F A S E 1: S T E D S A N A L Y S E

BEVEGELSESLINJER

FUNKSJONER OG BEBYGGELSE
Kystlinjen.
Jordbruksområdene er
dominernde i Vikhammer
og det har medført at bebyggelsen har blitt bygget
rundt disse.

Værnes

VIKHAMMER
DEMOGRAFI

AREALFORDELING
GRUNNKRETS

GRUNNKRETS

Fylkesveien gjennom sentrum er hovedfartsåren og
bebyggelsen er strukturert
etter denne.

Tettstedet har ca. 4ooo innbyggere og har en forventet vekst på
30% innen 2050.
Vikhammer er en forstad til
Trondheim og en stor del av befolkningen pendler dit daglig.

Totalt

Totalt

ca.4000

3,9

Vikhammer har en høy andel
av enboliger og stedet oppfattes
som bilbasert og lite tilrettelagt
for sykkel.

km2

innbyggere

Malvik er en jordbrukskommune
og landbruket utgjør en stor del
av identiteten til kommuen.

Småhusbebyggelse
Fritidshus
Blokkbebyggelse

De store høydeforskjellene i terrenget setter
begrensninger for hvordan bebyggelsen har blitt
utformet. Terrenget har
vært ordnende.

Næring
Skole
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Idrett
Badeområde

Gang- og sykkelforbindelsene i Vikhammer er i dag dårlig tilrettelagt og bil er det dominerende transportmidlet. De blå ikonene i kartet illustrerer kollektivknutepunktene i Vikhammer. Toget går én gang i timen og buss til Trondheim og Stjørdal går fire ganger i timen i
rushtiden.

Boligbebyggelsen består i hovedsak av eneboliger. I nordøst er det et større område med
blokkbebyggelse. Langs sjøen finner man et fritidsboligområde og to store leilighetsbygg.
Sentrumområdet består av noen få butikker med offentlige tjenester. Det rosa og grønne
området illustrerer skole- og idrettsanleggene i Vikhammer.

LANDSKAPSROM

BLÅGRØNN STRUKTUR

HISTORISK UTVIKLING

Vihammerløkka er et flott
område for tur rekrasjon
og bading.
Åpne jordbruksområder
med god utsikt mot fjorden.
Bratt og lite fremkommelig skog. Et godt grøntområde for biologisk mangfold og infiltasjon med
hensyn til nedbør.
Elva renner i rør gjennom
sentrum og er lite tilgjengelig.
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Kartene viser den historiske utviklingen i Vikhammer sentrum fra 1947 frem til 2016. Kartene er basert på ortofoto
hentet fra norgeibilder.no. I starten var det kun noen få bygg og gårder. Antall bygninger i sentrum var 35. I dag består sentrumskjernen av en forgrenet veistruktur og få av bygningene fra 1947 er bevart. Antall bygg i 2016 er ca.
300.

VÅRT FØRSTEINNTRYKK
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Vikhammer er definert av havet og det skogkledde høydedraget som omkranser sentrum.
Jernbanen og Malvikvegen forsterker inntrykket, og den naturlige veien inn og ut av rommet er langs en av disse innfartsårene. Veien fra Vikhammerdalen møter Malvikvegen i
sentrum og skaper et naturlig knutepunkt. Den åpne aksen mot sjøen skaper mindre landskapsrom inne i det store. Hvert landskapsrom krever helhetlig planlegging.

VÅRT MENTALE KART
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500 m

Grønnstrukturen består av skog, sjø og store jordbruksarealer. Vikhammer har sterk tilknytning til vann, med kystlinje mot Trondheimsfjorden og Vikhammerelva som går gjennom
sentrum. Tilgang til kystlinjen er likevel dårlig fordi jernbanen ligger som en barriere mot
områdene langs sjøen og Vikhammerløkka.

OPPSUMMERING
DAGENS UTFORDRINGER I VIKHAMMER

Identitet Det er få møteplasser som for eksempel et torg eller kafeer, og vi
oppfatter Vikhammer sentrum som lite innbydende. Totalt sett føler vi at Vikhammer mangler identitet og egenart.
Trafikk: Stedsanalysen har vist at bebyggelsen er spredt, noe som fører til
økt bilbruk. Det er lite tilrettelagt for gående og syklende, og Vei og jernbane opptrer som store barrierer.
Grønnstruktur: Grønnstrukturen har manglende sammenheng og kystlinjen
oppleves som lite tilgjengelig
Vikhammeråsen

Landemerke
Sterkt knutepunkt
Knutepunkt
Område
Bevegelseslinje

Barriere

Hav

Jernbanen
Barriere

Vikhammer
senter

Malvikvegen
Barriere

Malvik Vgs.

Vikhammeråsen, Malvikvegen
og jernbanen oppfattes som
barrierer i dag. Gangnettet må
forbedres.

Byplanleggeren K. Lynch presenterte på 70-tallet en metode for stedesanalyse. Metoden er basert på å systematisere og registrere egenskaper ved et sted. Analysen vår er basert på vår oppfatning av Vikhammer. Vi oppfatter det bratte landskapet bak sentrum som en barriere sammen
med jernbanen langs sjøen. Malvikvegen, med høy fartgrense, blir også en barriere eller en
grense i Vikhammer. Vikhammersenteret oppfattes som et område hvor folk møtes tilfeldig når
de er i butikken eller innom apoteket.
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POSITIVE SIDER VED VIKHAMMER

Landskap Vikhammer har god havutsikt, flott kulturlandskap og nærhet til
marka.
Blågrønnstruktur Den blågrønne stukturen har betydelige muligheter dersom man tilrettelegger godt.
Forstadssted Nærhet til Trondheim, Stjørdal og Værnes med tilbud og arbeidsplasser.
Oppvekst Vikhammer har gode muligheter for organisert idrett/aktivitet.
Nærhet til barnehage og skole.
PLANSJE 1 AV 4

FASE 2:KONSEPTENE
VIKHAMMER ØKOLANDSBY
Parsellhager på dagens jordbruksområde
I dette konseptet vil økolandsbyen danne det nye sentrumet i Vikhammer. Det vil gi Vikhammer en ny identitet som et miljøvennlig, fremtidsrettet og attraktivt tettsted. Økolandsbyen vil plasseres på dagens
sentrumsnære jordbruksområder slik at man får utnyttet det gode jordsmonnet til parsellhager. Her vil det være mulig for alle i Vikhammer å
ha sin egen åkerlapp for selvdyrking.
Gågate
I Økolandsbyen vil det bygges opp en gågate som strekker seg fra miljøgata og ned til havet. Her vil det være butikker, kaféer og et lite torg på
Øvre Vikhammer gård, der folk kan samles. Nærhet til sjøen og naturen
gjør at det blir et godt sted å bo.
Vikhammer vil fortsette å være et tettsted med stor grad av pendling til

Trondheim. Det legges opp til gode kollektivknutepunkt. Malvikvegen gjøres om til miljøgate med smalere veg og redusert hastighet.
Dette vil knytte idretts- og skoleområdet tettere sammen med sentrumsområdet. For å øke tilgjengeligheten mellom boligområdene
og det nye sentrum i Vikhammer, vil det opprettes flere gang- og
sykkelstier.

Vikhammerløkka

Vikhammerløkka blir park
Dagens campingplass erstattes med en park som er tilknyttet Vikhammerløkka. Her vil det være frukttrær og urtehager som alle kan
benytte seg av. Det vil opprettes en kulturminnesti som tar for seg
gravhaugene i parken. Langs kystlinjen vil det gå en kyststi som erstatter jernbanen. Kyststien kobles til Ladestien i vest og Malvikstien
i øst.

Rekkehus

Ny boligblokk
3 etsjer

Parsellhager

Miljøgate
Ny boligblokk
3 etasjer

Sentrum

Beholde dagens
bebyggelse

Nye 4-mannsboliger
Beholde dagens
småhusbebyggelse
Skole og aktivitetsområde

Nye boligblokker
1 -4 etasjer
Beholde dagens
bebyggelse

Boligområde

Miljøgate
Malvik vgs.

Skole- og aktivitetområde
Sentrumsområde
Grønnstruktur

Hurdal Økolandsby. Illustrerer tetthet og utforming, viser hvordan
parsellhager og boliger kan stukturers.

Iveland, Sørlandet. Viser hvordan et torg på et lite sted kan oppføres
etappevis. Kommunen har startet med å oppføre 8 av byggene.

U13, Furuset i Oslo. Bærekraftig og sosialt boligprosjekt for unge.
Viser hvordan vi kan tilby boligkvalitet til førstegangskjøpere.

BYEN I VANNET
Solfylte boligområder i vannet
Dette konseptet vil gjøre kysten mer tilgjengelig for innbyggere i
Vikhammer og skape flere solfylte boligområder. Det vil være et attraktivt boligområde for store og små som ønsker å bo i nærhet av
natur og vann, men også ha sentrumskvaliteter i gangavstand. Om
vinteren opparbeides det en skøytebane mellom “Byen i vannet” og
strandlinjen.
Sentrum og marina
I dette konseptet ønsker vi å fortette dagens sentrum utover i sjøen.
En begrunnelse for dette er at vi ønsker å styrke Vikhammers identitet som kyststed, samt å bevare åkrene i Vikhammer. Sentrumsområdet med marinaen vil være en naturlig møteplass for Vikhammers

innbyggere, og der vil det finnes butikker og kaféer. Dette vil
også være et attraktivt mål for båtturister fra Trondheim og Stjørdal på sommeren.
Kyststi
Når jernbanen legges ned vil det opparbeides en promenade
langs kysten som vil kobles sammen med Ladestien i vest og
Malvikstien i øst. Dagens campingplass erstattes av en park som
er tilknyttet Vikhammerløkka. Malvikvegen gjøres også i dette
konseptet om til miljøgate, med redusert hastighet og smalere
veg. Videre vil dagens gang- og sykkelnettverk forbedres, slik at
tilgjengeligheten mellom boligområdene, sentum og skoleområdene blir bedret.

Vikhammerløkka
Bolig og sentrum
4 etasjer
Marina

Jordbruksområde
Fortetting i
eksisterende
bebyggelse

Fortetting i
eksisterende
bebyggelse
Miljøgate

Sentrum 2-4
etasjer. Næring i
1 etasje. Boliger
over.

Nye boligbokker
3-4 etasjer
Miljøgate

Beholde dagens
bebyggelse

Skole og aktivitetsområde
Boligområde
Bolig- og sentrumsområde

Malvik vgs.

Skole- og aktivitetområde
Sentrumsområde
Grønnstruktur

Pir II - Fullriggerveien. Boligene skal bygges ut i vannet.

Stokkøya strandbar. Det skal bygges en bar og resturant som vil
trekke folk til Vikhammer.

Grillstad Marina. Illustrer hvordan byen i vannet kan bygges.
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PLANSJE 2 AV 4

FASE 3:PLANFORSLAG
Rekkehus på 2 etasjer
for familer med parkering utenfor hver
bolig.

Nye boligområde

Tilrettelagt badeområde med brygge.

Grønnstruktur

Sentrumsområde
Næring og bolig

Kyststi

Kulturminner
Kulturminner

Det eksisterende gårdstunet blir et torg som
kan brukes til arrangementer.
Kyststi langs Bygdøy, Oslo. Illustrerer at denne kan brukes både sommer og vinterstid. Universelt utformet.

Blokker som varierer
mellom 1-4 etasjer.
Etasjene følger terrenget.

Parsellhager
Gågate
Sentrum

Miljøgate

Kyststi
Miljøgate

BESKRIVELSE AV PLANEN

								

Økolandsbyen:
Økolandsbyen skal utvikles på dagens jordbruksarealer. Her vil
den gode dyrkamarka brukes i form av at innbyggerne i økolandsbyen og i Vikhammer forøvrig, får sine egne åkerlapper
der man kan dyrke sin egen mat. Dette vil være en god måte å
bevare det gode jordsmonnet på.
Gågaten:
I midten av økolandsbyen etableres Vikhammer sentrum med
gågate som strekker seg nedover dagens grusveg mot sjøen. Her
vil det etableres flere butikker og kafeer på gatenivå, med leiligheter på en til to etasjer over butikkene. Varelevering vil foregå
i gågata, ellers vil det ikke være noen trafikk her. På Øver Vikhammer gård vil det etableres et torg. En parkeringskjeller under gågaten og torget vil være tilgjengelig både for beboerne og
for besøkende.
Infrastruktur med miljøgate
Malvikvegen gjøres om til miljøgate. Det betyr at gaten blir

Parsellhager i Fløen borettslag, Bergen. Viser hvordan det gode
jordsmonnet i Vikhammer kan utnyttes.

Parkering med permeabelt dekke.

Busskur med utgang
fra parkeringskjeller.

Dælenenggata 36, Oslo. Viser hvordan de private takhagene kan bli.

Gjennom arbeidet med fase to har vi kommet fram til at vi ønsker å gå videre med konseptet Vikhammer økolandsby. Dette
gjør vi fordi vi tror det vil styrke Vikhammer som tettsted dersom vi samler idrett, skole og sentrumsfunksjoner i ett område
uten for stor utstrekning. Vi mener at økolandsbyen er et framtidsrettet konsept der dagens mennesker kan leve godt i et miljøfokusert samfunn.

Nedkjørsel til parkeringskjeller.

1. etasje blir forretninger og service. 2. og
3. etasje blir boliger.
For disse boligene vil
det være lagt opp til
bildeling og parkeringen vil foregå i kjelleren.

Blokk med 5 etasjer.
Garasje og parkering i
kjelleren.

VALG AV KONSEPT

4-mannsboliger.
Parkering utenfor hver
bolig.
Boligblokker på 3 etasjer. Parkering i kjeller.

4-mannsboliger. Parkering utenfor hver
bolig
Boligblokk på 3 etasjer med parkering i
kjeller.

Vikhammerløkka blir
et friområde med
frukttrær og bærbusker.

Sjøveien, Trondheim. Et godt sted å bo for barnefamilier.

bedre tilrettelagt for gående, syklende og lokaltrafikk. Farten
reduseres til 30 km/t som gjør at faren for ulykker blir lavere.
Det vil plantes en allé langs miljøgata som vil fungere som
grøntkorridor og støydemping. Det vil bygges flere leiligheter langs Malvikvegen som sammen med alléen vil også gjøre
gata hyggeligere å ferdes i.
Fortetting av dagens sentrum:
Vikhammersenteret erstattes av flere leilighetsbygg. Områdene
mellom blokkene vil være et rekreasjonsområde for beboerne
og andre i tilknytning til stien og Vikhammerelva. De nye leilighetsbyggene vil ha private takhager for beboerne.
Åpning av elva:
Vikhammerelva åpnes gjennom sentrum og det lages en
gangsti fra kystpromenaden som går helt opp i marka ovenfor
E6. I krysset ved Malvikvegen og Vikhammerdalen går elva
sammen med gangstien under veien. Når elva åpnes kan ørreten vandre lengre oppover i elva og det biologiske mangfoldet
vil økes som følge av dette.
Grøntarealer inkludert kyststi og park:
Hovedaksene i den blågrønne strukturen går langs kysten,
oppover langs Vikhammerelva helt ut i markaområdene og
gjennom skogdraget bak skolen. De grønne korridorene vil
også føre til parken som opparbeides på Vikhammerløkka.
Parken består blant annet av en kulturminnesti rundt gravhaugene. Det vil plantes frukttrær, bærbusker og urtehager som er
tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. En del av parken vil være fri for inngrep for å bevare biologisk mangfold.
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Kartet viser det nye gang- og sykkelnettverket i Vikhammer sentrum.

Kartet viser den nye grønnstukturen i Vikhammer.

KONSEKVENSER AV PLANEN
							
Styrker:

Svakheter:

Et nytt sterkt sentrum som gir Vikhammer en identitet.

Det kunne ha vært bygget med høyere tetthet

Bevare de landlige kvalitetene ved å utnytte det gode jordsmonnet til parsellhager som alle kan benytte.

Høye kostnader knyttet til parkeringskjellere.

Variert boligtilgang til folk i forskjellige livssituasjoner.
Grønnstrukturen er sammenhengnde med mange fine turmuligheter.

For lite tilpasset de som ønsker flere urbane kvaliteter.
Leilighetene som bygges langs Malvikvegen kan bli utsatt for
mye støy og støv fra veien.

Miljøgate som vil være svært positivt for syklende og gående,
samt vil gjøre Vikhammer til et mer helhetlig sted.
PLANSJE 3 AV 4

FASE 4:DETALJERING
Kartutsnitt detaljering

REFLEKSJONER OM PROSJEKTET

Illustrasjonen viser gågaten i
Vikhammer. Tegningen viser
livet i gata, barna som leker
på lekeplassen og de frodige
parsellhagene. Bussen stopper
i tilknytning til gågata. Busskuret fungerer også som en
utgang fra parkeringskjelleren.

Bebyggelsen kunne vært sentrert i en kvartalstruktur,
slik at Vikhammer sentrum hadde blitt enda tydeligere.
Det kan tenkes at Malvikvegen har for mye trafikk til at
den egner seg som miljøgate. Derfor kan det være at
det finnes bedre alternativer som for eksempel å legge
om Malvikvegen et annet sted.

Parsellhager

Gågate

Vi kunne inkludert og spurt enda fler av innbyggerne
om deres opplevelse av Vikhammer.

Du står her!

Parseller

Beskrivelse av byrom:
Miljøgate

Parsellhager er ment for alle, men det er ikke sikkert
alle ønsker å benytte seg av et slikt tilbud. En sterk
identitet som Økolandsby kan være negativt for dem
som ikke vil være en del av dette.

Lek

								

Gågate

Malvikvegen blir miljøgate med fartsgrense 30 km/t.

TANKER OM VEIEN VIDERE:

Torg
Utgang fra parkeringskjeller

								
Parkering sentrum

Holdeplass
Sykkelfelt

Buss

Opphøyd gangfelt

Dette konseptet vil kunne utvikles videre. I dag ser vi
for oss at det tilrettelegges for et badeområde i enden
av gågaten ved havet. I dette området kan det utvikles
en pir med båtplasser som gir Vikahmmer enda fler
sjøkvaliteter enn det stedet har i dag.
Når befolkningstettheten øker i Vikhammer vil det også
være mulig å benytte deler av parsellhagene og grøntområdene til boligformål. Dette må skje gradvis og
sørge for at de grønne kvalitetene fortsatt blir ivaretatt.

Hentet fra Lalas lille sykkelhåndbok. Illusterer hvordan miljøgata kan fungere.

Beskrivelse av byrom
Torget ved Øvre Vikhammer gård

Beskrivelse av byrom:
Lekeplassen

Beskrivelse av byrom:
Gågata

Beskrivelse av byrom:
Parsellhagene

Torget ved Øvre Vikhammer gård vil fungere som et
flerbrukstorg. Det legges opp til at både gågata og torget kan være steder for midlertidige aktiviteter som
for eksempel et blomstermarked, Bondens marked og
17.mai-feiring. I desember vil det være et stort juletre på
torget ved den gamle gården. Julebelysning på torget og
på tvers av gågata vil sette julestemningen.

Vikhammer skal være et sted for barn og unge. Derfor
ønsker vi å ha lekende barn i sentrum i tilknytning til
gågata. Foreldre kan ta en kopp kaffe på kafeen i gågata,
se på folkelivet og la barna leke. Lekeplassen skal utformes i tråd med økolandsbyens verdier, med et innsektshotell og klatrestativ i naturmaterialer. Lekeplassen skal
være godt integret i sentrumskjernen i Vikhammer.

Gågata vil være Vikhammers samlingspunkt med butikker, kaféer og boliger. Tegningen viser utformingen
av gata med møbleringssone nærmest husene i form av
benker, bord, skilt og lignende. En gangsone rammes inn
av en offentlig møbleringssone. I midten er en ferdselssone for gående og hensynsfulle syklister. Varetransport
kan kjøre inn i gata. Når årstidene endres, endres også
utrykket til gågata på Vikhammer.

Parsellhagen vil være en viktig del av identiteten til
Vikhammer. Her vil alle innbyggerne få mulighet til
å dyrke sin egen mat. Kommunens gartner vil veilede
innbyggerne i Vikhammer slik at parsellene driftes best
mulig. Det vil fokuseres på vekster som er enkle å dyrke, samt blomster og planter som er bievennlige. Om
vitneren kan pasellhagene brukes til ski og annen vinterlek.

Torg i Kirkenes, studentprosjekt. Kirkenes har omtrent like mange innbyggere som Vikhammer. Torget på Vikhammer vil ha om lag denne størrelsen.

Swarovski’s Crystal World Playscape, Østerriket av Snøhetta. Tar barna på alvor og lager
lekeplasser som voksne også har lyst til å boltre seg på.

Julestemning i Skostredet, Bergen.

Parsellhage Østerbro, København. Viser spiselige vekster kombinert med bievennlige
blomster.
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PLANSJE 4 AV 4

