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Anne Irene Enge

Malvik kommune - kommunalsjef

Elena Valentinova Peregudova

Malvik kommune – prosjektleder ungdomsskolen

x

X

Anne Guri Ratvik

Malvik kommune – saksbehandler plan

x

X

Carl Jakob Midttun

Malvik kommune - rådmann

x

X

Per Ottar Brattås

Malvik kommune – rådgiver plan

X

X

Anna Marie Antonsen

Malvik kommunen – rådgiver plan

x

X

Bjarte Lykke

Asplan Viak – oppdragsleder reg.plan skole

x

X

Birgitte Nilsson

Asplan Viak - oppdragsleder reg.plan miljøgate

x

X

Ørjan Eivindsen Buschmann

Asplan Viak - medarbeider reg.plan skole

x

X

X

REFERAT ÅPENT MØTE 20.01.20
Malvik kommune/Asplan Viak har kalt inn til møtet. Hensikten med møtet er å informere
befolkningen og berørte parter om det kommende planarbeidet og få inn innledende innspill til hva
planarbeidet bør løse.
Ca. 70 personer deltok som tilhørere i auditoriet. Ca 50 deltok på gruppearbeidet.
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Innledning v/rådmann Carl Jakob Midttun
Rådmannen informerte om vedtaket om ungdomsskolen i ARESAM og oppsummerte
følgende punkter:
1) ARESAM så at prosessen rundt plassering av skolen skapte engasjement, og at
dialog og medvirkning ikke ble opplevd som god nok
2) Skolens plassering må ses i sammenheng med øvrig utvikling. Miljøgate, kryss og
skole må ses på som en helhet
3) Detaljreguleringen må ta hensyn til at det skal være gode og fremtidsrettede
arealer til idretten
4) Det skal avsettes tomt til framtidig ny hall
5) Framtidig areal for idrettslagets klubbhus avklares i planarbeidet
6) Parkeringsløsning for både aktiviteten på dagtid og på kveldstid avklares i
planarbeidet
7) For å spare tid må planen være utformet slik at man etter vedtak i
kommunestyret kan gå direkte på byggesaksbehandling på bakgrunn av planen
8) Det forutsettes gode medvirkningsprosesser for alle interessenter i
Vikhammerområdet
9) Planprosessen må sikre at valgte løsninger til plassering er teknisk
gjennomførbare samtidig med ivaretakelse av kostnadseffektivitet
10) Arbeidet startes umiddelbart med så rask ferdigstillelse og behandling som mulig
11) Rådmannen får fullmakt til å vurdere inndeling av planområdene på en slik måte
at fremdriften for Vikhammer ungdomsskole ikke blir unødvendig forsinket

02

Anne Guri Ratvik redegjorde for planprosessen
Ratvik redegjorde for hvilke premisser som legges til grunn når man nå starter en
planprosess.
Dette ligger fast og skal ikke vurderes gjennom planarbeidet:
- Barneskolen
- Malvik videregående
- Ytre Malvik samfunnshus
- Malvik hallen
- Vikhammeråsvegen
Ungdomsskolen skal plasseres innenfor vedtatt felt i områdeplanen.
Følgende skal planen svare på:
- Plassering av ungdomsskolen
- Behov for utvidelse av barneskolen og Malvik videregående
- Kryssing av Vikhammeråsvegen
- Parkering
- Eventuelt erstatning av klubbhuset til Malvik IL
- Erstatningsareal for tapte idrettsflater og behov for ny idrettshall
Andre momenter vedr. planarbeidet:
 Etablering av ny ungdomsskole vil ta idrettsareal
 Det er krav om arealer til skolegård – 50 m2 per elev. Idrettsflater kan delvis
medregnes.
 Erstatningsareal av idrettsflater som forsvinner
 Vurdering av behov for idrettsflater for hele kommunen under ett
 Hva skal en idrettshall inneholde?
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Medvirkningsopplegget vil bli følgende:
 Folkemøte med gruppearbeid
 Arbeidsverksted med inviterte
Idrett
Skoler
Ungdommer
 Høring etter 1.gangsbehandling
 Åpent møte i høringsperioden
 Resultatet av medvirkningsarbeidet vil bli et vedlegg til planen
Følgende kommentarer kom fra salen etter kommunens innlegg:
- Det ønskes forslag til plassering som det kan reageres på fremfor at det er beboere og
foreninger som skal komme med løsningene. – Det er ønskelig å la alle komme med
innspill uten føringer og være med i tidlig fase av planarbeidet, og at forslagene vil
bearbeides videre mot et planforslag.
- Det bør vurderes sambruk av idrettsområder og uteområder for ungdomsskolen. Det
ble kommentert at det hørtes feil ut med 50 m2 uterom per elevplass og at det nok var 5
m2 som var riktig. - 50 m2 uterom per elevplass er kravet i områdeplanen.
- Vikhammeråsvegen bør vurderes lagt om som en del av planarbeidet. – Dette er ikke en
del av mandatet for planarbeidet og vil ikke vurderes nærmere.
- Fortau i Faggottvegen bør sikres som en del av planarbeidet. – er ikke del av
planavgrensningen, men er regulert i områdeplanen, og er på sakskartet. Byvekstmidler
bidrar til gjennomføring.
- Spørsmål om miljøgata – Miljøgata er gitt føringer gjennom områdeplanen, og vil
konkretiseres videre i eget detaljplanarbeid. Se bestemmelser i områdeplan. Bl.a. 30
km/t.
- Bør vurderes p-anlegg under bakken. – Dette vil vurderes gjennom planarbeidet.

03

Gruppearbeid
Forsamlingen ble delt i 8 grupper. Til sammen ca 50 personer deltok i gruppearbeidet.
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Innspill fra gruppearbeidet:
Gruppe 2: (Torgeir Anda)
-

Helheten i Vikhammer sentrum er viktig
Skolen bør legges på gressbanen og henvende seg til Miljøgata/krysset
Må få bedre løsning i Coop-krysset
Løpebanen blir nesten ikke brukt og gresset er stengt okt-mai.
Parkering bør løses ved dagens hovedparkering mot veien, evt i 2 etg.
Bør sette av tomt til en fremtidig kulturarena vest for skolen – når YMS
avvikles/rives kan barneskolen trenge dette arealet.
- Flytt idrettsflatene opp til grusbanen. Kan etablere løpebaner som kan anvendes
i kombinasjon med ny sti opp til Vikhammeråsen.
- Bygg ny hall ved siden av dagens – på u.skoletomten.
Gruppe 7 (Ukjent navn)
- La gressbanen ligge som i dag
- Skolen bør opp på grusbanen, så langt bak som mulig
- Ny hall v/den gamle u.skolen
- Parkering under skolen
- Hager/bær/frukt ved ny skole
Gruppe 1 (Ukjent navn)
Skoleplassering ihht. Alt. 2D (fra LINKs utredninger) så langt bak som mulig, heller
stor høyde og parkeringskjeller.
- Bevar løpebane/gressbane
- Ny hall mellom eks u.skole og hall.
- Idretten skal ikke gi bort areal til økologisk hage. Dette kan evt legges på tak.
- Flytt Vikhammeråsvegen, evt etabler over- eller underganger.
- 200 m løpebane er ikke en fullverdig idrettsplass.
- Parkering ved VGS bør kunne brukes av alle på kveldstid.
Åpne kommentarer etterpå:
-

-

Bør beholde gressbanen – gir flere baner til flere.
Skolen bør bygges på grusbanen – behold løpebanen
Legg skolen på gressbanen – for best solforhold. Dårlige solforhold på
uteområder på grusbanen.
Hvis skolen på grusbanen må man ha god kontakt med uterom inne i løpebanen
Klatrevegg trengs
Bygget skal produsere solenergi – må ligge i sola på gressbanen.
Bør tenke bredt på idrett ved erstatningsareal, f.eks turnhall som kompensasjon
for friidretten.
Ungdomsskole – gymlærer. Senest i dag trente 3 baner fotball, friidrett og
teknisk samtidig, må ta vare på de store flatene. Ungdommene trenger areal,
ikke lekeplassareal.
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Bjarte Lykke
Planlegger / arkitekt
T: 91581876 | 417 99 417
E: bjarte.lykke@asplanviak.no
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Ida Haukeland Janbu
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Anne Guri Ratvik

Malvik kommune

Anne-Guri.Ratvik@malvik.kommune.no

X

X

Bjarte Lykke

Asplan Viak

Bjarte.lykke@asplanviak.no

X

X

Ørjan E. Buschmann

Asplan Viak

OrjanB.Eivindsen@asplanviak.no

X

X

Ida Haukeland Janbu

Asplan Viak

idaHaukeland.janbu@asplanviak.no

X

X

REFERATMØTE MED BARNESKOLEN 06.02.2020
Møte med elever og administrasjonen (rektor, SFO-leder, grendaskoleleder og gymlærer) ved
Vikhammer barneskole som del av medvirkningsprosess og planarbeid for Vikhammer skoleområde.

SAK

TEKST

01

Samtale med elever fra 7. klasse
Elevene ble intervjuet om hvordan de brukte skoleområdet i dag, om hvor mye de lekte
sammen med elevene fra ungdomsskolen og om skoleveg.
Utdrag fra samtalen:
-

02

Vi leker mest på fotballbanen (kunstgressbanen). Her spiller vi fotball, og noen er
der for å se på de som spiller fotball.
Kunstgressbanen er delt opp sånn at den ene halvdelen er for ungdomsskolen og
den andre for barneskolen. Men det er sjelden elever fra ungdomsskolen der.
Ungdomsskolen bruker ikke uteområdet sitt mye.
Turnbassenget bruker vi mye.
Om sommeren bruker vi snarveger til skolen, men de kan ikke brukes om vinteren.
Noen sykler til skolen, men de fleste går eller blir kjørt fordi det er så bratt. Om
sommeren står det kanskje 40-50 sykler på sykkelstativet.
Vi bruker ikke friidrettsbanen så mye bortsett fra på Tine-stafetten. Gressbanen
bruker vi i gymtimen.
Vi tenker ikke så mye på om det er sol eller ikke på uteområdene våre.
Vi gleder oss til å begynne på ungdomsskolen. Vi kommer nok ikke til å leke så mye
ute når vi begynner der, for det gjør ikke de ungdommene som går på skolen nå.

Planverksted med elever fra 7. klasse
Deltakerne fikk utdelt et kart av området slik det ser ut i dag. Kartene viste også
foreløpig planavgrensning og ganglinjer i området, registrert i Asplan Viaks
områdeanalyse. I tillegg fikk de utdelt noen typiske størrelser på lekearealer, idrettshall
og parkering som de skulle legge utover for å vise sin «drømme-ungdomsskole».
side 1 av
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Resultatet fra oppgaven er vist over.
03

Ungdomsskolen skulle ligge på grusbanen for at ikke friidrettsbanen skulle bli
ødelagt.
Det måtte være mye parkering for det var viktig på cuper.
En 7’er-bane
Sykkelparkeringsplass
Idrettshall der hvor ungdomsskolen ligger i dag.

Samtale med administrasjonen
Tilstede fra administrasjonen var rektor ved barneskolen, rektor ved grendeskolen,
ansatt ved SFO og lærer. De ble intervjuet om dagens bruk av skolen og uteområdene,
parkering, fremtidige behov ved skolen og plassering av ny ungdomsskole.
Skolen
-

-

Det går ca. 300 barn på skolen fra 1. – 7. trinn. Ungdomskolen disponerer noen
arealer. I tillegg bruker Saksvik skole og Grendeskolen spesialrommene på skolen
(rom til heimkunnskap, kunst og håndtverk og musikk). Skolen er dimensjonert for
70 elever pr. trinn.
Det jobber ca. 28-30 lærere på skolen pluss 15 assistenter.
Skolen ble bygd seint på 60-tallet og påbygd i 2008/2009.
1.-4. trinn har gym i YMS-bygget
5.-7. trinn har gym på ungdomsskolen.
Det går ca. 120 elever på SFO
Kulturskolen holder til i YMS-bygget. Der er det i tillegg en svømmehall, som er i full
drift.
Deler av skolen leies ut til arrangementer.
De har ikke gym i Malvikhallen, da der er andre som har høyere prioritet.

Parkering
-

Parkeringsløsningen på skolen har blitt endret flere ganger, den blir stadig bedre,
men ikke optimal.
side 2 av
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-

Den interne gaten mellom YMS-bygget og Fylkesvegen er enveiskjørt. Mellom kl. 89 er den stengt av hensyn til skolebussen.
- Vareleveringen har egne plasser som trenger nært skolebygget.
- Det er god kapasitet på parkeringsplassen for barneskolen.
- Det er behov for el-ladepunkter
- Sykkelparkering er felles for ansatte og elever. Den er lagt på andre siden av
interngaten, som medfører kryssing av veg. Den er lagt der fordi det ikke er
ønskelig med sykler i skolegården.
- Undergangen under Fylkesvegen er lite brukt, hverken av fotgjengere, syklister eller
folk med barnevogn.
Fremtidige behov for skolen
-

Det har vært diskutert om grendeskolen skal slås sammen med Vikhammer
barneskole. Det er ikke ønskelig fra grendeskolen sin side, men det kan skje i
fremtiden.
Det er begrenset med kapasitet for å ta imot flere barn slik skolen er organisert nå.
De jobber ut ifra baser og avdelinger.
Selv om det mest optimale er at hele skolebygget henger sammen, kan de se for
seg å ta i bruk deler av dagens ungdomsskole dersom det blir behov for økt
kapasitet.
Ikke ødelegg skråningen mellom ungdomsskolen og barneskolens uteområde,
denne brukes til aking.
Det er ikke ønskelig med et større uteområde. Det er ikke nok personale til å følge
opp barna over et så stort område.
I gym er det behov for en basishall. Det ideelle er en flerbrukshall. Det er en ved
vgs. men den har klisterforbud, slik at mange må bruke Malvikhallen i stedet.
Det er behov for et skjermet uteareal for elever som venter på bussen. Bør skille
barneskole- og ungdomsskoleelever på bussholdeplass.

Barneskoleledelsen om plassering av ny ungdomsskole:
-

Skolen må frem i sola og derfor legges på gressbanen. Aller mest av hensyn til de
som jobber der. Lærere som har begynt å jobbe på Vikhammer barneskole har
kommentert at de føler seg «fylt opp av lys og energi» etter at man fikk klasserom
mot sør-sørvest. De trenger sol og lys, men de vet det ikke før de får oppleve det.
Elevene i 7.klasse har ikke noe forhold til sol og lys enda, så det kan ikke forventes
at dette vektlegges ved plassering av skole og uteområder.

Referent

Ida Haukeland Janbu
Master i arkitektur
T: 92680186 | 417 99 417
E: idahaukeland.janbu@asplanviak.no
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X

X

REFERAT MEDVIRKNINGSMØTE MED VIKHAMMER
UNGDOMSSKOLE
Møte med elevrådet og ansatte ved Vikhammer ungdomsskole som del av medvirkningsprosess og
planarbeid for Vikhammer skoleområde.

SAK

TEKST
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Samtale og verksted med elevrådet
Victoria, 9.klasse – Noa, 10.klasse – Lasse,
9.klasse – Sara, 10.klasse – Sigrid,
10.klasse – Anne, 10.klasse og Silje Aasbø
Meldal, kontaktlærer elevrådet.
Elevene ble intervjuet om ulike tema
rundt lokalisering av ny skole.
Hva som var viktig ved plassering av
skolen, og hva som var foretrukket
plassering.
Utdrag fra samtalen:
-

Vi har pratet en del om dette og de fleste elevene virker å synes at skolen bør
ligge på gressbanen.
Veldig viktig for oss å komme ut i sola. Det er for mye skygge og for kaldt på
dagens tomt. Vil fram i sola når man bygger ny skole.
Det er viktig med en stor felles skolegård, der det er plass til at alle elevene kan
være sammen. Viktig for å bygge felleskap på tvers av trinnene.
Friidrettsbanen kommer ikke til å bli brukt i friminuttene hvis skolen legges på
grusbanen.
Sandvolleyball er populært.
Vi vil ha bordtennisbord, gjerne under tak så man kan spille i all slags vær. Og
som tåler litt.
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Vi mangler veldig benker å henge på, gjerne med tak over. Nå må vi enten sitte
på bakken eller stå, og da blir det ikke så interessant å gå ut.
Noen ville satt pris på skateanlegg tror jeg.
Vi vil ha en park å bare være ute i. Uten å måtte gjøre noe idrett, være ute bare
for å være ute.
Ballbinge med kombinert fotball/basket blir ofte okkupert av fotballen. Bør ha
egen basketbane/-kurv.
Hvis friidrettsbanen tas bort bør den erstattes på grusbanen.
Friminuttet er kort. (45 + 15 min) Må være kort vei til dit man skal leke/henge.
Blir for langt å skulle gå ned til arealene inne i friidrettsbanen.
Elevene ankommer skolen fra alle kanter, sør, øst og vest. Viktig at det er lett å
komme til fra alle sidene.

Planverksted

Etter samtalen fikk deltakerne utdelt to ulike kart med skolebygningen plassert ihht to av
alternativene fra mulighetsstudie av LINK arkitektur. Kartene viste også foreløpig planavgrensning og
ganglinjer i området, registrert i Asplan Viaks områdeanalyse.
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I tillegg fikk gruppene utdelt ulike idrettsfunksjoner i målestokk 1:1000 som matchet
kartet. Oppgaven var å komme med forslag til arealdisponering for begge scenariene.

Alternativ 1 - Elevenes skisse for bruk av utearealene ved skole på gressbanen. Viser at
400m bane bør opparbeides på grusbanen. Ellers er det vist en variasjon av ulike
idrettsflater, sandvolley, skaterampe, basket, bordtennis og ballbinge. Skoletorg mot
inngangssiden.
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Alternativ 2 - Elevenes skisse ved skole på grusbanen. I skogen er det lagt inn
ønske/forslag om akebakker og villmarksløype. Ellers rundt skolen ulike idrettsflater,
sandvolley, skaterampe, basket, bordtennis og ballbinge. Skoletorg mot inngangssiden.
Ny hall øst for Malvikhallen.
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Samtale og verksted med ansatte ved ungdomsskolen.
- Bodil Vestby, rektor
- Anders Paxal, lærer
- Øyvind Aunøyen, lærer/tillitsvalgt Utdanningsforbundet
- Kristine Teie, miljøveileder/tillitsvalgt fagforbundet
- Magnus Hugdal, lærer/verneombud.
- ??? ???, lærer

Rektor redegjorde for at det var gjort en intern prosess med vurdering av fire ulike
alternativ i staben ved ungdomsskolen. Ved avstemning blant lærerene i november
2019 ville et klart flertall at skolen skulle bygges på grusbanen. Det kom derimot fram i
møtet at de da hadde blir forespeilet at den nye bebyggelsen nord for Malvikvegen ville
kunne bli på opptil 7 etasjer byggehøyde. Det riktige er at denne tillates opptil maks 4
etasjer, med krav om variasjon i byggehøyde, altså delvis også innslag av 3 etasjer. Det
synes derfor som at denne avstemningen har blitt gjort med falske forutsetninger, ved
at man har blitt forespeilet en skole helt avskjermet bak en tett vegg av bebyggelse mot
sjø-utsikten.

I samtalen var derimot 5 av 6 av de innkalte i staben nå av den oppfatning av
skolen bør bygges på gressbanen.
Følgende ble sagt til støtte for dette:
-

Viktigste motivasjon for skoleplassering er lys- og solforholdene, kombinert
med kvaliteten på uterommene.
Vi har savnet programmerte, trivelige og solfylte områder der elevene kan
samles.
Skeptiske til skole på grusbanen, hvis dette betyr at den må bli 3 etasjer.
Vi trenger lys og sol på uteområdene, men utsikt er også viktig.
En plassering på grusbanen vil gi en veldig klar bakside på skolen, en skyggefull
side uten utsikt inn mot skogen. Mer jevn fordeling av dagslys og utsiktsside 5 av
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kvalitetene på gressbanen.
Kroppsøvingslærer Øyvind Aunøyen hadde følgende utsagn til støtte for skole på
grusbanen:
-

03

Ønsker å kunne gjennomføre kroppsøvingsundervisning med gode solforhold.
Mener ikke miljøgaten trengs, eller vil berike Vikhammer.
Viktig å få best mulig utsikt fra den nye skolen.
Ønsker skole lengst mulig vekk fra veien, pga støy og trafikksikkerhet.
Mener «Friplassen» (200 m friidrettsanlegg som er foreslått som kompensasjon
for tap av 400 m løpebanen) forskjønnes. Vil i realiteten gi et dårligere tilbud
for befolkningen.
Blir generelt frustrert over at hans faglige råd som kroppsøvingslører ikke blir
tillagt mer vekt.

Verksted med lærere

Lærernes Alternativ 1 viser en variasjon av ulikt lekeareal rundt skolen på gressbanen.
Det ble diskutert både at 400m løpebane bør opparbeides på grusbanen, samt at det
kan være akseptabelt med «friplassen» og en 11-er kunstgressbane. Parkering ved
Malvikhallen er beholdt. Ny hall øst for Malvikhallen.
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Programmering av skolegården
Elever og lærere ble gitt som oppgave å gi fire poeng hver til ulike programmer for å
fylle skolegården. Resultatene viser at det er viktig for elever og lærere å skape gode
soner for uteopphold uten fysisk aktivitet. Park, skoletorg og benker med og uten tak
og i kombinasjon med bordtennisbord kom fra som det viktigste. Tilgang på solfylte
uterom ble også snakket om som viktig for mange. Sandvolleyballbane mente mange
ville bli populært, i tillegg til en basketballbane. Noen gav også poeng til andre
aktiviteter som klatre- og huskepark, hockeyløkke, treningspark,
multisportarena/«friplassen», små kunstgressbaner, BMX-bane og skateanlegg.

1
1
2

1
4

7
8

1

11

10

1
Figur 1 Resultat fra poeng-giving fra både lærere og elever

Referent

Bjarte Lykke
Arkitekt / Byplanlegger
T: 91581876 | 417 99 417
E: bjarte.lykke@asplanviak.no
side 7 av

7

1

8

Oppdragsnavn:
Oppdragsnummer:
Møtedato:
Kl.:
Referent:
NAVN

Skoleområde Vikhammer - Malvik
612657-39
02.03.2020
15.00
Anne Guri Ratvik
FIRMA

E-POST

Anne Guri Ratvik

Malvik kommune

Anne-Guri.Ratvik@malvik.kommune.no

Bjarte Lykke

Asplan Viak

Bjarte.lykke@asplanviak.no

TIL
STEDE

MOTTAR
REFERAT

X

X
X

REFERAT- MØTE MED UNGDOMSRÅDET - 02.03.2020
Representanter fra Vikhammer ungdomsskole, Hommelvik ungdomsskole og Malvik vgs. som del av
medvirkningsprosess og planarbeid for Vikhammer skoleområde.
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Utdrag fra samtale med ungdommene
Det er viktig å erstatte fotballbanen. Dersom fotballbanen forsvinner mister de en bane for
treninger og kamper. Det er vanlig at tre lag trener på banen samtidig.
Ønsker å bevare friidrettsbanen. Den blir litt brukt, men ikke mye. Noen få som var opptatt
av dette, de fleste nevnte ikke friidrettsbanen.
Forslag om løpebane rundt skolen.
Ønsker seg ballbinge med håndballmål og basketmål slik at ballbingen kan brukes til flere
aktiviteter.
Vil fremdeles ha bordtennis.
Viktig med benker og bord, mange sitteplasser. Ønsker at disse plasseres i solen. Forslag om
en stor platt rett utenfor skolen med sitteplasser og bordtennisbord.
VGS-elever bekymret for at parkeringen på grusbanen forsvinner, og er opptatt av hvor de
skal parkere når grusbanen forsvinner.
Elever på Hommelvik ungdomsskole fortalte at utearealene på Hommelvik ungdomsskole ble
mye brukt, da spesielt av 8.klasse.
Forslag om zip-line/klatrepark i skogen opp mot Vikhammeråsen.
Forslag om parkering under grusbanen eller ungdomsskolen.
Syns det er viktig med sol på skolen i skoletiden. Viktigere enn at det er sol på
idrettsarealene på dagtid.
En mente der var fint med sol på fotballbanen, men samtidig plagsomt med sol imot når de
spiller.
Ut i fra illustrasjonene med sol konkluderte flere med at det ville være sol på grusbanen i de
periodene idrettsarealene blir mest brukt. Det var derfor flere som i utgangspunktet mente
at skolen burde ligge på grusbanen som endret mening og mente der er best om skolen blir
lagt på gressbanen.

-

Referent
Anne Guri Ratvik
Rådgiver arealplan
T: 73 97 20 83 E: Anne-Guri.Ratvik@malvik.kommune.no
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RESULTATER VERKSTED:

Alternativ A – gruppe 1

Alternativ A – gruppe 2
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Alternativ B – gruppe 1

Alternativ B – gruppe 2
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Skoleområde Vikhammer - Malvik
612657-39
12.02.2020
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Vikhammer ungdomsskole
Bjarte Lykke
TIL
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MOTTAR
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NAVN

FIRMA / IDRETTSLAG

EPOST

Anne Irene Enge

Malvik kommune

Anne-Irene.Enge@malvik.kommune.no

X

X

Anne Guri Ratvik

Malvik kommune

Anne-Guri.Ratvik@malvik.kommune.no

X

X

Per Ottar Brattås

Malvik kommune

Per-Ottar.Brattas@malvik.kommune.no

X

X

Bjarte Lykke

Asplan Viak

Bjarte.lykke@asplanviak.no

X

X

Ørjan E. Buschmann

Asplan Viak

OrjanB.Eivindsen@asplanviak.no

X

X

Ida Haukeland Janbu

Asplan Viak

idaHaukeland.janbu@asplanviak.no

X

X

Marius Landrø

Vikhammer Håndballklubb

marius@boliginvest24.no

X

X

Stein Kalstad

Sør-Trøndelag Friidrettskrets

Svein.kalstad@ntebb.no

X

X

Terese Barstad

Malvik Turn og RG

Barstad.terese@gmail.com

X

X

Sondre Kjøru Gjelstad

Malvik Turn

sgjel@outlook.com

X

X

Per B Walseth

Malvik Idrettsråd

Per.walseth@live.no

X

X

Jan Inge Hov

Malvik IL

jihov@ntebb.no

X

X

Beate Simavik

Malvik Håndballklubb

Beate.simavik@uninett.no

X

X

REFERAT MEDVIRKNINGSMØTE MED IDRETTEN
Prosessmøte for videre medvirkningsprosess og planarbeid Vikhammer skoleområde.

SAK

TEKST

01

Innledning Anne Irene Enge
Enge ønsket velkommen og redegjorde kort for planprosessen, og hvilken rolle møtet
har i forhold til utarbeidelsen av planforslag.

02

Presentasjon av idrettslagene
I invitasjon til møtet var de ulike idrettslagene gitt i oppgave å forberede en maks. 10
min presentasjon av sin egen virksomhet og hvilken plass denne har (eller vil
kunne ha) eller vil påvirkes av eventuelle endringer innenfor Vikhammer skoleområde,
samt hvilke ønsker og/eller planer laget har for fremtidig utvikling av tilbudet.
Det er også ønskelig at det redegjøres for anslagsvis parkeringsbehov for brukere og
hvilke tidspunkt dette hovedsakelig gjelder.
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Malvik turn og RG v/ Terese Barstad
250 aktive medlemmer. (2-25 år)
Holder i hovedsak til i Fylkeshallen (Malvik VGS), men trener også på Orkanger og på
Ørlandet i helgene. Yngste alderstrinn trener på Saksvik skole. (2-4 år og 4-6 år) De
trener 5 dager i uken. 16:30-21:00 på hverdager.
Da de ikke har egen hall bruker de ca 20 min til rigging av utstyr ved hver trening. Dette
sliter på utstyret og tar mye unødig tid. Underlaget i hallen er også egentlig for hardt og
gir rygg-skader.
Idrettslaget ønsker seg en basishall m/landingsgrop. En hall der utstyret kan stå
fremme.
Malvik og Vikhammer Håndballklubber v/ Beate Simavik
300 medlemmer Malvik + 100 medlemmer Vikhammer.
Vikhammer Håndballklubb har et godt navn.
Satses på å komme opp i 1.divisjon. Må ut av kommunen for å få nok treningskapasitet
hvis dette skjer.
Beach-håndball er noe det satses på andre steder, ønskes fasiliteter til dette.
Nå når man bare har én hall må man ofte dele hallflaten i to – det gir ikke optimal
treningseffekt da man spesielt for de eldre barna trenger å trene hele banelengden mtp
lange nok løp etc.
Maks.situasjonen mtp tilskuere i Malvikhallen er ca 300 tilskuere. Ønsker seg en ekstra
hall for å kunne øke treningskapasiteten.
Malvik IL v/ Jan Inge Hov
Det 3. største idrettslaget i fylket, med ca 3000 medlemmer, ca 1500 aktive barn. Av
disse har man ca 700 på fotball, 500 på håndball?, 30 aktive innen friidretten. I tillegg
har man bl.a. aktive lag for innebandy, orientering, padling, langrenn. Til sammen 10
undergrupper.
Friidretten er på vei opp, og Malvik IL ønsker derfor ikke å legge ned tartandekket. En
200 m bane gir ikke en god erstatning, da det er mer skadeutsatt med løping på 200 m
på grunn av for krappe svinger.
I tillegg er det viktig å beholde gressflaten vi har som et supplement til
kunstgressmatta, hvis ikke vil det gå på bekostning av bredde-fotballen. Man trenger en
ekstra bane, 11-er eller 9-er i tillegg til 11-er kunstgress.
Friidrettskretsen v/ Stein Kalstad
Det er ikke det samme med friidrett som med fotballen. I stor grad en individuell idrett,
og det er viktig å ha løpebane i nærheten, ikke like lett å kjøre et helt lag til et annet
sted for å trene. 200 meters bane fungerer ikke pga høyere skadestatistikk. På vinteren

side 2 av

9

SKOLEOMRÅDE VIKHAMMER - MALVIK
REFERAT

SAK

TEKST
trener man likevel i Ranheimshallen. (200m bane i hall)
Virker som mer fornuftig bruk av midler å heller oppgradere og bygge videre på dagens
anlegg som mer komplett friidrettsarena. Dekket er fra 2007, men kjenner ikke
tilstanden utover dette.
Et anlegg som «friplassen» er heller et første trinn i å bygge opp et friidrettsmiljø. Vil
føles som et skritt tilbake å gå ned til dette.
Idrettsrådet v/ Per Walseth
Et samlet idrettsråd er imot nedbygging av friidrettsbanen.
På grunn av stor befolkningsøkning kan man ikke redusere antall idrettflater.
Erstatningsareal for det som tas må minimum være en basishall for Malvik turn og RG/
Vikhammer håndball.
Ny ungdomsskole bør bygges på grusbanen.
Nytt parkeringsanlegg bør bygges hvor det pr i dag er klubbhus.

03

Planverksted / gruppearbeid
Asplan Viak v/ Bjarte Lykke introduserte verkstedsarbeid, for å undersøke muligheter
ved to ulike alternativer for ungdomsskoleplassering.
Alternativ A) Bygging av skolen på friidrettsbanen
Alternativ B) Bygging av skolen på grusbanen
Det ble presentert et utvalg av ulike idrettsaktiviteter for å gi ideer til ulik bruk av
skolegård/idrettsarealer på den nye ungdomsskoletomten.
Forsamlingen ble delt i to grupper, med blanding av idrettslag på begge gruppene. Det
ble jobbet ca 30 min med hvert alternativ.
Resultatene fra gruppearbeidet er vedlagt.

Referent

Bjarte Lykke
Arkitekt / Byplanlegger
T: 91581876 | 417 99 417
E: bjarte.lykke@asplanviak.no
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Gruppene fikk utdelt to ulike kart med skolebygningen plassert ihht to av alternativene fra mulighetsstudie av LINK
arkitektur. Kartene viste også foreløpig planavgrensning og ganglinjer i området, registrert i Asplan Viaks
områdeanalyse.

I tillegg fikk gruppene utdelt ulike idrettsfunksjoner i målestokk 1:1000 som matchet kartet.
Oppgaven var å komme med forslag til arealdisponering for begge scenariene.
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Møte med idretten – regulering av Vikhammer skoleområde – 12.02.2020
Navn på gruppemedlemmer + idrettslag: Sondre Kjøren Gjelstad – Malvik turn, Jan Inge Hov-Malvik
IL, Beate Simavik-Malvik Håndballklubb

Hvordan bør Vikhammer skoleområde utvikles?
(Sett gjerne nummer, tegn linjer etc., på kartet knyttet til kommentarer og plasser utdelte figurer.

Alternativ A (innebærer at skolen legges på dagens friidrettsbane og gress-11-er)
Hvilke utfordringer ser dere med at skolen legges her?
-

Ser vanskelig fullgod erstatning for eks. bane, på grunn av skygge og kulde på grusbanen.

Hvilke fordeler ser dere med at skolen legges her?
-

Lys skole (skolegård)

Hva mener dere er egnede kompenserende tiltak hvis skolen legges på fotball- og friidrettsbanen?
Hvilke aktiviteter bør det legges til rette for på grusbanen?
-

Ny friidrettsbane
Alternativ B (Innebærer at skolen bygges på grusbanen og at friidrettsbanen og gress-11-er blir
liggende som de er)
Hvilke utfordringer ser dere med at skolen legges her?
-

Mindre lys til skolen

Hvilke fordeler ser dere med at skolen legges her?
-

Suppleringer i forbindelse med eksisterende (lengde, spyd, diskos)
Beholder baner med muligheter for suppleringer

Hva bør arealet rundt skolen brukes til, hvis skolen legges på grusbanen?
Hvilke typer aktiviteter bør det legges til rette for?
- Alt det er plass til
- E-sport må også få lokaler
- Muligheter for tak over eksisterende løpebane?

Annet:

Er det andre tema som du mener planarbeidet bør ta stilling til?
- Felles administrasjon for idrettene!
o Enklere samarbeid
o Samler idretten
o Viktig for oss! Felles enighet
- Daglig drift – ønsker å drifte hallene selv
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Alternativ A: Skole på friidrettsbanen/gressbanen

Alternativ B: Skole på grusbanen
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Møte med idretten – regulering av Vikhammer skoleområde – 12.02.2020
Navn på gruppemedlemmer + idrettslag: Marius Landrø-VHK, Stein Karlstad-STFIK, Terese BarstadMalvik Turn og RG, Per B Walseth-Malvik Idrettsråd.

Hvordan bør Vikhammer skoleområde utvikles?
(Sett gjerne nummer, tegn linjer etc., på kartet knyttet til kommentarer og plasser utdelte figurer.
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Alternativ A (innebærer at skolen legges på dagens friidrettsbane og gress-11-er)
Hvilke utfordringer ser dere med at skolen legges her?
-

Friidretten/fotballen faller bort og må erstattes. Stenger for luftig rom langs Malvikvegen.
Mørkt og kaldt for idretten inne på grusbanen.

Hvilke fordeler ser dere med at skolen legges her?
-

Mer luftig skolegård. Mer sol for ungdomsskoleelevene. Ungdommene har uttalt at de synes
det er trist å holde til i skyggen store deler av året.

Hva mener dere er egnede kompenserende tiltak hvis skolen legges på fotball- og friidrettsbanen?
Hvilke aktiviteter bør det legges til rette for på grusbanen?
-

Fullverdig friidrettsbane + minimum 9-er for fotball helt nødvendig

Alternativ B (Innebærer at skolen bygges på grusbanen og at friidrettsbanen og gress-11-er blir
liggende som de er)
Hvilke utfordringer ser dere med at skolen legges her?
- Mer skygge for ungdommene
Hvilke fordeler ser dere med at skolen legges her?
- Mer stabil grunn. Høyde på bygget er ingen hindring mtp redusert utsikt bakenfor. Åpen lunge
mellom nye blokker nord for Malvikvegen og skolen. Luftigere rom når man går langs
Malvikvegen.
Hva bør arealet rundt skolen brukes til, hvis skolen legges på grusbanen?
Hvilke typer aktiviteter bør det legges til rette for?
- Ballbinge, BMX, turnpark, sandvolley, flerbrukshall.

Annet:

Er det andre tema som du mener planarbeidet bør ta stilling til?
-

To etasjer parkering på «hovedparkeringen» er anbefalt. Gir 200 plasser som absolutt trengs.
Integrering av klubbhus med flerbrukshall er bra for samarbeid mellom klubbene. Basishall for
turn og RG bør komme først.
Det bør undersøkes om flerbrukshallen kan og bør bygges sammen med skolen, men at Malvik
IL tar kostnadene. Utprøvd modell på flere anlegg i Trondheim. Eks. Munkvollhallen
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Alternativ A: Skole på friidrettsbanen/gressbanen

Alternativ B: Skole på grusbanen
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Oppdragsnavn:
Oppdragsnummer:
Møtedato:
Kl.:
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Referent:

Skoleområde Vikhammer - Malvik
612657-39
06.02.2020
0930-1030
Statens Hus – Fylkeskommunen Seksjon eiendom
Bjarte Lykke

TIL STEDE

MOTTAR
REFERAT

NAVN

FIRMA

Kristian Herje

Trøndelag fylkeskommune - seksjon eiendom

X

X

Ida Haukeland Janbu

Asplan Viak – medarbeider reg.plan skole

X

X

Bjarte Lykke

Asplan Viak – oppdragsleder reg.plan skole

X

X

REFERAT ARBEIDSMØTE_270120
Møte med Trøndelag fylkeskommune v/ Kristian Herje som del av medvirkningsprosess og planarbeid
for Vikhammer skoleområde.
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Vedrørende planavgrensningen – planer for utvikling Malvik VGS
Fylkeskommunen ønsker ikke å være innlemmet i planavgrensningen som er varslet.
Skolen er nylig rehabilitert (2017) og det foreligger foreløpig ingen planer om større
investeringer på eiendommen i nær fremtid. Det vil trolig være 20-30 år til neste større
tiltak på eiendommen.
Da behovet for skolebygg endrer seg mye fra et tiår til det neste ser de ingen grunn til å
regulere en mulig utvidelse av bygningsmassen på nåværende tidspunkt.

02

Parkeringsløsning
Skolen har i dag ca. 75 regulerte bilparkeringsplasser på egen grunn. I tillegg brukes
grusbanen til parkering av elever. Skolen henviser egentlig elever til å parkere på
kommunens store parkeringsplass på nordsiden av kunstgressbanen, men har i
utgangspunktet ikke noe ønsker om å legge til rette for elevparkering.
Fylkeskommunen er i utgangspunktet selvforsynt med parkeringsplasser på egen grunn, og
har ikke noe ønske om å delta i et samarbeid med kommunen om å realisere et eventuelt
sentralisert parkeringsanlegg.

03

VGSs bruk av utendørs idrettsfasiliteter
- Fylkeskommunen informerte om at det ikke foreligger noe formell avtale om bruk av
friidrett-/ og gressbanen, men at VGS har bidratt noe til vedlikehold. Betaler kun leie
for bruk av kunstgressbanen. Banene er likevel i regelmessig bruk av Malvik VGS.
- Nedlegging av friidrettsbanen og fjerning av gressbanen vil derfor trolig medføre en
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reduksjon i idrettslinje-tilbudet ved Malvik VGS. Idrettslinja er hovedsakelig rettet mot
fotball. Banene brukes daglig fra skolestart til høstferie, og daglig (hvis det ikke er
heldagsprøver eller eksamen e.l.) fra april og ut skoleåret.
- Arealene benyttes både til kroppsøving og programfag på idrett. De benyttes herunder
til oppvarming, ballspill, friidrett og utholdenhetstrening.
- Elever på VG2 har «arrangement» på læreplanen i faget Treningsledelse og arrangerer
Tinestafetten på arealet for å oppfylle læreplanmålet.
- Skolen kjører også i dag noe til ABRA-hallen men har i utgangspunktet ikke annet
disponibelt areal i nærheten som kan erstatte idrettsarealene hvis disse skulle bli
utilgjengelige. Dette vil videre begrense skolens mulighet til å avvikle denne formen for
uteaktivitet og derav også gi en utfordring med å oppfylle læreplanmål.
- Flytting av idrettsarealene vil kunne gi utfordrende solforhold på idrettsarealene ved
annen plassering på skoleområdet.
- En reetablering av idrettsarealene på annet område enn i dag bør gjøres i forkant av en
evt. utbygging av dagens idrettsflater slik at tilgang kan opprettholdes også i
byggeperioden. Det bør vurderes om dette også bør stilles som et rekkefølgekrav i
planbestemmelsene.
- Malvik VGS har tilstrekkelig hallkapasitet i Fylkeshallen.
Kryssløsning Vikhammerdalen
Fylkeskommunen anerkjenner at kryssløsningen fra skolen og ut på Vikhammerdalen ikke
er optimal både mtp av- og påkjøring, samt kryssing for myke trafikanter. Er åpen for at det
gjøres noe med denne i Miljøgate-planen, men kommer ikke til å ta initiativ til å gjøre noe
med dette selv.

Referent

Bjarte Lykke
Arkitekt / Byplanlegger
T: 91581876 | 417 99 417
E: bjarte.lykke@asplanviak.no

side 2 av

2

