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Høringsinnspill til detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde
Kommunestyret i Malvik kommune vedtok den 09.12.2019 i sak 106/2019 å stoppe arbeidet med
plasseringen av Vikhammer ungdomsskole. Årsaken til dette var blant annet det store engasjementet
rundt plasseringen av ungdomsskolen, og tilbakemeldinger om at ulike miljø etterlyste dialog og
større grad av medvirkning. Kommunestyret ba rådmannen utarbeide en detaljreguleringsplan for ny
skoletomt/idrettsareal, miljøgate og Vikhammer kryss. Av hensyn til framdriften på Vikhammer
ungdomsskole med kulturdel er disse områdene delt inn i to ulike planer. En for Vikhammer
skoleområde og en for miljøgate inkludert Vikhammerkrysset. Denne planen omhandler Vikhammer
skoleområde.
Planen tilrettelegger for bygging av ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel. Det er også regulert
inn tomt for etablering av ny basishall på samme tomt som ungdomsskolen. I tillegg legger planen til
rette for etablering av en friidrettsbane og fotballflate som erstatning for tapte idrettsflater i
forbindelse med etablering av ny skole.
I dette dokumentet gir Malvik Idrettsråd (MIR) sine innspill i sakens anledning.
Malvik Idrettsråd har tidligere sendt to innspill:
•
•

21.9.2019 «Innspill til plassering av ungdomsskole på Vikhammer»
12.9.2018 «MIR Høringsuttalelse sentrumsplan Vikhammer»

MIR anser argumentasjonene i begge dokument som høyst relevant for reguleringsplanen, og ber om
at begge dokumentene følger 2. gangs behandlingen av reguleringsplanen i sin helhet.
Dokumentmengden som følger reguleringsplanen, er svært omfattende og består av hele 398 sider.
Malvik idrettsråd har ikke gått i dybden på de enkelte detaljer i underlaget, men har merket seg
følgende forhold som spesielt viktig for idretten, hvor vi ønsker ytterligere utdyping om hvordan
disse forhold er tenkt løst.
•

•

Vil den nye friidrettsbanen som etableres på grusbanen, inneholde sprintbaner og
lengdegroper, i tillegg til minst to 400 meters løpebaner? Og vil anlegget være av samme
kvalitet (eller bedre) enn dagens anlegg?
Kan det gis garantier til idretten for at de illustrerte løsninger for den nye friidrettsbanen
vil være en byggbar løsning, og at reetableringen vil bli gjennomført som planlagt?

•

•

•

Parkeringsdekningen i området er redusert med omtrent 40 % sammenlignet med dagens
situasjon. Dette vil bli utfordrende, særlig ved større arrangement. Vi ønsker en
redegjørelse fra kommuneadministrasjonen på hvordan de ser for deg at
parkeringssituasjonen rent praktisk kan løses i framtiden.
I kulepunkt 5 fra kommunestyrevedtak på sak 106/2019, er følgende angitt «Framtidig
areal for idrettslagets klubbhus må avklares via planarbeidet.» Vi klarer ikke ut fra
sakspapirene å lese hvordan dette er tenkt løst, og ber om en redegjørelse også for dette.
Det er satt av tomt til basishall, men slik vi har forstått det så ligger ikke hallen inne i
prosjektet for den nye ungdomsskolen. I rekkefølgebestemmelsene er det angitt at
uteområdet skal opparbeides og forholde seg til basishallen, men dersom basishallen ikke
bygges, så klarer vi ikke å se hvordan uteområdene kan opparbeides. Er det planlagt
midlertidige løsninger her eller tenker administrasjonen at basishall bygges samtidig som
skolen?

Malvik idrettsråd ser også at det finnes en rekke andre foreslåtte løsninger hvor vi ser at det er
betydelige rom for forbedring, og vi bidrar gjerne til møter med kommune og/eller plankonsulent
hvor disse forhold kan diskuteres.
Malvik Idrettsråd sine kommentarer til prosessen
I kommunestyret i desember 2019, fikk vi følgende vedtak i sak 106/2019:

«Saken stoppes.
1. Utvalg for ARESAM konstaterer at saken rundt plassering av ny Vikhammer ungdomsskole
skaper stort engasjement i lokalmiljøet, det har kommet tilbakemelding fra flere miljø, som
med ulik tilnærming etterlyser dialog og større grad av medvirkning før endelig
plasseringsvedtak fattes.»
MIR ønsker også å trekke frem kulepunkt 8 fra kommunestyrevedtaket:

«8 Utvalget forutsetter gode dialoger, innspills møter og høringsrunder med alle berørte miljø
(parter) og befolkningen i Vikhammerområdet.»
MIR har registrert at det siden februar 2020 har blitt gjennomført kun ett (1) møte med berørte
idrettslag. Vi ønsker å påpeke at dette ene møtet ligger under våre forventninger om grad av
involvering, som følge av kulepunkt 8. Styret i MIR har også diskutert hvorvidt det vil være
hensiktsmessig å vurdere lovlighetskontroll av foreliggende planforslag, da vi bestemt mener at ett
(1) enkelt møte ikke oppfyller forutsetningene for dette kulepunktet. (I kulepunktet angis det at det
skal gjennomføres møter (i flertall) og ett enkelt møte (i entall) oppfyller dermed ikke, etter vår
mening, bestemmelsene i dette kulepunktet fra kommunestyrevedtaket.)
MIR ønsker og forventer en vesentlig forbedring av dialogen mellom kommunen og idretten i
forbindelse med videre arbeid med ungdomsskoleprosjektet fra i dag og videre fremover.

Kommentarer til planens prioriteringer
MIR tar til orientering at rådmannens innstilling er plassering av ny ungdomsskole på dagens
friidrettsbane. I vår gjennomgang av underlaget, så ser vi i noen grad argumenter for plassering både
på grusbanen og på gressbanen, men vi ønsker å påpeke at argumentasjonen i betydelig stor grad
fremstår som ensidig, til fordel for «gressbanealternativet». Vi ser derfor gjerne at rådmannen tar en
ny gjennomgang av de underliggende dokument, med sikte på å gi en mer balansert fremstilling av
saken, før den fremlegges for politisk beslutning.
Til hjelp i rådmannens arbeid legger MIR her frem noen forhold som etter vår mening burde ha vært
belyst noe nærmere:
1. Det er i saksfremlegget avsatt et betydelig beløp (18 MNOK) for å flytte dagens friidrettsbane
til ny posisjon, uten at dette bidrar til forbedring av idrettens betingelser for aktivitet i
området (det blir reelt sett en forverring siden idretten flyttes fra den mer solrike gressbanen
til den mindre solrike grusbanen). MIR mener at et balansert saksfremlegg i vesentlig større
grad bør beskrive hvilken merverdi denne pengebruken gir for prosjektet.
2. Når det brukes 18 MNOK, uten dokumentert nytte for idretten, ønsker vi å vite hva fra
rådmannens side, det er tenkt å «gi tilbake til idretten» for å møte politikernes høye
ambisjoner på idrettens vegne?
3. MIR er i tillegg bekymret for at den angitte pengebruken (18 MNOK) som er avsatt til flytting
av friidrettsbanen, kan legge press på kommunens samlede lånerammer. Det vil fra idrettens
side være ønskelig med en garanti om opprettholdelse av planlagt investeringstakt for
kommunens kommende investeringer innen idrett/kultur området, hvor man garanterer at
den planlagte investeringstakten ikke vil bli påvirket av den angitte pengebruken i dette
prosjektet.
Kommentarer til planens innhold
MIR tar til orientering planens saklige innhold, og noterer seg at rådmannen velger å prioritere de
beste forhold for ungdomsskoleelevene på Vikhammer, mens idretten på Vikhammer tilbys «Status
Quoe» (eller egentlig en forverring, siden vi tilbys en plass i skyggen)
MIR har gjennomført en detaljert gjennomgang av planens rekkefølgebestemmelser, og vil på det
sterkeste anmode om at rekkefølgebestemmelsen:
«9.2 Friidrettsbane
Friidrettsbane med 11-er fotballbane skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan
før ferdigattest kan gis for bebyggelse innenfor o_BU1.»
endres til
«9.2 Friidrettsbane
Friidrettsbane med 11-er fotballbane skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan
før eksisterende friidrettsbane blir utilgjengelig som en følge av byggearbeidene med ny
ungdomsskole innenfor o_BU1.»

MIR forutsetter at dialogen mellom prosjektadministrasjonene (for ny ungdomsskole) og idretten i
kommune blir gjenstand for en vesentlig forbedring og at det blir en tettere dialog gjennom
byggeperioden, for å minimere de ulemper som bygging av ny ungdomsskole vil påføre idretten i
byggeperioden.
MIR vil avslutningsvis kommentere at vi er takknemlige for at tomteareal avsatt til idrettsformål,
gjennom bla. avsatt tomt til basishall og tomt for utvidelse av Malvikhallen, har bidratt til en økning
av samlet areal avsatt til idrettsformål innenfor planområdet, sammenlignet med de planer som
fulgte saken om plassering av ungdomsskolen (fra desember 2019).
MIR velger likevel å minne om at tilgjengelig tomteareal for idrett innenfor sentrumsplanen for
Vikhammer, har vært gjenstand for en betydelig arealreduksjon sammenlignet med dagens situasjon
(grusbanen er pr. i dag definert som idrettsareal), og vi avventer en snarlig tilbakemelding på hvor
kommunens politiske ledelse ser for seg at erstatningsarealene for idretten skal plasseres i
fremtiden.
MIR forventer at arbeidet med å finne utvidelsesmuligheter for avsatt tomteareal for idretten i ytre
Malvik, gis høyeste prioritet ved førstkommende rullering av kommunens overordnede arealplan ca. i
2030.

Med vennlig hilsen
Malvik Idrettsråd
Jørgen Løvseth
Styreleder MIR

INNSPILLTILPLASSERI
NGAVUNGDOMSSKOLEN
PÅ
VIKHAMMER.
Idrettsrådeti Malvikhar fått presentertforslagtil plasseringavny
ungdomsskolepå Vikhammer.
Det ble presentert3 alternativ:
-

1aGressbanenog friidrettsbanen
1g «
«
2d Grusbanen
3b I skråningenmellomde to banene

Idrettsrådeter megetimot nedbyggingav idrettsanleggi kommunenog i dette
tilfelle gjelderdet Vikhammer.Det er alleredevedtatt i sentrumsplanenfor
Vikhammeren storstilt utbyggingavboligernord for Malvikvegen.Enpå sikt
stor befolkningsøkningsomkreverarealerfor barnog unge,slikat de kandrive
sinidrett uten å måtte ty til anleggsomliggerflere mil unna.
Det er ogsåslikat ny ungdomsskolemå bygges,og ettersomdet alleredeer
vedtatt at ny skoleskalbyggesi dette området,må ogsåidrettsrådetta et
standpunktom hvor skolenskalplasseres.
Idrettsrådeter opptatt av erstatningsarealvednedbyggingavidrettsanleggog
det vil ogsågjøreseggjeldenei dennesaken.Erstatningsarealtrengerikkeå
væreakkuratdet sammesomblir nedbygd,men en må vurderehvilkeidretter
somhar behovfor arenaer,somi dette tilfelle, en basishall.
Idrettsrådetvelgerat ungdomsskolenbyggespå grusbanen- 2d..
- Ballbaneog friidrettsbaneblir ivaretatt
- Samletaktivitet og grøntarealer/strukturrundt banemeden logiskog
oversiktliginndelingav soner
- Relativtkompaktog komprimertparkeringsarealplassertvekkfra
bane/aktivitetssoner
- Adkomstfra Vikhammeråsvegen
Vedå ta i bruk grusbanener det viktig å peke på erstatningsarealfor idretten.
- Dette gjelderMILsklubbhussommå erstattes.
- Leggekunstgresspå nedregressbaneslikat dennekanbrukesoftere for
elevene.

- BasishallvedsidenavMalvikhallennår ungdomsskolenflytter til nytt
bygg.
Alt i alt vil beslutningom å leggeskolenpå grusbanenværedet beste
alternativetogsåøkonomiskfor kommunen.
Det er i tilleggogsåkommetfram at grunnenpå grusbanener mer stabilt enn
nedepå gressbane/friidrettsbane.
21.09.2019
PerWalseth

Innspilltil plasseringavny ungdomsskolepå Vikhammer.

Malvik IL har fått presentertforslagtil plasseringav ny ungdomsskolepå Vikhammer.
Det ble presentert3 alternativ:
1a Gressbanenog friidrettsbanen
1g

«

«

2d Grusbanen
3b I skråningenmellomde to banene
MILer megetimot nedbyggingav idrettsanleggpå Vikhammer.Det er vedtatt i
sentrumsplanenfor Vikhammeren storstilt utbyggingavboligernord for Malvikvegen.Det
er på sikt stor befolkningsøkningsomkreverarealerfor barnog unge. Forat de skalkunne
drive aktiviteter såmå MILbeholdede anleggsflatermanrår over i dag.Sefor dereat barn
og ungdommå springeog lekemellomnybygdehusog boligblokker.
MILer opptatt av erstatningsarealvednedbyggingav idrettsanleggog det vil ogsågjøreseg
gjeldenei dennesaken.Erstatningsarealsomer vedtatt skalerstatteser ikkefremmet i
dennesakenog det bekymrerMIL megetsterkt.
MILvil at ungdomsskolenbyggespå grusbanen- 2d, slikat gressbanenog friidrettsbanen blir
ivaretatt. Vi har ogsåstoreutfordringer i dagmed parkeringsarealer,mennår manlegger
skolenpå grusbanensåhar mangodeparkeringsmuligheteri kjeller somgjørat mangebiler
blir borte fra aktivitetssoner. Avkjøringfra Vikhammeråsve
ien til grusbanener ogsåmed å
sikrebarn og ungdommeretrygghet.
Vedå ta i bruk grusbanener det viktigå pekepå erstatningsarealfor idretten.
Vi serjo at klubbhusetvil bli borte og det må MILfå erstattet på en eller annenmåte.Hvor
dette skalliggehar vi heller ikkefått noenindikasjonpå hvor det kanplasseres.

MalvikIl
Leder
JanI Hov
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Innspilltil Høringsforslag

Idrettens
innspill til
høringsforslag
Vikhammer
sentrum
MalvikIdrettsråd

Innledning
Malvikidrettsrådvil med dette innspilletmedvirketil at Malvikkommuneivaretaranleggsvirksomhet
og tilretteleggingfor fysiskaktivitet i sentrumsplanen.Utfordringermellomsamfunnsplan,arealplan
og sentrumsplanmå ivaretasi utviklingav Vikhammersentrum.I dager det utarbeidetbåde
behovsanalyserog fremtidsrettedeanalysersomsiernoe om denforventedeutviklingi området.
Idrettsanleggi kommunenhar en særskiltplassda dissepåvirkerfolkehelse,kommunensattraktivitet
og tilbud for eksisterendebefolkning.Forslagetsomliggertil høringmedførerbetraktelignedbygging
av arealregulerttil idrettsformål.Dette uten særligbeskrevetavbøtendetiltak. Idrettsarealetsom
foreslått omregulerti høringsutkastethar i dagstor betydningfor eksisterendeaktivitet, og ikke
minst utviklingav idrettsanleggi kommunen.
Arealetsomforeslått er av en slik størrelse,at erstatningav idrettsarealkanværeutfordrendei
sammesentrumsnæreattraktivitet. Det er derfor med bekymringat idretten i Malvikkommuneser
at tiltaket medførernedbyggingav idrettsarealsomi dagbenyttesavorganisert-og uorganisert
aktivitet.
Malvikidrettsrådhar vurdert høringsforslageti samarbeidmedidrettslagi kommunen,og kommer
med bakgrunni dissedrøftingenemed følgendeuttalelsesominnspilltil planen.Disseinnspilleneer
vurdert på generellidrettsanleggpolitiskbakgrunn,og er i dennefaseikkevurdert etter
særidrettenesbehov.
Idrettslagenesineuttalelserer medtatt i dokumentet,og må vurderesi sinsæregenhet.

Grunnleggende
innspill:
Beggealternativenenevnt i høringsforslagtil sentrumsplanenutløserkravom erstatningsarealfor
idrettsareal.Det forutsettesat det blir ivaretatt ihht rekkefølgebestemmelser
somsikreridrettsareal
og eventuelterstatningav eksisterendearealregulerttil idrettsformål.Hermå det utarbeidesen
konkret behovsog prioriteringsvurdering.Dennemå ogsåinneholdekonsekvenserav
reguleringsforslagetmed avbøtendetiltak for eksisterenderegulertidrettsareal.
Generellbakgrunnfor innspill:
Rikspolitiske
retningslinjer
for å styrkebarnsogungesinteresseri planleggingen.
Vedtatti
statsråd1. september1989:
Veiledningtil rikspolitiskeretningslinjerfor å styrkebarn og ungesinteresseri planleggingen.Hvordan
brukevirkemidlenei plan-og bygningslovensomgir Ivaretakelseav barnog ungesinteresseri
planleggingen.
Utdragfra rundskrivT-2/08ombarnogplanlegging.
Barner den gruppeni befolkningensombrukerutearealenemest,og for demhar nærmiljøetstor
betydning.Deminstebarnaholder segrett vedhjemmet.Barnpå 5-6år oppholderseghovedsakelig
mindreenn 100meter fra egeninngangsdør.Defleste barnhelt opp til 8 år oppholdersegi hovedsak
inntil 200meter fra hjemmet.Sammenhengenmellomplanleggingog fysiskaktivitet er klar. Derdet er
sykkel-og gangstier,syklerog gårman.Derdet er parker,lekeområder,skatebaner,klatrevegger,trær
å klatre i, gresså joggepå,er det aktivitet. Degatetunenesomhar minimalt medkjørendeog parkerte
biler, kanværefine lekeområderfor barn.Kommunenebør påseat manikkeplanleggerboligområder
slikat barn hindresfra aktiv utelek,entenvedat det ikkeer utearealerpå bakkeplan,eller at

bygningenblir såhøyeat barnasmuligheterfor utelekreduseres.Gjennomgodplanleggingkanman
skapehelsefremmendeomgivelserfor småog størrebarn.

Håndteringavinteressekonflikter
Presspå arealeneog planforslagom nyeutbyggingsprosjekterkanmedføreat kommunenaksepterer
høyereutnyttelsesgradenn tidligere.Erfaringerviserat dette ofte betyr at en får større
bygningskropper,bygningenetar en størredel avtomta, de plasserestettere enn den eksisterende
bygningsmassen
og uteområdenepå tomten blir mindre.Kort sagthøyrearealutnyttelse.Dette kan
kommei konflikt med behovfor tilstrekkeligog egnedearealertil utomhuslek,samværog aktiviteter
for barn og ungerundt og vedboligen.Med egnethettenkespå solforhold,muligheterfor utlufting, og
størrelsenpå arealenefor variert lek.Det er her spørsmålom hvakommunentillater mht
utnyttelsesgradog løsninger.I en forhandlingssituasjonkanforslagsstillerhevdeat en gitt
utnyttelsesgrader nødvendigfor å kunnegjennomføreprosjektetavøkonomiskehensyn.Dette kan
væreriktig ut fra dennesståsted.Kommunenkanlikevelstille kravom lavereutnyttelsesgradog en
annenplanløsningut fra de hensynkommunenskalivareta.Det er kommunensomstår ansvarligfor
resultatet.Kommunenbør derfor ha vurdert hvordandet er for barnog ungeå bo i ulike delerav
kommunen.Med en slikkunnskapvil kommunenvite hvaslagsarealutnyttelse,løsningerog
utnyttelsesgradersomer akseptabelavhengigavprosjektetslokaliseringog hvanærområdethar av
muligheterog kvaliteterfor barnog unge.
Vurderingstemaer
kravtil denkommunaleplanleggingsprosessen.
Vurderekonsekvenserfor barn og ungei plan-og byggesaksprosessen.
Nåret planforslagleggesfrem,
måprosjektetskonsekvenserfor barn og ungevurderes.Underer en liste overkonsekvensersombør
vurderesog dokumenteresnår nyeplanerfremmesog prosjekterforeslås:
Konsekvenserfor barn og ungeNåtid
Hvilkeaktiviteter foregårher?
Hvordaner det medutearealerfor småbarn,skolebarnog ungdommeri nærområdet?
Finneseventuellebarnetråkkregistreringerfor området?
DetenkelteutearealBrukesdette områdeavbarn og unge?
Erdette en fellesmøteplassfor allealdersgrupper?
Hvasierevt. grøntplan/andre planerom området?
Hvordaner terrengetsomer avsatttil barn og unge?
Erdet den bestedel avtomta somer avsatttil barna?
Hvordaner solforhold?
Hvordankommerbarnasegtil eller fra andreområdersomer egnettil lek og opphold
Hvordaner tilgjengelighetentil områdeti dag?
Fremtid
Hvordanblir utearealet/utearealeneetter utbygging?
Endresterrengetvesentligetter utbyggingen?
Blir utearealeti en bratt skråning?
Blir det besteområdepå tomta/i områdetavsatttil barnslek og opphold?
Harplanlagtutearealen godbeliggenhet?
Solforhold?
Hvordanblir tilgjengelighetentil utearealetetter utbygging?
Nærområdelekeplassen
bør ha universellutforming.
Hvordanblir dette etter utbygging?
Hvamedtilgjengeligheteni utearealet?
Erdet tenkt på universellutforming avleke-og oppholdsarealenefor barn og unge?
Ennærområdelekeplass
skalinnbytil lek til alleårstider.

Harmanivaretatt at det bør væremuligmed et mangfoldavaktiviteter for barn/unge?
Vedbyggingavnyeboligeri eksisterendeboligområdermedsmåhussettesdet avarealertil
lekeplassi nærheteni tilleggtil de privatehagene?
TrafikkforholdHvordanblir vegsystemetrundt planområdetfor barn under10 år?
Blir det trygt å kommesegut avtomta?
Til andre?

Skolevegen
Påskoleveiener barn ekstrautsatt for trafikkfareog helsefare.Deter et mål at flest skalkunnegå
og/eller sykletil skolenuten å måtte bli fulgt eller kjørt. Det må derfor leggesekstragodt til rette for at
fortau, gangog sykkelveier sikret
Blir skoleveienlengrenå?
Blir skoleveienlike trygg/tryggere?
Eratkomstensikret?
Enslikkartleggingvil utgjøreen viktig del avpolitikernesbeslutningsgrunnlag.
Kommunenmåforetaen samletvurderingavbarnogungesoppvekstmiljø
i plan-og
byggesaksbehandlingen
for å innarbeidemålogtiltaki kommuneplanarbeidet.
«Kommunenskalha kunnskapom barn og ungesnærmiljøog tilgjengeligearealerfor utendørsfysisk
aktivitet og opphold.Deten samtidigen forutsetningat kommunener kjent medhvilkearealersom
benyttesav barnog unge,enten de er regulerttil dette eller ikke.Forå oppnåmåleneom sikreog
tryggeog sunneoppvekstmiljøfor barnog ungeog at de har muligheterfor dagligfysiskaktivitet og
friluftsliv, er det viktig å sikrearealersomfaktisknytteseller somkannyttestil slikaktivitet viktig».

Momentersomidrettsrådetmenerer utelatti dennesammenheng:
Sentrumsplanen,sett i sammenhengmed arealog samfunnsplan,vil gi en betrakteligøkningav
innbyggertallet.Vi kanikkeseat dette er ivaretatt i høringsutkastet,spesieltmedtankepå
idrettsareal.I henholdtil veilederfor rikspolitiskeretningslinjerville arealtil idrett i den sammenheng
bli foreslåøkt og ikkeredusert.Idrettsrådetforstår høringsutkastetog i planendithen, at dagensuskoleer avsatttil kombinertformål og en ny tilretteleggingav uteområdenerundt skolenkan
kompenserefor tap av idrettsareal.Idrettsrådetvil på dette punktet minneom rekkefølgekravom
erstatningsarealfor arealavsatttil idrettsformål.Planenmanglertilstrekkeligutredninghvordan
kommunenhar en strategifor dette. Idrettsrådetsetter somen forutsetningat dette blir ivaretatt
etter gjeldenderetningslinjerog lovverk.

Eksisterende
idrettsarealsomberøresavplanen:

Anlegg
Viksletta
tennisbane

Anleggsnr. Kommune Kategori
Type
63918
Malvik
Racketsportsanlegg Tennisbane

Vikslettastd. klubbhus/
garasje
Viksletta
stadion
kunstgressbane
7-er
Viksletta
stadiongrusbane
Viksletta
stadion
grasbane
Viksletta
stadion
treningsanlegg
friidrett

10117

Malvik

Idrettshusog
servicebygg

Klubbhus

Eksisterende.

63917

Malvik

Fotballanlegg

Fotballbane
kunstgress

Planlagt.

39617

Fotballanlegg

Fotballbanegrus

Eksisterende.

39616

Fotballanlegg

Fotballbanegress

Eksisterende.

Friidrettsanlegg

Friidrettsstadion
kunststoff

Eksisterende.

39618

Malvik

Eier Status
Forhåndsgodkjentsøktspillemidler.
Planlagt.

Det gjøresvidereoppmerksompå overståendeanlegger registrertog gitt
A- Spillemidler
B- Forhåndsgodkjenning
C- Innmeldtsomplanlagteanleggi Idrettsanleggsregistert
Malvikkommunehar forhåndsgodkjentsøknadfra Malvik ILref. 212/286-2Søknadom
forhåndsgodkjenningav 7`erfotball og tennispå Viksletta,og det vil da væreav særdelesviktighetat
mani videreplanleggingivaretardenneforhåndsgodkjenning,og eventueltfinner erstatningfor
tidligeregodkjenninger.
Det er ogsåviktig at funksjonersomi dagberørerspillemiddelfinansierteanlegg,blir ivaretatt og
erstattet med tilsvarende,arealog funksjonfor å ivaretaaktivitet etter dagensbehovog fremtidig
behov.Hertenkesda koordineringi planverketmellomsamfunnsplan,arealplan,sentrumsplanog
tematiskdelplanfor idrett, anleggog friluftsliv.

Konklusjon:
Malvikidrettsråder særdelesopptattavat kommunenivaretarogforvaltereksisterende
idrettsarealpåengodogfremtidsrettetmåte.
Behovetfor idrettsarealtilknyttetskoleogtettsteder økende,i takt medbådeøkningi
aktivitetstilbud,
tilflytting.Deter daviktigat Malvikkommuneivaretardettei sittvidere
planarbeid.Høringsutkastet
pr.d.d.foreslårnedbygging
aveksisterende
idrettsareal,noesom
idretteni Malvikkommuneikkekanakseptere.Dethenvisestil planogbygningslov,
rikspolitiske
føringerogrekkefølgekrav
i forbindelsemederstatningsareal.
Videreer det avstorbetydningat manopprettholderarealtilsvarendeeksisterende
idrettsareal
medtilstøtendefunksjoner.
Malvikidrettsrådberomat planeninkludererenidrettsanleggstrategi
for eksisterende
ognye
anlegg,ogat denleggerføringerfor utarbeidelseavenkonkretbehovs,- ogprioriteringsvurdering.
Dennemåogsåinneholdekonsekvenser
avreguleringsforslaget
medavbøtendetiltakfor
eksisterende
regulertidrettsareal,samtvurderingavframtidigbehovfor idrettsarealsetti lysav
planlagtutbygging
ogbefolkningsøkning.
Malvikidrettsrådpåpekervidereat planarbeidetmå ta hensyntil eksisterende
anlegg,kravtil
innløsning
avspillemidlerogforhåndsgodkjente
anlegg.
IdrettsrådetberMalvikkommunei videreplanprosess
vurderebehovsanalyser
innmeldtfra
idrettsorganisasjoner
for området.HernevnesBasishall,
7`kunsgress
ogtennisbaner.

ForMalvikIdrettsråd

ArneKristianFredriksen
Leder

Vedlegg:Uttalelserfraidrettslag

Høringssvar
fra HIL,MalvikTurnogRGsamtMIL.
I samarbeidetmedidretteni kommunen,harMalvikIdrettsrådsamlethøringsuttalelser
fra de
idrettslagsomvilbliberørtavplanen.Høringsutkastet
vilhaendirektepåvirkningiforholdtil
aktivitet,anleggsbehov
ogtilbudfra idrettslagene
til kommunens
innbyggere.

Høringsutkast
MalvikturnogRG:
Høringsforslag
sentrumsplan
Vikhammer:
MalvikTurnog RGønskerat BASISHALLEN
skaltegnesinn på sentrumsplanen,og at denskal
prosjekteresog byggessamtidigsomdennyeungdomsskolen.Visertil BEHOVSANALYSE,
grunnlagsdokumentog kvalifikasjonsgrunnlag
lagetfor BASISHALL-prosjektet
på Vikhammer.
Etter noenrunder medtankerom plasseringav BASISHALLEN
er vi kommetfram til at den
besteplasseringenvil værerett ved sidenav Malvikhallen.Dette er fornuftig, da sambrukav
garderobeanleggog møteromer bådeøkonomiskog praktisk.Vi menerogsåat det kanvære
fornuftig å byggenyelokalersomerstatningfor klubbhusethvor MILholder til i dag,og
dette er arealersomkanbyggessammenmeden basishall.
Med å byggeflere kontorer,møteromog forsamlingsromifm. BASISH
ALLENkanvi samlealle
idrettene i sammehus.
Ungdomsklubbenkan,dersomde ikkeskalinn i den nyeungdomsskolen,ta overden delen
av den eksisterendeungdomsskolen,somikkeskalrives.
Det er viktig for idretten i Malvikat det byggesflere hallflater,da det pr. i dager et stort
underskuddpå treningstimerfor alle idrettene somhar kravpå tid i hall.
Med ball-flateri Malvikhallen,fylkeshallen,Sveberghallenog framtidig Hommelvikhallener
det fornuftig å byggeet egetanleggfor turn, RGog basistrening.
Det er for ossviktig at det tasvarepå mestmuligarealpå Vikhammertil idrettsformål.Slik
sentrumsplanennå er skissertønskerkommunenå leggebeslagpå bådegressbanenog
grusbanentil framtidig skoleutbygging.Herer det VIKTIGat idretten ikkegir fra segarealer
uten at de blir erstattet medtilsvarendeeller bedre.
MalvikTurnog RGstøtter byggingav ny ungdomsskolepå dagensgressbane/friidrettsbane,
men da MÅ det erstattesmedbasishall,idrettenshusog en kunstgressbaneder dagens
grusbaneer.

Med vennlighilsen
VibekeTrøa
dagligleder@malvikturnogrg.no

Høringsutkast
HommelvikIL:
Kommentartil nysentrumsplan
påVikhammerfra HIL:
Styreti HommelvikIdrettslager megetbetenktetil at det byggesnedidrettsareali kommunen,uten
at det samtidigforeliggeren planfor erstatning.Malvikkommuneer en kommunei vekstog behovet
for idrettsanleggi helekommunenvil væreøkendei årenefremover.Idrettsarealeti kommunener
alleredepå et kritisk nivå,og den nyesentrumsplanenfor Vikhammermedførerytterligerereduksjon
av dette arealet.
Dersomny ungdomsskolepå Vikhammerskalbyggespå gressbanen/løpebanen
og/eller på
grusbanenpå Vikhammer,må det foreliggeen planfor hvordandette idrettsarealetskalerstattes.
Det må finnesmuligheterfor vekstogsåinnenforidrett i en vekstkommune.Det væresegveksti
idretter somer etablert i kommuneni dag,men ogsånyeidretter somdet må kunnevære
muligheterfor å etablere.Vednedbyggingav dette idrettsarealetvil mulighetenefor veksti sentrale
deler av kommuneneværemegetbegrenset.
ForHommelvikIL
Anne Rossbach Hammer

Leder

Høringsutkast
MalvikIL:

MalvikIL– områdeplanVikhammer
MalvikILhar tidligereuttalt segtil planprogrammetfor planID201505Områdereguleringsplan
for
Vikhammersentrum,i brev datert 2016-03-16.

Omplanen
Forslagettil områdeplanfor Vikhammervil leggetil rette for økt bosettingog bedreservicetilbudtil
beboerei ytre Malvik.Det vil byggeopp underknutepunktVikhammerhvor bebyggelsenlangssjøen
og fra Markabygdamøtes.Vikhammervil fortsatt liggegodt til rette for godkollektivbetjeningog
mulighetenefor et godt servicetilbudi tilleggtil dagligvarehandelvil bli bedremedøkt
befolkningsgrunnlagnærVikhammerknutepunkt.
DagensVikhammerhar en grei delingmellombolig,næring,landbrukog offentlige områder.I planen
åpnesdet for reguleringav landbruksarealertil bolig,næringog offentligeformål og omreguleringav
arealersomi daghar idrettsformåltil kombinerteformål hvor idrett inngår.Det er viktig at den
forventedeveksteni befolkningog aktivitet tar høydefor tilsvarendeøkninginnenforidrett. Det
medførerat arealenetil idrett er minst like store i ny plansomi dag,at eventuellearealersomtas til
andreformål erstattesog at det kanleggesopp til en mer effektiv bruk av eksisterendearealertil
idrett gjennombyggingav hallertil nyeformål.

Dagensbruk
Idrettsarealenehar sambrukmellomidrettslagsbruk,skolenesbruk,festivalbrukog uorganisertbruk.
Dagensidrettsflater brukestil
-

-

Fotball– nyoppussetkunstgressbane,
grei gressbaneog grusbanesomikkehar vært i bruk
etter utleie til anleggsformål
Friidrett – løpebaneog arealtil tekniskeøvelserrundt gressbanen,eldretreningsanleggi
nøkternstand
Malvikhallen– håndball, styrkerom,friidrett
VGS-hallen– ny flerbrukshallfor VGStilpassetskolensbehovog leid ut til RGog innebandy
etter skoletid,utstyrt for innebandy
Ballbinge– del av skolegård,uorganisertbruk
YtreMalvikSamfunnshus- allidrett, korps,div kultur. Eldresvømmehalli kjeller. Fornyetog
pussetopp 2017med bedretilretteleggingfor kultur. Allidretten har fått mindrearealog
herretrim er lagt neddelssomresultatav ombyggingen.
Basketbaneute mellombarneskoleog ungdomsskole– del av skolegårdog i bruk til
uorganisertaktivitet

Vikslettahar greieforhold for bilparkeringifm arrangementi dag.Det skyldesen fornuftig
overkapasitetvedbarneskole/Samfunnshus
og mulighetenfor å brukegrusbanenved17.mai/større
stevner/kamperi hall eller ute.
Vikhammerløkkabenyttesav barneskoleog ungdomsskole,organisertog uorganisertidrett,
Løkkasprint,Løkkajogg,o-løp,allidrett mv.
I de senereårenehar det blitt lagetplanerfor nyeaktiviteter innenforidretten i ytre Malviksomikke
er realisert.

-

Uteanleggfor tennispå grusbanensammenmed 7’er-banekunstgressfor fotball
RG-halli tilknytningtil Malvikhallenpå østsidenav denne

Argumenterfra uttalelse2016-03-16:

Mål
1. Viktigmed arealertil idrett somliggersentralti forhold til boligbebyggelseslikat barna
kangåeller sykletil trening
2. Arealtil idrettsformålmå værelike store eller størrefor å betjenevoksendebefolkningi
ytre Malvik.
Befolkningeni YtreMalvikøkerog dette forsterkesgjennomOmrådeplanfor Vikhammersom
inneholdermyeboliger.Det blir derfor feil å reduserearealettil idrett i planen.Det er tydelige
synergieri at idrettsarealerliggervedundervisningsarealer.
Bådekunstgressbanen
og gressbanemed
løpebanerliggernærdagensskolerog er en forutsetningfor at skoleneskalnå sinelæringsmål
innenforidrett.
Nyepunkterfra MalvikILjuli 2018:
Friidrettsbanen:
Gressbanenmed friidrettsanlegger i dag18 mål.Kommunenhar veden enkelfotomontasjegjort det
til et poengat ungdomsskolenkanetablerespå dagensfriidrettsbane,og ny gressbanemed
friidrettsarealerkanetablerespå dagensgrusbanetomt.Et tilsvarendearealsomdet gressbaneog
friidrettsarealerdisponereri dagvil gålangt inn i skråningen(somvist på bildeneunder).

Dagensgrusbaneer 8 mål,og dagensklubbhustomtog p-plasser 3,5mål,til sammen11,5mål.Det
tilgjengeligearealeter altsåbare2/3 av det arealetsomfriidrettsbanenhar i dag.

Idretten disponereri dagca50 mål på Vikhammersomkommunenhar full kontroll på brukenav.I
tilleggliggerhallressurseri Malvik videregåendeskoleinntil kommunensarealer.

MalvikILber om at idretten med økt befolkningi YtreMalvik,får disponereminst de arealenevi har i
dag.Grusbanenehar i lengretid vært båndlagtfor planlagtungdomsskole,sådet har i praksisvært
lite idrettsaktivitet på dennebanen. I praksishar dermedidrettsarealetvært ca42 mål.
Områdeplanenfullt utbygdleggeropp til mer enn800boligersomkangi en befolkningsvekstpå mer
enn 20%i YtreMalvik.Disponibelidrettsflate bør dermedøkestilsvarende(med20 %)til 50 mål.
Forå opprettholdeaktiviteten på en sentralbeliggenhettomt på Vikhammer,må vi få kompensert
grusbanetomtapå nordsidenav Malvikvegen.(vi serikkenoemulighetfor tomteutvidelsetil
idrettsformålpå sørsidenav fylkesvegen)

8 mål på nordsidena fv 950.
Et arealtilsvarendegrusbanenuten parkeringog uten klubbhustomter vist plassertnord for
fylkesvegenhvor denmed undergangog kryssingi plani miljøgatemed lav fartsgrensehar god
kontakt med de øvrigearealenetil skoleog idrett.
Hvisdette ikkeer mulig,er det fortsatt muligå plassereungdomsskolender.
Omungdomsskolenleggespå friidrettsbanen,må arealetpå nordsidenav veienøkesmedytterligere
6,5mål (somer differansenpå friidrettsbanenog grusbanen(inkl parkeringog klubbhus))
MILmenerat det viktigstenåer at det gjennomføres
endetaljertanalyseinnenforplanarbeidet
somviserendetaljertsamletfremtidigsammenhengende
disponering
for
Skole
Idrett
Kultur
Planenmå gi føringerfor bådebygningerog utendørsanlegg.Godsammenheng,fellesbruk av
fasiliteter og effektiviseringav arealbrukengjennomnyehallerog utendørsanleggfor alle brukernei
områdetmåinkluderes.

