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Tettstedsutvikling i Straumen, Inderøy kommune 
 
Delprosjekt 2b: 
En forankret  

prinsipp-plan for sentrums funksjonsinnhold   
med vekt på nærings- og kulturaktivitet. 
 
 
 
 

1. Prosjektet, delprosjektet og dets målsettinger 
 
Prosjektets mål er:  
Å utvikle Straumens kvaliteter som kommunesenter, innholds- og formmessig. 
Å øke tettstedets attraksjonskraft, for boende, næringsdrivende og besøkende. 
Det er prioritert å skape sammenheng i sentrumsområdet. 
 
Mange faktorer betyr noe for attraktiviteten – som langt på vei må forstås som en 
relativ attraktivitet, i forhold til alternative steder for etablering, bosetting og besøk. De 
fleste faktorer rår kommunen ikke over. Av dem en kan rå over lokalt fokuserer 
prosjektet på: 
 
- fysiske miljøforhold i sentrum 
- funksjoner i sentrum, rammebetingelser og relasjoner som betyr noe for attraktivitet. 
 
Prosjektet blr derfor todelt og denne delrapporten er kalt  Prinsipp-plan for sentrums 
funksjonsinnhold. 
 
Planen skal være basert på medvirkning. Ettersom etableringer, flyttinger  og avvikling 
ikke kan styres politisk vil sluttdokumentet ikke være en egentlig ”plan”; mer et forslag 
til retningsgivende arbeidsgrunnlag. Det må være et minstemål at det er realistisk, 
dvs. at det ikke blir møtt med motstand. 
Arbeidet skal omfatte hele Straumen, ikke bare det tette sentrum. 
Det ønskes føringer for lediggjorte bygninger. Det ønskes også innspill i forhold til 
tilrettelegging for fest (jul, 17.mai, Inderøyfest, Straumens Dag, rulleskirenn).  Man 
ønsker å styrke kulturprofilen. 

 
 
2. Situasjonen  med hensyn til funksjoner som er basert i Straumen, 

februar 2012 

 
Det har lenge vært en klar to-deling av dagens sentrum, selv om avstanden mellom de 
to delene er liten. Detaljhandel tillates ikke på Venna, men ei rekke ulike tjenester og 
noe privat administrasjon, er i tillegg til de offentlige funksjonene nylig etablert i denne 
delen, fordelt på to private næringsbygninger. På sørsida av fylkevegen ved Venna 
ligger noe detaljhandel og en håndverksbedrift (elektrobutikk, bilrekvisita/verksted, 
bunadskredderi, bensinstasjon, frivillighetssentral).  
Selv om Venna har betydelig flere arbeids- og elevplasser framstår det gamle 
Straumen som sentrum i handels- og næringssammenheng. Her er en lang rekke små 
og mellomstore virksomheter: detaljhandel, bevertning, ulike tjenester og 
administrasjon. Det foregår også produksjon (bakeri, lysstøping, soddproduksjon/ 
kjøttbeabeiding, avis.) Det har vært en viss vekst i antallet virksomheter de seinere år. 
Coop, Inderøy Slakteri og Inderøyheimen framstår som det gamle sentrums tre største 
virksomheter og arbeidsplasser. Nils Aas kunstverksted har tilført det gamle sentrum 
kulturelle symbolverdier. 
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Stedsanalysene i 1993 og 2012 viser at Straumens identitet, attraktivitet, tradisjonelle 
sentrum og største besøksintensitet (utenom skolene) i dag ligger i kryssområdet ved 
Klokkarstu og Jostubakken. Det er i seinere år oppstått en utløper i Meieribakken, som 
foruten Inderøyheimens hovedinngang og eldresenter omfatter kafe, bakeri, 
gavebutikk og kjøttbutikk. Dette gjør det sannsynlig at Meieribakken – til tross for sin 
kaotiske framtoning - kan utvikles til nytt gangstrøk nord–sør, evt. gate. 
 
I mange år har et stort areal på Nessjordet vært satt av til framtidig vekst for sentrum. 
Om utbygging på dette arealet skulle skje som følge av reell vekst i næringslivet, eller 
også kunne tas i bruk med andre motiv, var ikke sagt noe om. Når Coop nå ønsket å 
ta i bruk Nessjordet var årsaken behovet for å forbedre de fysiske forholdene for 
butikken, altså utflytting for å optimalisere. I tillegg vil kjøreadkomsten bli mer direkte 
for de fleste kundene. Utbygging er ikke resultat av vekst og arealbehov i sentrum. Det 
må likevel tilføyes: Om Coop flytter til Nessjordet vil de ønske å få med flere butikker, 
men ikke nødvendigvis fra det eksisterende sentrum – det kan komme inn f.eks. filialer 
utenfra. Dette vil i så fall innebære en vekst i antall virksomheter i Straumen – iallefall 
tilsynelatende.  Om nye butikker kommer i bransjer som ikke allerede er representert 
på stedet, blir konsekvensen en reduksjon i handelslekkasjen, som betyr vekst for 
Straumen.  Om flere virksomheter i samme bransje skal dele på de samme 
kundekretsene, kan effekten bli strukturendringer og flyttinger, i stedet for vekst. 
 
Med utbygging på Nessjordet oppstår det en tre-deling av Straumen. Fortsatt er 
avstandene meget små, men fordi en stor del av handelen skjer med bil og ikke til fots 
skal det lite til før sentrum splittes opp. Det er illustrerende at det ikke er avstanden 
mellom Nessjordet og det gamle Straumen som er hovedårsak til oppsplittingen – og 
heller ikke fylkesvegen som barriere, som kan bøtes på ved en god undergang – men 
at inngangen til de(n) nye butikken(e) legges på «baksida» mot parkeringsplassene, 
som dermed blir forside. Også de 24 nye boligene får inngang fra parkeringsarealene, 
slik at det som i planen var tenkt som forside («torg») – og forlengelse av 
Meieribakken - ikke får innganger og gangtrafikk.   
 
Det kan overfladisk oppfattes som positivt at «torg» på Nessjordet ikke vil utfordre det 
gamle sentrum som «sosial arena». I realiteten vil det sted «man møtes»  i stedet 
kunne bli liggende inne i kjøpesenteret.  En oppsplitting (og privatisering) av sentrums 
offentlige rom har ingen direkte positive sider. Mange tettsteder har allerede høstet 
konsekvensene av dette – i form av en ond sirkel – flere bilbrukere, færre gående, 
færre virksomheter utenom kjøpesenter.  
 
Det skal likevel ses nærmere på om det kan være noen indirekte postive 
konsekvenser. Det har generelt vært viktig i prosjektet å avdekke følgene av 
flytteplanene - en viktig strukturendring i sentrum - for å se etter avbøtende tiltak og 
positive åpninger.   
 
Coops eventuelle flytting til Nessjordet vil i tilfelle føre til salg av butikkens nåværende 
bygning. Et salg vil ikke nødvendigvis forhindre at de øvrige virksomhetene i 
bygningen kan forbli der de er, men situasjonen har skapt stor grad av usikkerhet, 
som har ført til at enkelte av virksomhetene nå vurderer alternative lokaler.  
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Om flere viktige virksomheter flytter fra nåværende lokaler kan dette få uheldige 
konsekvenser for dem som ikke flytter. Når mange er i mulig bevegelse samtidig 
gjelder det for alle at den enkeltes driftsforutsetninger blir vanskelig å forutse, og det 
blir mer enn normalt et behov for gjensidig informasjon og samordning.  
 
En risiko for tomme butikklokaler i det gamle sentrum vil i seg sjøl kunne virke 
avskrekkkende på publikum, fordi det gir – berettiget eller ikke – signal om  
tilbakegang.   Færre besøk i denne delen av sentrum kan bety lavere attraktivitet for 
næringslokaler – en elementær ond sirkel. 
 
En viktig erkjennelse som ble gjort allerede som del av stedsanalysen av Straumen i 
1993 var den mulige ”konsekvens av å flytte sentrumsfunksjoner ut i  utløpere: en 
mulig  sentrumsforskyvning”.  Når nye næringsareal tas i bruk uten at det er utløst av 
en reell vekst, vil en se konsekvensen i form av tomme næringslokaler. Såfremt det 
ikke er en ønsket utvikling å flytte sentrumsfunksjoner ut av det gamle sentrum, blir 
det dermed viktig å hindre tomme lokaler. Hvis lediggjorte lokaler i seg sjøl kan virke 
ansporende på nye tiltak – altså initiere reell vekst – vil nettopp dette kunne være en 
indirekte positiv effekt av utflytting.  

 
3. Metodikk 
 
Prosjektet har foretatt en registreringer av alle virksomheter i Straumen tettsted. 
Hovedvekten har vært på private virksomheter.  
Det ble invitert til et større, innledende møte (25.01.12) der fellesinteressen som 
næringsdrivende i Straumen skulle være hovedsak. Møtet ble organisert som 
gruppearbeid der på forhånd oppsatte problemstillinger ble fordelt, slik at alle skulle 
besvare to hovedspørsmål, mens de øvrige spørsmål ble fordelt på gruppene. 
Deretter ble det arrangert separate møter med mindre grupper av nærngsdrivende, 
der deres mer spesifikke egne interesser og perspektiver hver for seg skulle luftes. 
Som følge av manglende oppmøte ble disse småmøtene supplert med flere separate 
møter og med telefoner. 
 

 
4. Lokaliteter og behov 
 
Lensmannskontoret og Fresk treningssenter flytter til Venna – henholdsvis rådhuset 
og nytt næringsbygg. Bortsett fra disse ligger det ikke an til flytting til/fra 
næringsbygget på Venna, slakteriets bygningsmasse (omfatter slakteriet med 
kjøttbutikken, bakeriet, kafeen, Jostu og ICA), Landhandleriets bygninger (omfatter 
Landhandleriet, solarium og Hi du sjett) eller Inderøyheimen. Nils Aas kunstverksted 
blir også der de er (separat eierseksjon 340m

2
).  

Det eksisterende Coop-bygget har 1 500m
2
 brutto gulvflate på gateplan, ca. 400m

2
 i 

sokkeletasje og  480m
2
 i 2. og 3. etasje. På gateplanet bruker Coop 1 000m

2
, herav 

ca. 900m
2
 salgsflate, blomsterbutikken og frisøren ca. 50m

2
 hver og apoteket 

ca.170m
2
. Apoteket regner med å trenge netto 150m

2
 ved en evt. flytting. Expert 

regner med å trenge brutto 300m
2
 ved en evt. flytting. Bremseth Sport vil trenge brutto 

200m
2
. 

Arkens hus har 475m
2
 netto handels- og kontorflate på gateplan, der banken bruker 

232m
2
 netto, og ca. 400m

2
 netto i 2. etasje.   (Bygget har i tillegg fellesareal). 

 
I prosjektet på Nessjordet er utenom 1400m

2
 for Coop satt av i alt ca. 600m

2
 til 3-4 

mindre butikker.  
Skissert nytt næringsbygg på brannstasjonstomta vil kunne ha grunnflate ca. 430m

2
. 

 
På Venna er kapasiteten på lengre sikt ”ubegrenset” fordi det kan settes opp flere 
framtidige næringsbygninger, med gulvareal tils. ca. 2 500m

2
 utover det som allerede 

er avtalt.  
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5. Møter og samtaler 
 
Møte med gruppearbeid 25.01.12. 
 
Det ble 25.01.12 invitert til et møte i rådhuset, men hensikt om å gi prosjektet 
informasjon, ideer og innspill. Invitert var alle næringsdrivende i Straumen og 
representanter for organisasjoner. De næringsdrivende var nokså dårlig representert, 
og intensjonen med særlig å få opp deres syn på de felles rammebetingelsene for 
næringsdrift i Straumen ble derfor ikke fullt ut innfridd. Totalt antall møtedeltakere var 
imidlertid 32 og møtet svarte i høy grad til forventningene når det gjaldt arbeidsform, 
bredde og mengde i innspill.   
Se vedlegg 1. 

 
Samtaler med en del sentrale næringsdrivende i Straumen 8. og 9.02.12. 

 
A. Deres egne interesser: 
 
 Expert  v/Hugo Nilssen.   

Butikken er for liten. Føles noe bortgjemt – ligger litt «bakom» idag. Vurderer å flytte. 
Det er Venna som føles mest aktuelt, rasjonell, godt synlig tomt. Dernest Nessjordet. 
Skeptisk til kombinasjon av nye boliger og transport. Hva med gamle Straumen? Gl. 
Straumen i seg sjøl er ok, men det er vanskelig å se at det finnes passende lokaler 
eller tomt. Skeptisk til visuell tilpasning: skilting, teiping av vinduer.. usikker på om 
«bransjen» passer i den gamle bebyggelsen. Hva med Expert Fjordgata (Trondheim), 
som jo er tilpasset? Er ikke umulig (men krever at omsetningsgrunnlaget er særlig 
godt?) Trenger min. 300 kvm. Eksisterende Coop-bygg ville kreve for mye ombygging, 
tungvint, urasjonelt, gammeldags, trapper. Samlokalisering med flere ville være en 
styrke.  
Får 1 stor lastebil/trailer pr dag. Logistikken må fungere. Tar imot EE-avfall, leverer 
videre til Flyndra. 
 
Leier ut til fotterapeut Kristine Jørstad.  
Naboen er Bunadsaum, som ser ut til å ha god virksomhet, men ikke synes i sentrum. 
Eieren av B. bor ikke i samme hus. 

 
 Landhandleriet v/Gøril Hastad og Jo Arne Lervik. Flyndra/Jostu v/Kjell 

Gulstad. 
Tredelinga av sentrum er ikke noe problem – todeling har det vært lenge. Ikke grunn til 
bekymring for flytting av Coop. Landhandleriet har stort potensiale i egne eiendommer 
og mange ideer. Er det fare for å miste spontanhandel når en stor «drager» i området 
forsvinner? Landhandleriet tror ikke det for egen del, de har inntrykk av at kundene 
målretter besøket. Flyndra ikke helt enig for sin del, og mener det vil kreve litt ekstra å 
beholde besøket. 
Flyndra/Jostu har bakeri, kafe, lysstøperi og gavebutikk vendt mot Meieribakken. 2-3 
trailere går forbi Jostu pr. dag, men stort sett om morgenen, oftest før åpningstid for 
Jostu. Opplever det ikke som noe stort problem.  Interessant med opprusting av 
sentrum som kan betyr flere arbeidsoppgaver for Flyndra. 
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 Inderøyheimen v/Per Arne Olsen. 
Har 250-300 ansatte, og ca. 50 samtidige tilstedeværende.  
Boligsosial handlingsplan oppgir behov for 16 omsorgsboliger + 4 avlastningsboliger. 
Alle offentlig eide boliger er kommunalt administrert utleie, men Inderøyheimen 
tildeler. 60 sjukeheimsplasser i dag – ikke behov for flere før 2025. Det er satt av et 
areal øst for fylkesvegen til omsorgsboliger. Undergangen kan være grei å beholde i 
den sammenhengen. 
Store lastebiler nesten daglig inn fra Meieribakken (vaskeritjenesten, hjelpemidler). 
 

 Forretningsbygget på Venna, Klepp regnskap v/Ola Klepp. 
30 arb.plasser i huset. Plass til 3 bygninger på eiendommen, hvorav en er oppført. 
Den neste er planlagt for en byggmester. Den tredje kan omfatte 400-500m

2
  

grunnflate, men ikke planlagt oppført. 
 

 Sparebanken v/Rune Møller, Slakteriet v/Håvard Gausen, ICA v/Anders 
Martin Kvam. 

I bankbygget flytter alle ut, unntatt banken, som har 5-6 ansatte, trolig langsiktig. 
Sparebanken vil i februar vurdere plassering av automater og inngangsforholdene – 
bl.a. om snuing av fasaden. Mistrives med å være øy i et kaotisk parkeringsområde. 
Fornøyd med beliggenheten i forhold til fortsatt utvikling på Straumen. Eier av 
bygningen: Arken as. Kontaktperson Ola Vårheim. 
 
ICA ca. 520m

2
. m/lager. Kvam er driver for eieren ICA. Har for lite parkering (9-10), 

det parkeres i hytt og vær. Uansett beliggenhet i sentrum er det sterkt ønskelig med 
mer parkering. Antar et tap av kunder ved at Coop flytter. Betydelig større omsetning 
om sommeren enn ellers. Dobbel omsetning en finværslørdag. 
 
Slakteriet har 10-12 ansatte, hvorav 7-9 kjører bil på jobb. Har kjøttbutikk i samme 
hus, vendt mot Meieribakken. Leier ut til Flyndra/Jostu. Gausen har tidligere (2007) 
avgitt uttalelse negativ til et gangstrøk i Meieribakken, i hovedsak på grunn av 
sikkerheten rundt trailertrafikken. 
Kun sørligste rampe er i daglig bruk av store biler, både rå- og ferdigvarer. I nord er 
fem porter. Port 2: sjelden bruk til betjening av skapbiler med sideluke. Port 3: 
kontainerrom med bein- og avskjæravfall; henting av og til. Port 4: kjølerom, svært 
sjelden bruk. Port 5: Ikke i bruk, men ønskes holdt i beredskap, for vilt-råstoff. Store 
kjøretøy går rundt bygningen og det er mangel på styrende kanter. Villparkerte biler er 
et problem. Kjøremønsteret er uten hensyn til eierforhold til grunnen og også en 
forbedring må planlegges uavhengig av grenser - med forutsetning om avtale mellom 
kommunen, slakteriet og andre grunneiere.  
 

 Nils Aas kunstverksted v/Henning Lystad, Inger Lillesand. 
Kunstverkstedet har behov for/ ønsker seg mer areal. De har en samling som pr. dato 
ikke er aktivert. De ønsker å kunne orientere seg bedre ut mot gatepartiet, dvs. 1.etg. 
Med utgangspunkt i etableringen i Coop-bygget og de faste installasjoner som er der 
er det naturlig å fortsatt være i dette bygget. De mener at de kan realisere sine 
utvidelsesplaner både med og uten Coop i bygget. Gjerne med å få tilgang til 
«kafearealet» i 1.etg. og areal i 2.etg. 
De har ideer om skulpturområde, både permanente og temporære, ved 
Klokkarstu/parkeringsområdet. Dette kan både gi en markering av inngangspartiet for 
kunstverkstedet, samt overføre verdier til utearealene/gaterommet utenfor Coop’en. 
Lekeskulpturer kan være en del av dette (grasbakken overfor parkeringsplassen) 
Verkstedet kan utvides og et verksted/museum for barnekunst kan bli en del av dette. 
 

B. Virksomhetenes syn på utvikling i sentrum for økt attraktivitet:   
 
 Expert  v/Hugo Nilssen.  

Meieribakken: Han tror gangtrafikk er forenlig med varetransporten – er det tvil må 
fabrikken gå foran. Den gyldne omveg (DGO) må vises i Straumen. En må satse på 
grunnpilarene i næringslivet. Særlig servering – det er viktig for attraktiviteten. Tror 
ikke det skal så mye til for å kompensere noen bedrifters utflytting (for å optimalisere 
egne driftsbetingelser), i form av nye tiltak med kanskje vel så stor betydning for 



RAMBØLL    STEDSUTVIKLING STRAUMEN     8 

 

attraktiviteten. Sommer-Straumen er et ubrukt potensiale – men kun dette gir for få 
omsetningsmåneder. Polet – hvor? 
Svært god aktivitet i næringsforeninga. Det skal lages en egen «dag» som vil trekke 

folk. Veit at dette fungerer bra. 

 Landhandleriet v/Gøril Hastad og Jo Arne Lervik, Flyndra/Jostu v/Kjell 
Gulstad. 

Det må skapes opplevelser. Lite samarbeid mellom næringsdrivende fører til at 
arrangement kan skje hos én uten at andre er informert og kan utnytte det - og  
kanskje forsterke positiv effekt. Undergruppe av næringsforeninga for dem som driver 
i Straumen har i seinere tid vært i funksjon og kan ivareta noe av denne funksjonen. 
(Skal bedre kontakt formaliseres ved rutiner eller er det nok å stole på uformelle 
kontakter?).  
Det må lages skilting til DGO. DGO vil sjøl ikke ha et felles utsalg av sine varer i  
Straumen – de vil ha besøk på gårdene.  
Det er kaotisk parkering. Ansatteparkering må ut av sentrum. 

 
En skal ikke være for bekymra for avstandene innen Straumen – det er et tett 
lokalsamfunn uansett. 
Landhandleriet har planer om flere utadretta tilbud i sine bygninger og aktivisere 
bakhagen. Bl.a servering. Det funderes på en sti langs sjøen fra Muustrøparken, og 
det tenkes fortsettelse mot vest med en klopp over elva. Tanker også om museum. 
Her kan det også knyttes forbindelse til mølnmuren. (Det trengs avgrensninger og 
nedskalering der turstien skal under bruhodet.) 
 
Hva med eksisterende Coop-bygg – vil det bli stående tomt? Nei det er ikke engang 
teoretisk mulig. Det finnes en rekke ideer til å dekke behov og skape nye tilbud i dette 
bygget. 
Hva med utbygging på del av eksisterende p-plass visavis Coop? Tja, nei, best å 
beholde for parkering. 
 

 Inderøyheimen v/Per Arne Olsen. 
Tenker at I. kan være møteplass for eldre i sentrumsområdet, noe det til dels er også i 
dag. 
Parkeringsspørsmålet: Det er en gjeldende oppfordring om å bruke p-plassen i øst, 
men få eller ingen følger opp. Avgiftsparkering er en mulighet. Mer sannsynlig er 
sterkere motivering og en eller annen form for overvåkning. Både pisk og gulrot må til. 
En gulrot kan være snøfri parkering: overdekning av p-arealet. Det kreves godt 
vedlikehold - strøing og brøyting hele veien fra p-plassen til arb.plassen. 
Også mulig å legge til rette for parkering på oversida av fv.? 
Av ICAs plasser er egentlig 2 øremerket boligene.  
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 Forretningsbygget på Venna, Klepp regnskap v/Ola Klepp. 
Det er manglende sammenheng mellom Venna og sentrum – bør gjøres noe med. 
 

 Sparebanken v/Rune Møller, Slakteriet v/Håvard Gausen, ICA v/Anders 
Martin Kvam. 

Bra at det blir igjen en dagligvarebutikk. I forhold til noen år tilbake er det en økende 
aktivitet i gl. Straumen – i alle fall mer biler. Positive holdninger til opprusting av 
Meieribakken for gående – også fra slakteriet, såfremt det skjer en opparbeiding som 
rydder opp.  Positive til å finne en løsning for avfallsdunkene til Jostu og slakteriet, slik 
at det blir mindre «baksidepreg» mot Meieribakken. Trekanttomta med 
bfrannstasjonen viktig – bebyggelsen bør rives og undergangen fylles igjen. Prioritert 
formål: parkering. I dag trolig rundt 200 parkerte biler. 

 
 
Telefoner med leietakere i Coop-bygningen 15. og 16.02.12 

 Boots, apoteket v/André Gaden, Inderøy Blomster v/ Marna Aakervik.   
Boots-kjeden, basert i Oslo, er eier.  De vurderer 3 lokaliseringer. To av dem er der de 
er og Nessjordet. De er i forhandlinger og avventer, og regner med å ha beslutning før 
sommeren. At flere virksomheter kan være i bevegelse kan ha betydning for 
avgjørelsen deres.   
Inderøy Blomster, Zik Zaks frisør  og Inderøyingen (redaksjon) har slått seg sammen 
og har mer eller mindre fått en muntlig opsjon på Arkens lokaler.  (Aakervik mener 
også ytterligere en butikk til kan få plass der.) Det er ikke et inntrykk at de må skrive 
kontrakt med Arken før de  får vite om Coop flytter til Nessjordet – dvs. før de får 
klarhet i om alle blir der de er, eller ikke.   
Det er frustrasjon over mangel på klarhet og informasjon om status, framdrift og 
Coops planer med sitt hus. 
Både blomsterbutikken og frisøren er fornøyde med å være der de er i dag. Det har 
vært kontakt med Landhandleriet om mulige framtidsperspektiv i forhold til Coop-
bygningen, uten at det foreløpig er kommet noe mer ut av dette. 
 

 Coop v/Unni Storstad. 
Coop ønsker å flytte av to årsaker: dagens bygningsmasse er uhensiktsmessig. 
Kommunen lyste ut tomt på Nessjordet; dette er den eneste tomtemuligheten på 
Straumen.  
Grande har inngått utbyggingsavtale med kommunen og sitter derfor på tomta. 
Grande v/Hynne arbeider med å selge prosjektet, både næringsarealet og 
leilighetene. Det er fortsatt usikkerhet rundt prosjektet, også fordi Coop har en del 
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forutsetninger, bl.a. takhøyde, som de ikke har fått innfridd.  Uklart om det er inngått 
flere avtaler med andre leietakere.  
Fra beslutningstidspunktet om å flytte til Nessjordet og til åpning av ny butikk vil det gå 
ca. 1 år. Beslutningstidspunkt er opp til Grande. 
 
Hvis ting kommer på plass på Nessjordet vil Coop selge dagens bygning. De vil legge 
eiendommen ut i det åpne marked, og kunne gjerne tenke seg å selge til kommunen 
hvis de er villig til å betale markedspris. Coop vil i kontrakt reservere seg mot ny 
dagligvarebutikk. 
 

 Bremseth Sport v/Trine Bremseth 
Det er interesse for en filial i Straumen. Arkens bygning er aktuell; det samme er evt. 
ny bygning vis-a-vis, jfr. konsept-illustrasjon for Rambøll av Meieribakken. 

 
 

6. Oppsummering   
 
Møtet 25.01.12 resulterte i ei lang rekke gode innspill. Uten å ha sagt at noen er 
viktigere enn andre kan det trekkes fram 3 tema som ble vektlagt i flere / alle grupper: 
  
- Bedre informasjon om Den gyldne omveg. Markere Straumen som starten på DGO. 
 
- Opparbeiding av strandsonen (”allmenninga”) mellom rød- og grønnbrygga, med 
tilbud og aktivitetsmuligheter i forhold til sjøen. Bedre kontakt med sjøen, både mot 
sør og over Nessjordet (akse ”fjord til fjord”). Gjestekai/utstikker. 
 
- Mindre butikker fordelt i gatene. Utnytte intimiteten (”Vårt attraktivitetsfortrinn”) og det 
historiske (”gamle hus”). Variasjon og mangfold. 
 
Av verdier ved dagens tettsted som det er verdt å styrke (spørsmål 1) var det i all 
hovedsak fysiske verdier som ble trukket fram av gruppene: Nærhet, tetthet, initimitet, 
kulturelle opplevelser, håndverk, sjøkontakten. Det ble i ei gruppe dessuten pekt på en 
annen type verdier: evne til samarbeid med konkurrenter, dugnadsverdier, ta vare på 
ildsjeler, unne hverandre suksess. 
 
I sum har prosjektet oppnådd en meget god oversikt over både den enkeltes og den 
samlede situasjon. Den kunnskapen prosjektet har skaffet til veie, og som er grunnlag 
for vurderinger og forslag her, er imidlertid «datostemplet». Det foregår hele tida en 
posisjonering og diskusjon i de enkelte bedrifter og i grupper. Det tenkes i ulike 
retninger i påvente av at nøkkelaktørers utløsende beslutninger skal bli tatt, men 
enkeltaktørers beslutninger kan tvinge fram andres for tidlig, uten at de viktigste 
forutsetningene enda er avklart. 
Om Inderøy kommune ønsker å spille en tilretteleggende rolle i forhold til sine 
intensjoner med Straumen, er det ikke hensiktsmessig å vente – ”toget går” nå. 
 
 

7. Mulige virkemidler og anbefalinger 
 

Kommunens ”verktøykasse” i forhold til å påvirke private virksomheters lokalisering er 
liten. Et virkemiddel som imidlertid er svært viktig for dem som driver næring og 
kulturvirksomhet, og som av kommunen selv kanskje er underestimert, er at 
kommunen vil noe med stedet, har en retning med tettstedsutviklinga, og gir tydelige 
signaler om dette. Dette vil for mange være en svært viktig føring for beslutnger. 
 
Å se til  at det finnes nok arealer å bygge på er et passivt minimum, som ikke sikrer en 
god tettstedsutvikling. Snarere tvert imot vil en slik politikk – når dette er den eneste 
tettstedspolitikken kommunen har – ofte føre til en spredning og oppløsning av 
tettstedet. 
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Med få unntak har det vært en unison felles erkjennelse blant dem som har vært 
delaktige i prosjektet, at Straumen må bygge på ”det Straumen er god på”. Det er her 
mulighetene til økt (relativ) attraktivitet ligger. 
 
Den gamle delen av Straumen tettsted har kvaliteter og ressurser som peker seg ut – 
både i forhold til andre deler av tettstedet og i forhold til mange andre kommunesentra 
i midt-Norge:  

 historisk miljø og kulturminner, 
 tetthet og intimitet i de offentlige uterommene,  
 direktekontakt med fjorden, 
 et mangfold av virksomheter, flere med ressurspersoner som drivere, 
 en stor og særegen park 
 produksjonsbedrifter som er med i markedsføringen av Den gyldne omvei. 

 
Utviklingsstrategier 

 
Det foreslås å være kommunens politikk med tettstedet Straumen at den eldste delen 
styrkes:  
 
- Innholdsmessig med tilrettelegging for butikker, håndverk, annen næringsvirksomhet 
og kulturtiltak. 
- Fysisk  med oppgradering og opparbeiding av arealene i aksen fra fjorden til 
fylkesvegen, og oppmuntring til utbedring av bygninger. 
 
Ved utlegging av Nessjordet var det ikke satt en forutsetning om at utvikling av dette 
området skulle knyttes til en reell vekst i næringsvirksomheten, stor nok til at 
arealressursene nedenfor fylkesvegen er brukt opp.  
 
Det foreslås at en slik forutsetning settes for videre utvikling av området.   
For å kunne sannsynliggjøre at videre utbygging på området innebærer reell vekst, må 
bransjer som skal inn på området ikke finnes i Straumen fra før. Det tas ikke 
standpunkt til her om dette vil innebære reforhandling av eksisterende avtale om 
Nessjordet. Gjeldende avtale bidrar i realiteten til å presse fram utbygging av en stor 
del av området i løpet av få år, noe som er uheldig på bakgrunn av det som er sagt 
ovenfor. Kommunen bør derfor vurdere tilbakekjøp av ubebygde areal etter 1.06.2014. 
 
Når de riktige interessentene foreligger vil det 
kunne skje utbygging for ytterligere nærings-
virksomhet på Nessjordet. Utbygging til 
boligformål vil også være en god bruk av 
disse arealene. Inntil så skjer bør vekten 
legges på utvikling av sentrum sør for 
fylkesvegen.  
 

Arealressurser 
 
Ved ny regulering av arealet øst for banken 
kan det føres opp et næringsbygg på 800-
850m

2
. Dette vil gi Meieribakken som sentralt 

gangstrøk en god nok avslutning, samtidig 
som bygget blir det nødvendige redskapet for 
å skape sammenheng med virksomheter på 
Nessjordet.  
 
Det eksisterende huset, tidligere brann-
stasjon, vil tilsynelatende ha sin styrke 
gjennom lav husleie. I virkeligheten vil det 
kreve for mye investering om bygningen skal 
kunne brukes til oppvarmet formål, til at det vil 
være hensiktsmessig. Et nybygg vil kunne 
skreddersys til den sentrale og kanskje 
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strategisk viktige sentrumssituasjonen, og gi større og vesentlig mer attraktive lokaler. 
Det er naturlig å primært tenke næringslokaler, men boliger er lett å innpasse i en 2. 
etasje. Det er derfor valgt å foreslå riving og nybygg. Det er viktig å oppnå beredskap 
og klarhet i tomtepotensialet ved at bygningen blir innregulert nå – selv om byggestart 
skulle ligge noe fram i tid. 

 
Om Coop flytter vil det bli ledigstilt rundt 1 900m

2
 gulvflate. Dette potensiale kan gi  

rom for flere virksomheter og økt aktivitet i kjernen av sentrum. Når ”allmenninga” 
mellom rød- og grønnbrygga opparbeides vil den sørvendte delen av nåv. Coop-
kvartal ha en strategisk beliggenhet i forhold til å utnytte sjøkontakten til ny 
virksomhet: f.eks. med salg og utleie av sportsutstyr, bevertning, kulturverksted, etc. 
 
Med tillegg av kjente planer for annen omdisponering i sentrum, vil det i løpet av et  
par år kunne bli 2 500 - 3 000m

2
 næringsareal til disposisjon i sentrum sør for 

fylkesvegen, uten at andre enn Coop opphører eller flytter ut av dette området. 
 

Flytteprosesser og transformasjoner 
 
Den nåværende situasjonen er labil: ” alt kan skje”. Usikkerhet gjør at flere enn 
kanskje nødvendig orienterer seg etter alternative lokaler. Leietakere i Coop-kvartalet 
er blant disse. 
 
Det foreslås at kommunen gir et signal om at den har intensjon om å kjøpe 
bygningen, med leietakere, hvis den blir lagt ut til salg. Et forutsetning fra Coops side 
er markedspris. Derfor bør en søke å avklare hvor en markedspris vil ligge, slik at et 
signal om å overta bygningen bygger på kjente forutsetninger. Et slikt vedtak vil skape 
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ro for flere bedrifter, ikke minst apoteket. Det vil kunne bidra til at viktige virksomheter 
ikke uten god grunn forlater sentrums tyngdepunkt. For kommunen som ny eier 
 vil det bety leieinntekter fra start, inntil ny eierkonstellasjon kan komme på plass.  
 
Hvis Coop flytter bør kommunen i alle tilfeller sørge for en minimumskontroll med det 
strategisk viktige kvartalet. 
 
Det foreslås at det nå utarbeides reguleringsplan for kvartalet, der en kan avgrense 
mot uønskede typer ombygging og bruk, definert for de ulike deler av kvartalet. En 
uønsket utvikling kan f.eks. være en lukket bygningsmasse uten noen publikums-
henvendelse (- noe sentrumsmiljøet neppe vil være tjent med på dette stedet). 
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Klynger/partnerskap er viktige stikkord for samarbeid som styrker virksomheter. Tilløp 
til  slike klynger finnes i sentrum. Om det blir behov for ny eier av Coop-kvartalet kan 
eksisterende samarbeidsforhold være en del av grunnlaget for en eierkonstellasjon. 
 
NTE Expert ønsker seg ny plassering, men bestemmer tempoet selv. Den nå usynlige 
Bunadsaum ville kunne være en svært passende virksomhet på eksponert plass langs 
”aksen” – som en av håndverksbedriftene på Den gyldne omvei, og del av en lokal 
næringsteig: håndverksbedriftene. Bremseth Sport er interessert i de potensialer som 
åpner seg, kanskje fortrinnsvis relatert til det oppgraderte gangstrøket. Landhandleriet 
transformerer og utvider i eget kvartal.  
 

Kulturtiltak 
 
Nils Aas kunstverksted  flytter ikke, men ønsker utvidelser. De trenger oppfølging 
organisatorisk og økonomisk for å følge opp positive ideer utendørs, fortrinnsvis på 
Øvergata-nivået. Dette gjelder overfor fylkeskommunen, kulturrådet og mulige 
sponsorer. 
 
Hovedarenaen ligger i kulturhuset på Venna, men det må også være mulig å gjøre 
ting i sentrum: lokaliteter. Det er et eksisterende amfi i Muustrøparken. Opparbeiding 
av området mellom rød- og grønnbrygga vil også gi en mulig arena for kulturelle 
påfunn, der området ses i sammenheng med ny pir, båter og nytt innhold i nåværende 
Coop-kvartals sørvegg – hvis Coop flytter.  
 
Klokkarstu trenger teknisk vedlikehold og det trengs også en oppgradering av hage og 
avgrensning, som i dag gir et litt forsømt inntrykk. Stedet bør ses i sammenheng med 
det lille torget, som kanskje bør gjøres større for å få avstand til parkeringsanlegget. 
 
Straumen er starten på Den gyldne omveg, og ei rekke av virksomhetene i Straumen 
er enten medlem i DGO, eller bruker DGO som del av sin markedsføring. Dette er det 
ikke lett å oppfatte for en besøkende, som kanskje ikke engang ser at det er relevant å 
stoppe i Straumen. Det sentrale er skilting, der vegvesenets restriktive praksis er en 
utfordring. Det er imidlertid fullt mulig å få sette opp et hvitt orienteringsskilt ved 
fylkesvegen. Dette kan være ei pil inn i Øvergata, hvor det kan settes opp et betydelig 
større skilt. 
Aksen fra sjøen til fylkesvegen (Meieribakken m.v.) kan utvikles til et strøk som i beste 
fall kan bli en verdig start på DGO. Matkultur kan bli overskrift for dette strøket – fra 
fisk i fjorden til bakeri, slakteri og serveringssteder lenger oppe. Både fysisk og 
organisatorisk krever dette at aktører trekker i lag og at kommunen ser det positive 
potensiale i å trekke i en slik uttvikling, som tar fatt i det Straumen allerede er god på. 

 
Kommunens rolle 

 
Samhandlingen mellom kommunen og næringslivet har ikke alltid vært god i Inderøy, 
men det er en allmen oppfatning at den har blitt betydelig bedre de seinere årene. 
God kontakt og dynamikk skaper optimisme. Kommunale initiativ – bruhodetiltak – kan 
utløse private initiativ. Kommunale initiativ fungerer tillitsskapende, som bevis på 
satsning, og gi øvrige aktører trygghet for å ha vinden i ryggen.  
 
Infrastruktur/logistikk er et viktig tema for denne tilretteleggingen. God nok framkom-
melighet for store kjøretøy må fortsatt sikres, men innenfor klarere rammer.  
 
Parkeringsspørsmålet er en del av dette, hvor det ikke er maksimal parkering som er 
løsningen, men tilstrekkelig, planlagt og regulert parkering. Besøksparkering må klart 
prioriteres foran arbeidstakernes parkering. Etablering av en parkeringsorden må skje 
i et samarbeid mellom kommunen og de næringsdrivende. 
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Vedlegg 1 
 

 
MØTE 25.01.2012 
OPPSUMMERING AV GRUPPEOPPGAVER  
 
Oppgavene: 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom stedsutviklingen? 

2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklingen!  

3. Er det et mål at kommunesenteret Straumen utvikles enhetlig eller bør det 

satses på å videreutvikle Vennaområdet, Nessjordet og Gamle Straumen hver 

for seg med sine særpreg? 

4. Vil Straumens attraktivitet tjene på å ha mindre butikker fordelt i gater og 

gangstrøk, eller å samle dem i et eller flere minikjøpesentra? 

5. Hvordan kan Straumen nytte ”Den gylne omvei” som ledd i stedsutviklingen?  

6. Bør det etableres et tydelig sentrumspunkt? Dvs. at sentrum i Straumen 

sentrum er entydig definert? 

7. Hvordan kan kulturdimensjonen styrkes for å videreutvikle Straumens 

identitet? 

8. Åpent for andre innspill 

 

Gruppe 1 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom stedsutviklinga? 

Idyll. trivsel, nærhet, tetthet mellom bygningene,  
Nils Aas kunstverksted,  
Bedre info den Gylne Omveg,  
Kulturelle opplevelser (inkl. hus/bygninger),  
Kvalitet alternativ til Amfi og Magneten,  
Håndverk 
 
2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklinga!  

Meieribakken, Aktivisere ny akse fjord til fjord 
Brygge /utstikker ved Rødbrygga. (navneforslag: «Majaplassen») 
Brannstasjonen (spennende bygg opprustes for aktivitet) 
Sykkel og sparkutleie 
Utvide Nils Aas kunstverksted 
Info om Den gylne Omveg – hvordan brukes denne. Skilte ved brua 
Søndagsåpen turistinfo (7 dager i uka) 
 
3. Er det et mål at kommunesenteret Straumen utvikles enhetlig eller bør det 

satses på å videreutvikle Vennaområdet, Nessjordet og gamle Straumen hver 

for seg med sine særpreg? 

Hver sitt – helhetlig i forhold til innhold - kompletterende 

4. Vil Straumens attraktivitet tjene på å ha mindre butikker fordelt i gater og 

gangstrøk, eller å samle dem i et eller flere minikjøpesentra? 

Mindre butikker. ”Folk blir lei av bare kjøpesenter”   
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8. Andre innspill 

Nettbutikk – foretak bør hales inn til Straumen 
Konsept: leve landlig – nettbutikk/butikk – med store lagre 
 

Gruppe 2 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom stedsutviklinga? 

Utnytte sjøen/Straumen bedre 
Gate fra sjøkant til sjøkant 
Viktig at det er varierte tilbud og variert næringsliv 
 
2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklingen!  

Coop-bygget –”næringshage – grunderpark” 
Gjestekai, også for Pauline 
Opplevelsessenter knyttet til sjøen 
 
4. Vil Straumens attraktivitet tjene på å ha mindre butikker fordelt i gater og 

gangstrøk, eller å samle dem i et eller flere minikjøpesentra? 

Vi bør ha flere mindre butikker, fordelt i gater og gangstrøk. 
Det vil være vårt  attraktivtetsfortrinn 
 
5. Hvordan kan Straumen nytte ”Den gylne omvei” som ledd i stedsutviklingen?  

Den nye gågata blir en del av Den Gylne omveg 

8. Andre innspill 

Rockebinge 

Gruppe 3 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom 

stedsutviklingen? 

Bevare og videreføre tilknytning til sjøen, særpreg bebyggelse  og miljø, økt aktivitet  

2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklingen!  

Utvikle strandsonen mellom rød- og grønnbrygga 
Utvikle rundløype, spaserveg med informasjonstavler ved Mølmuran, friområde 
(slippen), Klokkarsjøplassen ved småbåthavn med 3 vegvalg; via Nessberget, 
Muusstrøparken eller Meieribakken. 
Utvikle gangundergang til å bli innbydende med god plass, farger og sitteplass, nok til 
å kunne spile musikk. 
 
5. Hvordan kan Straumen nytte ”Den gylne omveg” som ledd i stedsutviklinga?  

Hele Straumen bør være en del av Den Gylne omveg 
Markerte buss– og bobilstopp med informasjonstavler 
 
6. Bør det etableres et tydelig sentrumspunkt? Dvs. at sentrum i Straumen 

sentrum er entydig definert? 

Nei, vi vil at hele Straumen skal markeres. 
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8. Andre innspill 

Fortsatt aktivitet i Coopbygget. Levende miljø med bl.a. nisjebutikk for barne- og 
ungdomsklær og annet. 
Barneaktivitet 

 

Gruppe 4 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom stedsutviklinga? 

Vi har: 
Oppvekstmiljø, samhold , speile samarbeid, unne hverandre suksess 
Hafstadbrygga – ikke bolig men næring/restaurant  
Dugnadsverdier; ta vare på ildsjeler 
Helt spesielt med gartneri, slakteri og bakeri i et slikt senter 
Samarbeid med konkurrenter 
Sentralt i regionen 
Ta i bruk fjordnærheten 
Tilrettelegge for båttrafikk 
Havn for Pauline - Jektgruppa ønsker dette 
PARKERINGSAREAL!! Må defineres/styrkes 
BUSS/TOG korrespondanse – arr. tilsv. soddjazz og Inderøyfest –tog?? 
Infotavler – ”QR”-merking –ide fra Øyvind Holand 
 
2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklinga!  

Ungdomsboliger / utleieboliger 
Øvingsceller for band / musikere 
Små grønne lunger / lekeplasser 
Besøkshavn/ gjestebrygge ( velforeningen, Coop, Nils Aas har en plan) 
”Det finnes penger for ”Majaplassen” 
Lov å satse på og ta feil 
Invitere nye næringsdrivende, gjerne konkurrenter 
 
6. Bør det etableres et tydelig sentrumspunkt? Dvs. at sentrum i Straumen 

sentrum er entydig definert? 

Kommer an på utnyttelse / funksjon i Samvirkegården.  
Gammel-Straumen må beholdes med aktivitet  
 
7. Hvordan kan kulturdimensjonen styrkes for å videreutvikle Straumens 

identitet? 

Kunstinstallasjoner ved den nye aksen 
Lys og fremkommelighet 
 
8. Andre innspill 

Stenge innkjøringen til banken nærmest rundkjøringen  (banken enig) 
Fyll igjen den gamle undergangen og bruk arealet til parkering. 

 

Gruppe 5 

1. Hvilke verdier ved Straumen er det viktigst å styrke gjennom stedsutviklinga? 

Gamle Straumen; gamle bygninger og smale gater 
Aktivitet, liv og røre i sentrum 
Tilgjengelighet til sjøen 
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Tilrettelegging for besøkende, turister 
Parkering for busser med turister 
Variasjon, mangfold i butikktyper og vareutvalg 
Særpreg, ekte og unike butikker og næringsaktører 
 
2. List opp 3 positive tiltak som kan gjennomføres i stedsutviklinga!  

Utvikle plassen mellom Rødbrygga og Grønnbrygga 
Aksen mellom Rødbrygga og Børgin - sammenheng 
Turisme og tilrettelegging 
Buss-stopp ved den gamle brannstasjonen 
Fyll igjen gamle undergangen. 
Utvikling av Meieribakken og gamle Coop-bygget slik at sentrum fortsatt har mye 
aktivitet 
Aktivitets/familiepark (ala Ilaparken) nede ved Klokkarskjæret 
 
3. Er det et mål at kommunesenteret Straumen utvikles enhetlig eller bør det 

satses på å videreutvikle Vennaområdet, Nessjordet og Gamle Straumen hver 

for seg med sine særpreg? 

Allerede for sent?  ”Løpet er kjørt” Hvis noe skal ha overføringsverdi så må det være 
verdier fra Gamle Straumen og Nils Aas kunst som påvirker de nye områdene som 
utvikles. 
 
7. Hvordan kan kulturdimensjonen styrkes for å videreutvikle Straumens 

identitet? 

Inderøyfest må ikke ta nuven av alle andre aktiviteter/arrangement 
Videreutvikle Muusstrøparken som kulturarena 
Ivaretakelse av små arrangement med egne særpreg 
Utfordre/ oppfordre lag og foreninger til å skape mer aktivitet i sentrum 
Videreutvikling av Nils Aas sine aktiviteter – barnas kulturverksted. 
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