
INDERØY KOMMUNE

Forprosjekt

Sentrumsutvikling Straumen

En kortfattet beskrivelse

Tidsramme: 31.01.2012

IIIIii
05309
iiiiII



1  INNLEDNING

Forprosjekt «Sentrumsutvikling Straumen».

Prosjektets målsetting.

«Sentrumsutvikling Straumen» er et prosjekt under samfunnsutviklingssatsningen benevnt Inderøy
2020.

Prosjektet — definert over tidsperioden 2012 til 2014 — har som målsetting å utvikle tettstedet
Straumens kvaliteter som kommunesenter — både innholdsmessig og formmessig.

Prosjektet gjennomføres i et tett samarbeid mellom offentlige og private interesser og skal utvikle
tettstedets (og dermed Inderøys) attraksjonskraft — både for næringsdrivende, boende og
besøkende.

Utviklingsprosjektet skal understøtte og spisse kommunens kulturprofil.

Prosjektet «Sentrumsutvikling Straumen» kan i prinsippet todeles:

1. Innholdsdel. En utredning av — og tilrettelegging for - fremtidige sentrumsfunksjoner —
tjenester og aktivitet. I dette inngår både næring og kultur.

2. Fysisk utforming og utsmykking av sentrumsområdene — med gater, torg/møteplasser,
grøntområder.

I denne forbindelse er det en spesiell utfordring og skape sammenheng i sentrumsområdet — et
sentrumsområde som er under utvikling og vekst.

Det bes om tilbud på faglig bistand til gjennomføring, se nedenfor.

Krav til innhold i forprosjektet.

Forprosjektet har en tidsramme fram til 31.01.2012

Forprosjektet skal produsere:

1. En forankret prinsipplan for Fremtidens Straumen med beskrivelser/skisser av
sentrumsfunksjoner — med vekt på nærings- og kulturaktivitet.

2. En prinsipplan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder/torg og
grøntarealer.

Planene skal dokumenteres gjennom en forprosjektrapport, jfr. 1 og 2.



Forprosjektrapporten skal omfatte en visualisering av «Fremtidens Straumen» basert på anbefalte
prinsippløsninger. Denne visualiseringen skal kunne brukes i markedsføringen av Inderøy og
Straumen (Visjon Straumen) som lokaliserings- og besøkssted.

Utredningsområdet

De områder som naturlig vil  være  gjenstand for utredning er: (nr. referer til vedlagt kart):

1. Utforming av aksen mellom gammel- og ny del av sentrum (fra sjø til sjø).

a) Nergata/Jostubakken inkl. sjøanlegg mot Straumsundet.

b) Meieribakken med ny undergang under fv. 755.

c) Nytt torgområde i forretningsområdet på Nessjordet.

d) Utforming av grøntdraget fra det nye torget på Nessjordet til sjøen

e) Grøntarealene langs sjøen, utfylling/badeanlegg, båthavna mv.

2.  Nytt riksveganlegg, rundkjøring, rabatter mm. Beplantning, belysning,

utsmykking.

3. Øvergata, østre del - oppgradering til miljøgate

4. Helgesenbakken og Muustrøparken — videreutvikling av parkanlegg.

5. Ringvegen rundt Einhaugen — tursti, belysning, møtepunkter

6. Aksene langs hovedinnfartsårene, Fylkesvegene 755 og 761 — "tettstedsmarkering"

I prosjektet kan (opsjon) inngå detaljprosjektering av en gatebruks-/grøntanleggsplan for det vi
anser som første utbyggingstrinn - punkt lb og punkt 2  —uthevet over.

Disse områdene vil  være  under utbygging med hovedinfrastruktur i løpet av vår/ sommer 2012 slik
at det er beplantning, belysning, utsmykking som vil inngå i dette dette tilbudet.

Prosjektorganisering og gjennomføring.

Oppdragseier for forprosjektet er Inderøy kommune.



Det oppnevnes en prosjektleder fra Inderøy kommune.

Det etableres en styringsgruppe — eventuelt også en referanse/ressursgruppe - bestående av
representanter for Inderøy kommune, og private grunneiere, næringsdrivende, frivillighet mv. Det
er utarbeidet et utkast til partnerskapsavtale.

Utredningen forankres hos interessenter/innbyggere gjennom to «møter»:

Samling 1. Det gjennomføres en ide-/mulighetsutvekslingssamling.

Samling 2: Samling for konkretisering og prioritering basert på en første
utredningsskisse.

Forprosjektets to beskrevne delprosesser — 1) prinsipplan innhold næring og kultur og  2)
prinsipplan for fysisk utforming og utsmykking av gater, møtesteder/torg og grøntarealer
organiseres under ett prosjekt.

Gjennomføringstid.

Forprosjekt forutsettes avsluttet 31.01.2012


