VIKHAMMER

FASE 1

STEDSANALYSE

TERRENGSNITT

ROMDANNELSE

OM VIKHAMMER

Hovedrom
Underordnede rom
Boligbebyggelse

Romretning

Bratt terreng
skaper barriere
Skole
Veg skaper barriere

Sentrum

TRONDHEIM

VIKHAMMER

VÆRNES

Boligbebyggelse
Toglinje skaper barriere

For å gi en oversikt over områdets utforming har vi laget et utsnitt av terrenget. Toglinjen danner en
barriere mellom havet og bebyggelsen. Høyere opp finner vi boligbebyggelse og sentrum. Malvikvegen
splitter stedet og oppleves som en barriere. Skråningen fungerer som en vegg mellom skolen og boligbebyggelsen i høyden. Høydeforskjellen i snittet er overdrevet.

Rundkjøring
Toglinje

T

ettstedet Vikhammer hører til Malvik kommune og er lokalisert mellom Trondheim og Stjørdal. Med
sin sentrale plassering mellom Trondheim og Værnes flyplass opplever Vikhammer stor tilflytting.
Området ligger fint til med både hav og mark i umiddelbar nærhet. Tog- og vegnett gjør tettstedet lett
tilgjengelig for pendlere som jobber og handler utenfor kommunen.
• Malvik kommune har ca. 14 000 innbyggere
• Forventet befolkningsvekst i kommunen: 27,5 prosent de neste 20 årene
• Vikhammer har ca. 6 800 innbyggere
• Stor andel eneboliger
• Stor andel barnefamilier
• Næringsvirksomhet bestående av jordbruk, handelsvirksomhet og tjenesteyting
• Nærhet til fjord og fjell

VÅRT FØRSTE INNTRYKK AV STEDET
KARIKATUR

Veikryss
Malvikvegen

Åsen

200m

Det er viktig med en beskrivelse av hvordan dynamikken i et rom fungerer. Det gir blant annet forståelse for hvordan
retning de ulike rommene leder mennesker, og legger føringer i videre utvikling av stedet.
Landskapet dannes av åsen, Malvikveien og havet. Disse primærelementene skaper retning, men fungerer også som
barrierer. Hovedområdet slik vi ser det er områdene rundt vestlig veikryss og østlig rundkjøring. Her ligger boliger,
næringslokaler, skole og idrettsanlegg som representerer underordnede rom. Landskapet legger føringer for østlig
og vestlig romretning. Vi ønsker å utvikle det åpne landbruksarealet nord for Malvikveien i tillegg til deler av strandsonen. Med fokus på befolkningen ønsker vi å skape mer liv og aktivitet for alle aldersgrupper.

HISTORISK PERSPEKTIV

I 1891 fikk Malvik kommunestatus og har siden 1800-tallet blitt sett på som et jordbruksdistrikt.
Allerede i m
 ellomkrigstiden ble området attraktivt for fritidsboliger. Sagbruk, verksted og
næringsmiddelproduksjon var sterke industrier, som bidro til arbeidsplasser og tilflytting. Siden
1990-tallet har kommunen opplevd en sterk befolkningsvekst, og for at det skal fortsette er det
viktig med videre utvikling av nye boliger.

ENHETLIGE OMRÅDER
MENTALT KART
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For å illustrere vår oppfatning av Vikhammer har vi benyttet Kevin Lynch sin metode for mentalt kart.
Denne metoden beskriver hvordan vi visuelt oppfatter området med tanke på knutepunkter, landemerker, b
 arrierer, områder og bevegelseslinjer. Vi rangerer kjennemerkene etter hvor viktige vi anså dem
da vi besøkte stedet. Det som utpreget seg var bevegelseslinjen og barrieren skapt av veg og tog. Skolen,
fotballbanen og kjøpesenteret ga også et større inntrykk.

Er et ordnende element

Åsen
200m

Gjennom intervjuer med innbyggere på Vikhammer har vi laget en ordsky. Den viser hva innbyggere på
Vikhammer forbinder med stedet. Størrelsen på ordene baserer seg på antall gjentakende svar. Ved hjelp
av tilbakemeldingen fra 25 innbyggere kommer det frem at havet, skolen og utsikten er viktige kvaliteter.
Dette ønsker vi å ta med oss i videre arbeid.
Det er verdt å merke seg at ingen av svarene er negativt ladet. Vi mener også at Vikhammer mangler et
definert sentrum og at det er større potensial for utnyttelse av områdets kvaliteter.
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Boligbebyggelsen er først og fremst organisert ut fra terrenget, men også ut fra Malvikvegen og toglinjen. Øvrig
bebyggelse er i hovedsak organisert langs fylkesvegen, men også bestemt av åssiden, som er bratt og består av kun
vegetasjon. Mesteparten av bebyggelsen kan sies å ha et organisk mønster. Dette er naturlig i og med at det bratte
terrenget har vært førende for bebyggelsen. Bevissthet rundt hvordan områdene er organisert er viktig når videre
utvikling skal planlegges. På den måten kan ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse.

GRUPPE 9 : EIRIK SØREM, EMILY BERG, JØRGEN NORDLI, OLAV WALTHINSEN, THOMAS TØNSVOLL

VIDERE ARBEID
Vi ønsker å trekke frem Vikhammers kvaliteter og utnytte stedets potensiale. Nærheten til havet trekkes
frem som et av de mest sentrale kvalitetene. Målet er også å redusere dagens barrierer. Ubebygd område
på nedsiden av Malvikvegen er gode områder som kan videreutvikles. Med stor befolkningsvekst er det
behov for nye boenheter og servicetilbud. Flytting av jernbanen gir gode muligheter for å ta i bruk o
 mrådet
langs havet, samtidig som en barriere blir brutt.
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ALTERNATIVE MULIGHETER

I denne plansjen har vi beskrevet tre ulike utviklingsscenarioer for Vikhammer.
Hvert alternativ har alle gode kvaliteter som kan løfte stedet.

TILBAKE I TID

HANDEL OG KUNNSKAP

SJØKANTEN
Konseptet Sjøkanten vil skape et trygt sted hvor mennesker kan møtes. Konseptet vil redusere barrieren mellom Vikhammer
og havet. Området i fokus er det ubebygde området på nedsiden av Malvikvegen og strekker seg mot dagens campingplass.
Her vil vi skape et sentrumsområde hvor innbyggere kan ferdes og oppholde seg. Ved å fjerne toglinjen vil vi lage en kyststi
som strekker seg langs havet. Den vil være en del av en større sammenhengende sti som strekker seg helt fra Trondheim. Det
avsettes store arealer til boligbygging, med fokus på gode uteområder og oppholdssteder. Et nytt torg vil bli omkranset av
kombinasjonsbygg med næringsareal på bakkeplan og boliger i etasjene over. Grønnstruktur langs Malvikvegen vil redusere
trafikkens hastighet.

Vikhammer er et området i vekst. Dette konseptet tilrettelegger for økt sysselsetting og tilflytting. Dagens kjøpesenter består
av primærfunksjoner som apotek, dagligvarebutikk og serveringssted. Området mangler i dag et bredt spekter av butikker
og handel. Et nytt varehus vil skape nye arbeidsplasser og redusere Vikhammers handelslekkasje. Innbyggere trekker frem
skolen som en viktig kvalitet med området, og dette er noe vi ønsker å bygge videre på. Sentralisering av kommunens skolefunksjoner skal være et langsiktig mål. Areal avsettes til nytt bibliotek, nytt universitet og studentboliger. Konseptet legger til
rette for trygge møteplasser innendørs. Nytt parkområde vil tilføre gode uterom.

Området har gjennom tiden vært preget av jordbruk og grønt landskap, og dette er noe vi ønsker å med videre. Vi ønsker å ta
vare på identiteten til området, hvor kulturhistorie og grønne områder er i fokus. Ved å åpne opp bekken i vest, gjenskaper vi
de blå linjene i landskapet og nærhet til havet forsterkes. For barn og unge skal det være trygt å vokse opp med naturen som
lekeplass. Fokuset er på å redusere trafikk og støy, hvor en del av Malvikvegen vil gjøres om til miljøgate. Boligbebyggelsen vil
preges av eneboliger med private hager. Urbant jordbruk med parsellhager er populært i mange byer. Mange liker å dyrke sine
egne grønnsaker, mens andre liker den sosiale møteplassen de urbane hagene gir.

Leiligheter 2 etg

Kyststi

Eneboliger
Eneboliger

Resturant

Kulturminne

Kyststi

Rekkehus

Omsorgsboliger 3 etg

Rekkehus

Kombinasjonsbygg Kombinasjonsbygg
Næring 1 etg
Næring 1 etg
Leiligheter 5 etg
Leiligheter 1 etg

Nærsenter
Park

Leiligheter 4 etg

Museum 2 etg

Leiligheter 4 etg

Tunellutslag

Jordbruk

Bibliotek 2 etg

Park

Parsellhager
Torg

Leiligheter 4 etg

Kjøpesenter og
kontor 4 etg

Barnehage

Varelevering

Park

Kontorbygg 2 etg

Lekeplass

Idrettshall 3 etg

Park

Parkeringshus 2 etg

Omsorgsboliger 2 etg

Undervisningsbygg 2 etg

ate

øg
Milj

Eneboliger med
privat parkering

Undervisningsbygg 2 etg

Bibliotek

Skole

Tunellutslag

Undervisningsbygg 3 etg

200m

200m

200m

Nye arbeidsplasser: 700

Nye arbeidsplasser: 4000

Nye arbeidsplasser: 350

Nye parkeringsplasser: 1600
(Over bakken: 100)

Nye parkeringsplasser: 2700
(Over bakken: 1000)

Nye parkeringsplasser: 400
(Over bakken: 400)

Bebyggelse ved sjøkanten
Tjuvholmen, Oslo

Trygg ferdsel over vegen, knytter sammen bygg
St. Olavs Hospital, Trondheim

Nye boenheter: 500

Rekreasjonsmuligheter langs vannet
Elvepark, Drammen

Nye boenheter: 100
Nye boenheter: 400

Friareal: 9 dekar

Friareal: 10 dekar
Friareal: 6 dekar
Et samlingspunkt ved sjøen
Sørenga, Oslo

FORDELER

+
+
+
+
+

Skaper et trygt samlingspunkt
Attraktivt byrom
Arealeffektive løsninger
Bilfritt sentrum
God sjøkontakt
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ULEMPER

-

Bruker dyrket mark
Forstyrrer biologisk mangfold
Bryter med det tradisjonelle
Redusert fremkommelighet med bil
Bevarer ikke kulturminner

Lite trafikkert miljøgate
Hadsel, Nordland

Bygningsstruktur skaper uformelle møteplasser
Konsepttegning, Pixel Architects

FORDELER

+
+
+
+

Nye arbeidsplasser
Stimulerer til økt tilflytning
Utbedret handelstilbud
Fremmer kunnskap og læring

ULEMPER

-

Bryter med det tradisjonelle
Lite miljøvennlig
Skaper mye trafikk
Utendørs aktivitet reduseres
Bevarer ikke kulturminner
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FORDELER

+
+
+
+
+

Tar vare på kulturminner
Trygge omgivelser for barn
Naturvennlig
Fremmer folkehelse ved redusert bilbruk
Styrker identitet

ULEMPER

-

Lite arealeffektivt
Lav tetthet
Reduserer fremkommelighet
Medfører riving av eksisterende
boliger

Plansje 2/4

VIKHAMMER

FASE 3

PLANFORSLAG

BAKGRUNN

BEBYGGELSE OG ETASJEHØYDE

De tre konseptene har alle gode kvaliteter som kan bidra positivt til Vikhammer. Felles for alle
konseptene er å utnytte dagens ubebygde områder og legge til rette for Vikhammers videre vekst.

MYKE TRAFIKANTER
Bevegelseslinje
Bevegelsesretning

6 etg
5 etg
4 etg
3 etg
2 etg
1 etg

Vi har valgt å gå videre med konseptet Sjøkanten. Planen utnytter områdets potensiale på en god
måte ved å benytte seg av mulighetene naturen gir. Samtidig ønsker vi videreføre enkelte
elementer fra de andre to konseptene. Vi mener at dette er en god kombinasjon i videre utvikling
av området.
Kyststi

Målet med at vi bygger videre på konseptet Sjøkanten er å skape et nytt sted hvor folk kan møtes.
Økt arealutnyttelse vil gi Vikhammer urbane kvaliteter gjennom nye områder både for bolig og
næring. Grøntarealer med tilhørende gang- og sykkelsti vil legges rundt det nye sentrum, og bidrar
til å knytte områdene mer sammen. Deler av Malvikvegen skal gjøres om til miljøgate da trafikken
legges gjennom tunnel. I konseptet ”Handel og kunnskap” skiller boligstrukturen seg ut på en
positiv måte. Bebyggelsens orientering gir området gode solforhold og utsikt mot havet.
“Tilbake i tid” har flere utearealer av høy kvalitet. Redusert trafikk og ivaretakelse av biologisk
mangfold er positive faktorer. Dette er elementer vi ønsker å ta med oss videre.

B1

B2

Lekeplass

Restaurant

Gang- og sykkelveger binder sammen hele
området. Pilene illustrerer typiske
bevegelseslinjer.

PARKERING OG KJØREMØNSTER

SKOLEVEI

Tunellutslag

B7

K3

B3

Tunellutslag

Lekeplass

Leiligheter 2-4 etg

MILJØGATE

Bebyggelse og etasjehøyder tilrettelegges for
gode solforhold og utsikt over havet. Ny bebyggelse retter seg mot havet.

Miljøgate
Transportåre
Kjellerparkering
Gateparkering

B6
K1

Torg

38 Vikhammeråsen

Næring og
Boliger 6 etg

K2

38

Næring og
Boliger 2 etg

Varelevering

200m

Lekeplass

Skolevei

Tunellutslag

B5
B4

Støyskjerm

K4
Lekeplass
3,00
Myke traﬁkanter

3,50
Kollektiv felt

Kollektiv felt

3,00
Myke traﬁkanter

Oﬀentlig park

7,00
Totalbredde felt

Næring 2 etg

P

K4

Dreieskive

Bibliotek

Miljøgaten vil være forbeholdt kollektivtrafikk og fører til redusert støy og klimautslipp i området.
Her skal det skal være trygt for myke trafikanter å ferdes langs gaten. Et nytt vegetasjonsbelte vil
også skjerme trafikk fra folk.

Parkering til beboere er lagt under bakken.
Gjesteparkering over- og under bakkenivå. Vegnett mellom blokkene er tilrettelagt for myke
trafikanter, tjenesteyting og nødetater.

Vegnett mellom ny bebyggelse er av høy kvalitet
for myke trafikanter. Naturlig krysningspunkt
under miljøgaten skjer ved rundkjøringen.

SOL MORGEN

SOL KVELD

200m

Skole

Barnehage

Tunellutslag

Bo- og aktivitessenter

MØTEPLASSER

GRØNNSTRUKTUR
Grøntområde
Tre

200m

Kveldssol

Morgensol

Møteplass

Miljøgate

200m
Flere uteområder legger til rette for lek og
Oransje felt viser hvor naturlige møteplasser
rekreasjon. Nye trær og blomster blir plantet
vil være. Det er flere gode møteplasser for
Tunellutslag
og gjør Vikhammer til en frodig plass å være.
store og små forsamlinger spredt over området.
200m

Nye arbeidsplasser: 700

200m

1

TRINN 2017-2020
• I de første tre årene er det hovedsakelig tilrettelegging for utbygging og
prosjektering som gjelder. Området langs havet fylles ut med masser fra
avsatt boligareal. Strand og parkområdet påbegynnes. Beplantning langs
veg for å redusere hastighet langs Malvikvegen starter.
• Utbygging ved B1 - B3 settes i gang.
• Grunnarbeidet av K1 og K2 rundt torget starter.

Strand med gode bademuligheter
Huk, Oslo

Fine rekreasjonsmuligheter
Nygårdsparken, Bergen

2

Nye parkeringsplasser: 2000
(Over bakken: 500)

TRINN 2020-2025
• Utgraving av tunnelen starter. Toglinjen legges ned og erstattes av Kyststien.
Elven åpnes opp og beplantning i dette området starter.
• B1 - B3 ferdigstilles og utbygging av B4-B7 starter.
• Byggingen av kombinasjonsbyggene (K1 og K2) startes. Restaurering av
gammel gårdsbruk blir til barnehage.

Vann og grøntareal i boligbebyggelse
Akerselva, Oslo

Kysti kan brukes av alle
Bøkeskogen, Larvik

Nye boenhetter: 1200

3

Friareal: 11 dekar

Tunellutslag

TRINN 2025-2030
• Utgravningen av tunnelen sluttføres og Malvikvegen blir til miljøgate. Torgstruktur, gågate og promenade utarbeides.
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Tunellutslag

4

På grunn av terrengets helningsgrad mot sjøen
og byggenes utforming har området gode
solforhold. Orange vifte viser solforhold ved
kveldssol.

TRINN 2030-2035
• Kyststien fullføres langs hele Vikhammer. Internveier mellom boliger og torg
etableres.

• Utbygging av K1, K2 og B4- B7 fullføres. Bo- og aktivitetssenter påbegynes. Bibliotek og skole bygges og ferdigstilles.

• Byggetrinn K3 ferdigstilles og området rundt beplantes. K4 påbegynes og
ferdigstilles.

• Omsorgsboliger utvikles og beplantning i området rundt disse startes.
Byggetrinn K3 påbegynnes.

• Beplantning av parkområdet ferdigstilles.

Promenade knytter torget sammen
Sørenga, Oslo

Lekeplasser og områder for barn
Konsepttegning Greenville

Blokkstruktur skaper trygge rom i senter
Grunerløkka, Oslo

REFLEKSJON
Dette er et omfattende planforslag som ønsker å bringe med seg mange kvaliteter som vi mener
er viktige. Planforslaget ser på utviklingen fra i dag frem til 2035. Forslaget er basert på prognoser og vår analyse av området. Planen ønsker å definere tydelige områder og har i størst mulig
grad vektlagt ubebygd areal. Planens overordnede mål er å skape trygge og inkluderenede by-

Terrengets helningsgrad mot sjøen og høyde på
bygg medfører god eksponering for morgensol.
Gul vifte viser solforholdene ved morgensol.

Restaurant ved sjøkanten
Ladekaia, Trondheim

TIL DETALJERING
rom for innbyggerne på Vikhammer. I denne planen er det ikke tatt hensyn til eldre gravplasser
eller gjort utredninger i forbindelse med ny tunnel og toglinje. En annen uheldig konsekvens av
planen er at noe av eksisterende bolig vil måtte rives for å frigjøre plass til grønnstruktur. Vi vil
også poengtere at utregningen er basert på enkle overslag, og kan dermed ikke anses som fulls-

tendige. I kartet har vi tegnet en rød stiplet sirkel (dreieskive) som markerer et område hvor det
kan oppstå en unaturlig møteplass. Det har ikke vært vår intensjon, og dermed kan en ny organisering av gang og sykkelveg hvor folk ledes mer mot sine mål være hensiktsmessig. Dette bør
evalueres nærmere.
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I neste fase tar vi for oss området rundt torget som danner en ny sentrumskjerne.
Vikhammer mangler i dag en møteplass, og vi mener dette er viktig for å møte fremtidig befolkningsvekst. Vi vil også se på nærliggende områder langs sjøen, som er en
viktig ressurs for fremtiden.
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DETALJERING

VALGT OMRÅDE

Byggets utforming åpner opp for gode
solforhold

Til detaljering har vi valgt å se nærmere på torget og de nærliggende områdene. Vi mener dette området er
viktig for å skape et levende byrom som gir Vikhammer et definert sentrum. På torget vil folk kunne handle det
de trenger og nyte god mat på restauranter. Like ved ligger fine grøntområder tilpasset mennesker i alle aldre.

Aktive fasader gjør at rommet blir mer
åpent og utnytter dagslys innendørs

P

Næringsareal på bakkeplan danner en
handlegate
Blågrønn struktur samler mennesker og
skaper et urbant friluftsliv

200m

utslag

Byggets høyde sørger for gode lys
forhold på torget hele året
Uteservering skaper liv og begrenser
torgets størrelse
Universell utforming gjør byrommet
tilgjengelig for hele befolkningen
Gratis sykkelparkering tilrettelegger for
bedre folkehelse
Livbøye sørger for et tryggere byrom
Gangbro samler torget og knytter kyststien sammen. Skiller gang og sykkelstien fra torget

Torgplassen vil være kunne romme flere funksjoner. Her kan folk samles i
forbindelse med 17.mai eller markedsdager. Det er også en fin plass å samles i
juletider hvor torget kan dekoreres med julelys og juletre. Byggene rundt vil ha
aktive fasader ut mot torget slik at rommet føles mer åpent samtidig som dagslys
utnyttes.

Beplantning gir et naturlig preg på
byrommet

Her kan folk nyte godværsdager på stranden. Lek og rekreasjonsområdet i
tilknytning til havet og skaper et godt samspill mellom mennesker og natur.
Dette er et typisk område som bidrar til å samle innbyggere i alle
aldersgrupper.

Enkel tilgang til flotte
rekrasjonsområder
God lyssetting sørger for trygge
omgivelser på kveldstid

Handlegate pyntet til jul
Nordre gate, Trondheim

Belysning skaper trygge områder
Tjuvholmen, Oslo

Resturant på brygge med havutsikt
Tjuvholmen, Oslo

Blågrønn struktur danner et samlingspunkt
Trafalgar Square, London

3D skisse av den planlagte utbyggingen

KONKLUSJON

Tverrsnitt av planlagt arbeid
Boligbebyggelse
Biltraﬁkk i tunell

Miljøgate
Boligbebyggelse

Skole

Kombinasjonsbygg
Sentrum

I dette prosjektet har vi sett på hva som kan gjøres for å utvikle Vikhammer i tiden fremover. Det første vi
gjorde var å gjennomføre en stedsanalyse. I den ble vi kjent med stedets kvaliteter, men også hva som kan
gjøres bedre. I neste fase har vi tatt for oss mulige fremtidsscenarier for stedet, hvor vi bestemte oss for å
bygge videre på Sjøkanten. I tredje fase har vi lagt vekt på å tilrettelegge for trygge og inkluderende byrom der
mennesker kan møtes. Målet med prosjektet har vært å bygge videre på de gode kvalitetene til Vikhammer
som ble fremhevet av innbyggerene. Dette førte til at vi ønsket vi å redusere barrieren mellom bebyggelse og
havet. Planen har redusert disse barrierene ved å flytte trafikk- og toglinje. Videre har den knyttet hav og torg
sammen for å danne en attraktiv møteplass. På bakgrunn av dette mener vi at vi har laget et godt konsept for
utviklingen av stedet.

VIDERE ARBEID
Restauranten skaper et moderne inntrykk for besøkende. Restauranten har panoramautsikt over Trondheimsfjordens mektige utsikt. Dekket på bryggen i front av restauranten er i trepanel som skaper et variert arkitektoniske uttrykk. Området vil også være et naturlig stoppested langs kyststien og vil være universelt tilpasset.
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Kyststien strekker seg langs Vikhammer og danner
en populær rute for turgåere. Området krysser den
nyåpnede bekken som også gir en god håndtering av
overflatevann.

Idéer nevnt i denne planen må vurderes nærmere før realisering. Rød stiplet sirkel i hovedkartet (plansje 3) markerer et viktig punkt hvor overgang fra grøntområde til handlegate bør utredes
ytterligere. Gravplassens beliggenhet medførte at den hindret for en helhetlig boligutvikling. Bygging på eldre gravplasser kan være utfordrende å gjennomføre, og av den grunn kan det være
hensiktsmessig å se på alternative løsninger. Det samme gjelder også for eksisterende boligbebyggelse, som i planen beslaglegges til fordel for offentlig park. Dette er et inngrep som muligens kan
løses på bedre måter. Avslutnigsvis er det viktig med universell utforming og gode arkitektoniske løsninger.
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