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INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLANEN
Malvik idrettslag er idrettslaget for innbyggerne i Ytre Malvik. Idrettslaget har i underkant av 3000
medlemmer fordelt på 9 ulike idrettsgrener. I det foreliggende planutkastet, legges det opp til
fortsatt stor vekst i kommunen med både boliger og næringsvirksomhet. Folkehelse, og variert
aktivitetsnivå for alle innbyggerne fremheves som viktige mål.
Høy vekst innen bolig og næring, må følges opp med tilstrekkelig areal, og anlegg for offentlig
formål, lag og foreninger. Malvik deltok med flere representanter på temamøtet om idrett som ble
arrangert i forbindelse med planarbeidet. På årsmøtet i Malvik idrettsråd, ble det pågående
planarbeidet flittig diskutert. Etter avtale med idrettsrådet, kan Malvik idrettslag på fritt grunnlag
presentere sine egne innspill til planarbeidet. Vi velger å gjøre dette i brevs form, da de
arealdisponeringene vi ønsker å fremheve, har vært fremmet i ulike kommunale og interkommunale
planprosesser tidligere.
Malvik idrettslag, ber kommune vektlegge følgende tre moment i det videre planarbeidet.
1. Sikre tilstrekkelig areal innenfor sentrumsplan Vikhammer for langsiktig videreutvikling av
idrettsarealene i dette området (se vårt innspill til sentrumsplanen, Vedlegg 1)
2. Sikre bedre adkomstforhold og parkering til den nyåpnede skiløypetraseen fra Stokkdalen til
Hønstad (se vårt tidligere innspill i forhold til mulig bruk av areal på/ved Vollan til dette formålet,
Vedlegg 2)
3. Bedre tilrettelegging for padling og andre typer sjø-relaterte rekreasjons aktiviteter på Midtsand
(Del av temautredning – idrett og friluftsanlegg i Trondheimsfjorden, Vedlegg 3)
I de etterfølgende avsnitt, knytter vi noen korte kommentarer til våre tre hovedmoment, med vekt
på endringer i forhold til tidligere innspill
Sentrumsplan - Vikhammer
Hovedaktiviteten til Malvik Idrettslag er knyttet til idrettsanleggene på Vikhammer som omtalt i vårt
innspill til sentrumsplanen for Vikhammer. Malvik Turn og RG, har også anleggene på Vikhammer
som hovedarena for sin aktivitet. Vi er kjent med at Malvik Turn og RG, i lengre tid har arbeidet med
planer for egen turnhall i området. De sammenslåtte håndballklubbene MHK/VHK har også
hovedbase på Vikhammer.
Vi mener en konsentrasjon og utvidelse av idrettsflatene på Vikhammer bør skje samlet på sørsiden
av gamle E6, tomt for ny ungdomsskole bør derfor vurderes plassert nord for gamle E6. Siden dette
innspillet ble sendt inn, har MIL lagt ned sin tennisavdeling, men vi vurdere fortsatt grusbanen som
best egnet for nye spilleflater for nye typer idretter på lang sikt.

Utfartsparkering v/skiløype
I 2016, ble skiløypa langs Vasseljen gjenåpnet. Løypa ble straks veldig populær, og ble benyttet både
av Malvikinger og skiløpere fra Trondheim. Det antas imidlertid at bruken kunne vært enda større
om det hadde vært etablert en tilfredsstillende utfartsparkering langs traseen. Vi håper det vil være
mulig å vurdere ulike alternativ på strekningen fra Vollan/Stokkdalen til Hønstad.
Ved forrige rullering av arealplanen, hadde MIL sin skiavdeling kontakt med grunneierne på Vollan,
men vi lyktes ikke å finne en løsning som kunne godkjennes av kommunen. MIL har ikke hatt
fremstøt mot andre grunneiere langs traseen siden dette tidspunkt.
Til vårt innspill ved forrige rullering, skriver vi om mulighetene for økt bruk av området på Vollan til
trening for yngre utøvere. I den tiden som er gått siden dette innspillet ble skrevet, er vi kommet
frem til at vi vil være best tjent med å fortsette med treninger på Jervskogen som i dag. Dette blir
særlig aktuelt dersom planene om kunstsnø på Jervskogen blir realisert. Området på Vollan vil
imidlertid ligge der som tidligere, og innby til aktivt friluftsliv og skileik, men for å øke
bruksfrekvensen, må en tilfredsstillende vei og parkeringsløsning etableres.
Malvik Idrettslag bidrar mer enn gjerne i det videre arbeidet med å lete etter mulige løsninger for
utfartsparkering langs skiløypetraseeen.
Padling og sjørelatert rekreasjon på Midtsand
Høsten 2016, ble utredningen «Temaplan for idrett og friluftsanlegg i Trondheimsfjorden»
gjennomført. I forbindelse med denne utredningen, ble Malvik Idrettslag forespurt om vår aktivitet,
og vi sendte en beskrivelse av vår aktivitet med havpadling med utgangspunkt på Midtsand, og
flattvannpadling med utgangspunkt på Stavsjøen.
Selv om våre padlere, både hav og flattvann, har det bra hvor vi driver vår aktivitet i dag, er det alltid
lov å ønske seg bedre treningsforhold. Særlig våre Flattvannspadlere, er utsatt på grunn av
begrenset antall aktive padlere. Det er usikkert hvor lenge vi klarere å opprettholde
aktivitetstilbudet. Dersom MIL må kaste kortene, vil nærmeste alternative klubb for
konkurransepadling befinne seg på Østlandet. Vi har tro på at Trondheimsregionen vil være et stort
nok område til å etablere et større og mer robust miljø for konkurransepadling, men da bør det
etableres et konkurranseanlegg i området.
Det finnes trolig mange steder hvor et konkurranseanlegg kan etableres, men siden vårt innspill
gjelder arealplanen for Malvik kommune, så ønsker vi å peke på mulighetene for å etablere et slikt
anlegg på Midtsand, øst for Midtsandtangen (retning Hommelvik). Etablering i dette området (se
vedlagt kartskisse) vil være mulig, dersom f.eks. overskuddsmasse fra de nye tunnellene på E6 blir
brukt til å bygge en lengre molo (ca 1500 meter). På forenklede kart, vises en vanndybde på va 10 m
i dette området. Dette er en gunstig vanndybde for etablering av en molo.
Dersom en ikke får etablert et fullt konkurranseanlegg, vil en kortere molo i kombinasjon med noen
enklere flytebrygger gi vesentlige bidrag til å sikre tilgang til «helårs padleanlegg» (Stavsjøen er
tilfrosset min 4 måneder hvert år en normalvinter. Dette er kritisk i forhold til sesongoppkjøringen,
da konkurrentene på Østlandet og Sørlandet, kan starte padlingen 1 – 2 måner tidligere om våren.)
En mindre molo med brygger på Midtsand vil også gi vesentlige bidrag for enklere adkomst til sjø
både for våre havpadlere, samtidig som mulighetene kan åpnes for funksjonshemmede padlere som
har behov for spesiell tilrettelegging for å komme seg i kajakken.

Gjester som kommer til Midtsand med egen bår vil trolig også sette pris på en god gjestebrygge.
Utsiden av en eventuell molo, vil åpne for muligheter for andre friluftsaktiviteter som fisking,
hopping/stuping fra land.
Vi håper at mulig bruk av sjøområdene øst for Midtsandtangen, kan bli gjenstand for grundigere
utredning i det videre planarbeidet. Malvik Idrettslag bidrar mer enn gjerne med utvikling av ulike
ideer og muligheter, samt etablering av kontakt mot andre som kan være interessert i å utnytte
dette område.
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