring som vil bli etablert i, og i tilknytning til, ny videregående skole. Mange
lokale bedrifter vil ha behov for kontakt med skolen bare i begrensede tidsrom. Disse vil
kunne ha fordel av å være lokalisert nære videregående, innenfor området som nå er satt av
til sentrumsformål.
17.2.3 Offentlig eller privat tjenesteyting
Offentlig/privat tjenesteyting i sentrum skal dekke arealbehov for ny videregående skole,
grunnskole og barnehage, med tilhørende infrastruktur. For å utbedre trafikksikkerheten er
det lagt inn krav om etablering og utbedring av gangforbindelser til/fra de forskjellig
områdene. Skoler og barnehage er lagt i tilknytning til sentrum, slik at de kan utfylle
hverandre med tanke på møteplasser, gang-/sykkelforbindelser, kollektivbehov med mer.
Offentlige formål vil med dette bidra til å styrke sentrumsutviklingen.
Området til offentlig/privat tjenesteyting vest for Skavlmyra, svarer til planens formål om å
utvikle plasskrevende industri/forretningsvirksomhet vest for Fv. 715. Her ligger i dag
Vanvikan gjenbrukstorg.
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17.2.4 Næringsbebyggelse
Langs Fv. 715 er det regulert to eksisterende områder til næringsvirksomhet og et nytt. På
det nye området skal det etableres en bensinstasjon og eventuelt et ladepunkt for el-bil.
Det er ikke mulighet til å avsette en juridisk bestemmelse i planen om at det skal etableres
bensinstasjon. Hvis ingen viser initiativ til å starte en bensinstasjon på stedet, er det mulig at
annen næringsvirksomhet kan få mulighet til å etablere seg. Så fremt det er av en type
storskala næring, vil dette ikke svekke hensikten med planen. Av hensyn til risiko- og
sårbarhet i Vanvikan sentrum, vil det imidlertid være å foretrekke at dagens bensinstasjon i
sentrum flyttes til Vollakrysset.
Næringsaktivitet som har typisk sentrumsfunksjon, forutsettes etablert i sentrum, eventuelt
på LIV-bygget. Ved å legge større næringsvirksomhet utenfor sentrum, og mindre
arealkrevende næringsvirksomhet i sentrum, forsterkes sentrumsfunksjonen, det
tilrettelegges for gående/syklende og kollektiv, som igjen fører til mindre klimautslipp og
bedre folkehelse.
17.2.5 Friområde
Innenfor planen er det et eksisterende friområde i Arnfjæra og et nytt i Tæveberga. Det er
ikke krav om reguleringsplan for tiltak innenfor friområdene, slik at hvert tiltak må behandles
som en byggesak. En utfordring med dette er at det kan være vanskelig å se helheten i
området. En fordel er at det kan være enklere å få gjennomført enkelttiltak, for eksempel
oppføring av en gapahuk eller andre mindre grep, som kan forsterke områdets bruk.
En potensiell utfordring ved at områdene er regulert til friområder er hvis grunneierne av
områdene ønsker å utvikle dem til andre formål, for eksempel LNFR eller annet. Formålet i
seg selv sikrer ikke automatisk allmennhetens tilgang til området, med mindre det offentlige
har ervervet slik rett.
Ved å løfte frem disse to områdene som friområde fremhever planen allikevel hvor viktig det
er å bevare dem, samtidig som at fremtidig bruk til en viss grad sikres. Det er betydningsfullt
å sikre tilgjengelighet til områdene, viktige landskapselementer i tettstedet, samt godt
lokalklima. Det kan ikke oppføres bygg eller gjøres terrenginngrep som reduserer områdets
grønnstrukturverdi. Planen prioriterer i disse områdene friluftsliv, landskap og biologisk
mangfold. Arealene forutsettes opparbeidet til allmenn bruk og opphold.
17.2.6 LNFR
Størsteparten av arealene innenfor planen er regulert til LNFR. I kommunedelplan Vanvikan
brukes LNFR på områder for landbruksproduksjon, det vil si jordbruk og skogbruk, og som
samtidig skal bli liggende som naturområder både med og uten spesiell betydning for
friluftslivet.
Formålet skal ivareta landbruket og friluftslivet. Dette er områder som gjerne er under press i
samfunnet i dag. Nasjonale føringer er klare på at den årlige omdisponeringen av dyrkamark
skal reduseres. Kommunedelplan Vanvikan tilrettelegger for noe omdisponering av
jordbruksjord. Samlet på B1 og B2 blir ca. 25 daa jordbruksjord foreslått omdisponert til bolig.
På Korpan II er det lagt ut et areal til LNFR med spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse
som i eksisterende kommunedelplan er regulert til bolig. Dette området samlet er på rundt
170 daa.
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Området LNFR med spredt bolig-, fritids og næringsbebyggelse består i dag av
landbruksområder ispedd noen varierende bebyggelse. Intensjonen bak dette formålet er
delvis å forhindre at området blir utbygd til bolig, slik som formålet i gjeldende
kommunedelplan viser. Delvis er intensjonen at de delene av området som kan videreføres
som jordbruk skal kunne videreutvikles. Innenfor området er det mest spredt bebyggelse i
sørvest langs Fv. 715 og i øst mot fremtidig boligområdet på Korpan/B4. Områdene mot nord
og nordvest er del av et sammenhengende jordbrukslandskap som strekker seg nordover
mot Balstad/Fagerlia. Her er det minst 45 daa god jordbruksjord som potensielt kan utbygges
til bolig hvis formålet fra eksisterende plan videreføres (se figur neste side).

Figur 39: På Korpan er et stort areal regulert til bolig i eksisterende kommunedelplan fra 1999. Området som er
grått vil bli videreført som jordbruksjord innenfor formålet LNFR med spredt bebyggelse (LS).

Innenfor LNFR-området med spredt bebyggelse skal områder tilbakeføres til
jordbruk/skogsbruk/natur der hvor det er mulig. Det kan være utfordrende å tilbakeføre areal
til landbruk. Hensikten med bestemmelsen er imidlertid hovedsakelig å forhindre ytterligere
utbygging. Eventuelle ekstra landbruksareal som kan oppstå vil være å regne som en ekstra
gevinst med tanke på jordvern. Totalt sett fører planen til at mer jordbruksjord blir bevart i
foreliggende forslag enn hva tilfellet er for eksisterende kommunedelplan.
17.2.7 Sjø og vassdrag
For å kunne få tilstrekkelig plass til ny videregående skole i Vanvikan har Trøndelag
fylkeskommune behov for å fylle ut i eksisterende småbåthavn. Fremtidig detaljplan for
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videregåendeområdet vil klargjøre hvor store områder som skal fylles ut, og hvilke
konsekvenser dette vil få på eksisterende småbåthavn.
Foreliggende plan legger til rette for at ny småbåthavn skal kunne etableres utenfor LIVbygget. Kommunedelplanen har kartlagt hvilke fremtidige undersøkelser som må til for en
fremtidig småbåthavn. Foreløpige resultater viser at etablering kan være mulig, men videre
geologiske undersøkelser må gjennomføres for å få en ordentlig oversikt.
17.2.8 Samferdsel
Planen legger opp til at trafikksikkerheten skal bedres, der hvor nye tiltak er planlagt. Bedre
forhold for gående og syklende i sentrum samt i områdene rundt løser flere utfordringer
knyttet til blant annet folkehelse, miljø og tettstedsutvikling. Det er ikke planer om større
endringer i samferdselstilbudet, men nye boligområder vil måtte sørge for en god og
trafikksikker adkomst til sitt område, både for biler og myke trafikanter.
En del nye turveger vil kunne styrke tilgangen til natur/sjø. Det er en utfordring å få
gjennomført turvegene, både med tanke på den fysiske utformingen som må ta hensyn til
naturen, men også med tanke på finansiering. Dette må kommunen jobbe videre med etter
at planen er vedtatt. Etablering av fremtidige turstier langs sjøen er planlagt både øst- og
vestover fra sentrum, men det er foreløpig uvisst hvordan disse skal gjennomføres i forhold
til terreng og natur. Både øst og vest for sentrum er det partier med store terrengforskjeller,
hvor det kan bli vanskelig å etablere tursti uten at det fører til store inngrep i naturen.
Tekniske muligheter må utforskes nærmere.
Til tross for potensielle vanskeligheter med etablering, er det viktig at turstiene er fastsatt på
kartet. På denne måten blir sammenhengene synliggjort, samtidig som at vi sikrer at
fremtidig utvikling ikke reduserer mulighetene ytterligere. Hvis det blir bygd turstier vil dette
bety mye for lokalsamfunnet i tettstedet.
Kommunedelplanen legger opp til at en større andel parkering skal kunne være i
Ratvikdalen. For å få ned noe av gateparkeringen i sentrum er det foreslått krav om
etablering av et minimums antall parkeringsplasser. Kravet vil slå inn for tiltak innenfor 500
meter radius til havna, hvis noen ønsker å bygge nytt eller endre etablert bebyggelse.
Fremtidige tiltakshavere må sørge for at det etableres et minimums antall parkeringsplasser,
antallet avhenger av hvor mange boenheter som skal bygges, eller hvor store næringsareal
man legger til rette for.
Etablering av flere samfunnsfunksjoner i sentrum vil kunne bidra til å styrke
kollektivknutepunktet, noe som forhåpentligvis på sikt også kan bedre kollektivtilbudet. Et
bedre tilbud forutsetter imidlertid at flere benytter seg av båt og buss, samt tilskudd fra
fylkeskommunen.

18 Avsluttende kommentar
Kvaliteter ved selve boligen eller boligtypen er ofte ikke det mest sentrale når man skal velge
et sted å bo. Kommunedelplan Vanvikan vektlegger viktigheten av gode bygningsmessige
kvaliteter, men sørger samtidig for å ivareta og videreutvikle kvaliteter ved stedet. Dette er
minst like viktig. Egenskaper ved selve stedet sier noe om bokvaliteten. Kommunedelplan
Vanvikan foreslår mange grep som skal sikre et godt lokalsamfunn, god tettstedsutvikling
med bokvalitet og gode oppvekstvilkår. Grunnleggende attraktiviteter i Vanvikan er forsterket
og videreført.
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En grunnleggende attraktivitet for boliger er lokaliseringen. I Vanvikan betyr nærhet til sjø og
natur mye. Dette er tilstede for både nye og eksisterende boligområder i tettstedet. Nærhet til
sjøen sikres gjennom etablering av tursti langs kysten, både i Arnfjæra og over
Langnesberget mot Lyngbukta. Naturstier gir gode betingelser for fisk, vilt og flora/fauna. I
strandsonen skal allmennhetens friluftsliv, landskap og biologisk mangfold prioriteres.
For mange betyr også nærhet til sentrum mye for bokvaliteten, med gode tjenestetilbud,
nærhet til kommunikasjon, kultur- og opplevelsestilbud dette kan tilby. De fleste
boligområdene i sentrum ligger nærmere enn 1000 meter. Sosiale, uformelle møteplasser og
et levende sentrum er viktig både for bokvaliteten og for folkehelsa. Kommunedelplanen
legger opp til etablering av varierte utendørs møteplasser.
Gode omgivelseskvaliteter sikres gjennom opprettholdelse av grønne områder og
vegetasjon. Nye områder skal ha et grønt preg. Trær og annen vegetasjon som er viktig for
rekreasjon og lek eller naturmangfold skal bevares. Spesielt større trær og annen verdifull
vegetasjon bør så langt som mulig tas vare på. I områder vist som grønnstruktur, herunder
friområde, naturområde og turdrag, kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres
terrenginngrep som reduserer områdets grønnstrukturverdi.
I tillegg har planen lagt tatt hensyn til forurensning, støy og luftkvalitet som skal sikre et godt
miljø innenfor de nye utbyggingsområder. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare
Med plankart, bestemmelser og retningslinjer sikrer planen en bærekraftig utvikling av
tettstedet, med god boligutvikling, etablering av gode møteplasser samt gode og tilgjengelige
natur- og havneområder.
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