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Tettstedsutvikling i Straumen, Inderøy kommune 
 
  

Prinsipp-plan for fysisk utforming og utsmykking 
av gater, møtesteder og grøntarealer  
 
 

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. 
Mange faktorer betyr noe for attraktiviteten. Av dem en kan rå over lokalt fokuserer 
dette delprosjektet på fysiske miljøforhold i sentrum.   
Planen er delvis basert på medvirkning gjennom møter og samtaler i prosessen. 
Arbeidet skal omfatte hele Straumen, men det tette sentrums sammenheng nord-sør 
er blitt prioritert – så vel utfra oppdragets formulering, som prosjektets egen analyse. 
Det er prioritert å skape sammenheng i sentrumsområdet.  
 

2. Overordna analyse 

Kartfigur 1 viser det tradisjonelle Straumen med utstrekning øst-vest langs Øver-  og 
Nergata, kombinert med den moderne utviklingsretninga sjøen – Jostubakken -
Meieribakken – Nessjordet. Krysningen mellom de to retninger danner fortsatt i dag 
det en vil oppfatte som det identitetsmessige sentrum i Straumen tettsted. 
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Kartfigur 2 viser en analyse av romdannelser og publikumsinnganger i den gamle 
sentrum. Her underbygges den mer intuitive oppfatningen av «sentralitet». Det finnes 
potensiale i å få bebyggelsen med sine rom og innganger til å henge bedre sammen, 
som et mer tydeliggjort strøk, der handel og sosialt liv finner sted. 
 
Kartfigur 3 viser de areal som trenger nærmere omsorg og bearbeiding for å oppnå 
dette. Kartfigur 4 viser det strøk, eller den akse, eller ryggrad, som gir sentrum i 
tettstedet en grunnleggende struktur å basere den videre utviklingen på. 
 
Her antydes også en intendert fortsettelse til Nessjordet, gjennom ny passasje av høy 
kvalitet under fylkesvegen. På Nessjordet er imidlertid struktur, bygningsmasse og 
inngangsforhold i skrivende stund uavklart. Ny undergang er ikke alene tilstrekkelig til 
sikre sammenhengen mellom gamle sentrum og sentrumsfunksjoner på Nessjordet.   
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Kartfigur 3 og 4 
 
Hva så med den gamle 
todelingen mellom sentrum og 
Venna?  
Avstanden oppleves ikke som 
lang, heller ikke til fots. 
Avstanden er fram for alt 
opplevelsesmessig: sentrum er 
delt og henger ikke sammen. 
Det svekker Venna som del av 
sentrum at området ligger for 
seg selv, selv om det har en 
betydelig større daglig aktivitet 
enn det gamle sentrum.  
Større utbyggingstetthet og 
mindre dominerende 
parkeringsløsninger vil bedre 
situasjonen. Mulighetene er 
begrensede, men bør brukes.  
 
Det synes vanskelig å utvikle en 
bygningsmessig sammenheng 
mellom sentrum og Venna. 
Sammenhengen må forbedres 
gjennom gode og trygge forhold 
for gående og syklende, med 
markerte krysningsmuligheter.  
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Framtidas Straumen: Gamle sentrum og Venna, og starten på en utbygging av 
Nessjordet.  
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Gjennom treplanting og benker for hvil underveis, kan strekningen forkortes 
opplevelsesmessig – bli litt mer gate og litt mindre landeveg. 
Kommunen bør holde fast på at det ikke skal etableres butikker på Venna, og også 
begrense etablering av klart publikumsrettede, private virksomheter. 
 
3.  Prinsipp for markering av gate / gangstrøk 
 
Store kjøretøy kan være forenlig med gangtrafikken når det etableres  

 styrende kantstein, kjøretøy kommer ikke utenom denne. 

 et minimumsfortau som ytterligere buffer mot stakitt, og som sikker tilflukt for 
barn og eldre. 

Kantstein og fortau skal markere Meieribakken som gangstrøk eller «gate». Også nord 
for det punkt hvor biler ikke lenger har tilgang, videreføres linjene med kantstein og 
lavbrekk med sluk, som markering av strøket helt fram til undergangen. Her vil nytt 
bygg, trær og buskrader også bidra til ytterligere markering og romdannelse. 
Markering av gateforløpet er særlig nødvendig fordi det er lite bidrag i bygningenes 
vegger når det gjelder å markere gangtraseen som strøk eller gate.  Utenom selve 
gateforløpet bør av samme grunn nyttes avvikende belegg. 
I den egentlige Meieribakken flyttes gateforløpet inn mot bolighuset. Dermed blir dette 
i større grad østvegg i et aterom som i dag er særlig utflytende. Det skapes også 
bedre sammenheng mellom Meieribakkens nedre del og gatene nedenfor, og nærhet 
til Nessjordet som fond motiv og «omdreiningspunkt». 
ICA får p-plassene på egen side, og nedfelt stein langs p-plassene blir markering av 
gatebredden på vestsida. Det er sentralt at gateløpet ved dette grepet kommer unna 
parkert trailer ved lasterampa, slik at denne ikke berører eller stikker ut i gateløpet.  
En kan dessuten samtidig rette opp terrenget foran rampa, slik at lastebil ikke står 
skjevt sideveis.  
 

4.  Forsider og baksider 
 
I dag vender to av bygningene typiske baksider mot gangstrøket, med rulleporter og 
avfallsdunker. Det foreslås inngjerdinger med tett, malt plankegjerde for 
avfallsbeholdere (merket A), med farge som bygningene. For slakteriet er 
inngjerdingen plassert slik at det er meget sjeldent brukte porter som samtidig skjules. 
Gjerdet kan delvis bestå av hengslede deler, slik at det vil være rimelig lett tilgang til 
portene, i tilfelle behov.  
Bankbygget har idag hovedinngangen mot vest, men dette er bygningsmessig enkelt 
å endre, og vil bli gjort, slik at hovedadkomst blir fra øst. Ved hjelp av steinbelegg og 
beplantning lages tydelige forplasser ved de to bygningene. 
 

5.  Parkering 
 
Parkeringsbehov for ansatte: 
Banken:     6-7.  
Andre leietakere i samme hus:   10-15.  
Slakteriet:     8-10.  
Bakeriet/Jostu:     3-5.  
ICA:     10-15 
Nybygg:     3-13.        
Sum:       40 – 65. 
 
Parkeringsbehov for besøkende til  
virksomhetene:     5 - 10,  
+ Inderøyheimen/dagsenter med  
parkering ved inngang. 
Totalt behov i området:   45 – 75. 
 
Planskissen viser 46 – 50 plasser i nord og 12 plasser i sør for ICA, tils. 58 - 62.  
Dette forutsetter at ansatte ved Inderøyheimen ikke parkerer her. Hjemmetjenesten 
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Kartfigur 5 
 

har egne plasser innenfor institusjonens område og innenfor området er det ytterligere 
10 - 20 plasser. Noen av disse bør settes av til uføre og andre besøkende. Rundt 50 
ansatte er på vakt samtidig, noe som tilsier at rundt 30 ansatte i utgangspunktet må 
bruke p-plassen ved brua. Det vil være en viss overlapp ved vaktskifter - som gjør at 
behovet blir større - men dette er det uansett rom for på p-plassen ved brua.  
 
Oversikten viser at planforslaget inneholder tilstrekkelig antall p-plasser, minimum 
inntil nybygg evt. blir reist på brannstasjonstomta. Det kan fra da av bli behov for å 
utnytte regulert parkering med inntil 25 plasser nord for fylkesvegen, med tilgang 
gjennom eksisterende undergang.  
 
P-plassene ved Meieribakken må ved skilt reserveres ”ansatte” og besøkende”, slik at 
det vil være vanskelig for andre å bruke dem. Å gjøre plassen ved brua til 
parkeringsareal for Inderøyheimens ansatte må stille klare krav til opparbeidelse og 
rutine for vintervedlikehold av fortau / gangvei mellom p-plassen og arbeidsplassen. 
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6.  Brannstasjonstomta 
 
Møteserien har vist at det ikke er spesiell interesse i å ha hovedstoppestedet for buss 
utenfor dagens Coop. Framtidig utvikling gir forskyvning av befolkningen mot nord. 
Derfor beholdes prinsippet om bussterminal på fylkesveien. Samtidig vil det ikke være 
noe i veien for å fortsette å stoppe i Øvergata for busser som likevel kjører nedom, og 
for turistbusser. 
 
Regulert terminalplass er unødvendig stor og det er nå tegnet en lomme for maks 4 
samtidige busser, etter Vegvesenets håndbok, men noe komprimert fordi plassen er 
knapp i lengderetning. Dermed gis det også plass for nybygg, som kan utnytte denne 
viktige nøkkeltomta til forretningsformål (eller kombinert med boligformål), og samtidig 
avgrense gangstrøket på en god måte i nord. 
 
 

7.  Eksisterende undergang 
 
Eksisterende undergang er vist beholdt fordi den gir den raskeste og mest direkte 
adkomst ned til stranda og marinaen. Dette ble aktualisert ved avklaring av at arealet 
på Nessjordet ikke vil fungere som ”torg”, og ved at det vil kunne bli anlagt et stort og 
sammenhengende parkeringsområde som vil kunne virke som barriere. Den 
eksisterende undergangen peker ut i en ny grønn trasé, kortere og mer direkte retta 
mot strandsonen. Traseen vil bedre svare på en visjon ”fjord til fjord”. Utover dette vil 
undergangen kunne bli nødvendig for å gi tilgang til parkeringsareal på fylkesvegens 
nordside, knytta til arbeidsplasser i sentrum (nybygg). 
 
Undergangen tar i dag mye plass fordi den er kjøreadkomst. Den kan derfor nå 
modifiseres, ved å fylle opp noe i bunnen slik at frihøyden blir mindre, og ved å gjøre 
skråninga noe mindre slak. Dette vil begrense plassbehovet nær Meieribakken. Stien 
kan trolig dermed også gi en bedre adkomst til dagsenteret enn dagens over p-
arealene.  
Med slike endringer er det mulig å se på undergangen som en ressurs det ikke vil 
være klokt å fjerne, gitt at kontakten på tvers bør være best mulig. 

  

 
 
8.  Ny undergang 
 
Det er ønskelig med en romslig passasje, som avgrenses av vegger. 8m bredde i 
undergangen er 2m  mindre enn foreslått profil i Meieribakken for øvrig, og 
symmetrisk. Det foreslås brukt naturstein i vegger og mye grønt i sammenheng med 
undergangen for å unngå det ofte ganske triste inntrykket underganger gir.  
Det foreslås brukt rekkverk på brua som effektivt forhindrer brøytesnø og sølesprut 
ned på gangveien.  
Terrengnivået vil bli tatt betydelig ned (1-1,5m) i området mellom undergangen og 
slakteriet, for å få slake overganger, bli kvitt unødvendige «kuler» og fordi vegtraseen 
også idag ligger noe for høyt i forholdet til høydene ved slakteriets vegg. 
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9.  Estetisk opprusting 
 
Estetisk opprusting er et tveegget sverd.  Estetisk utforming av de offentlige 
uterommene kan både gi gode og mindre heldige signaler. Det hender at påkostede 
anlegg blir oppfattet som finkulturelle – ikke lenger til daglig bruk. Det er viktig at den 
estetiske oppustingen først og fremst skaper en orden, og dermed reduserer det 
daglige kaos som ingen setter pris på. Udefinerte ”hav” av asfalt erstattes med klarhet 
i hva som er til kjøre, parkere og gå på, hva som er offentlig og hva som er privat eller 
halvprivat. Innngangspartier markeres med kantstein og beplantning, som får 
bygninger, forretninger og innganger til å spille hovedrollen, ikke asfalt og parkerte 
biler.  
På dette grunnlaget må beplantning og kunstnerisk utsmykning komme som   
oppmykende bearbeiding, og doseres slik at det fortsatt er snakk om hverdagens rom. 
Samtidig skal likevel opparbeidingen kunne g i«skikkelige» og fine rammer rundt 
festivaler og ekstraordinære begivenheter. Disse problemstillingene vil være særlig 
aktuelle i gangstrøkets sørlige del, kartfigur 6. 
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10.  Øvergata – Jostubakken - torget 
 
Det foreslås ikke å gjøre om Øvergata til miljøgate, fordi det antas at dette ikke vil 

fungere godt nok for bebyggelsen, og med kjøring i begge retninger heller ikke for 

gående mellom sentrum og p-plassen ved brua. Det foreslås derfor et fortau langs 

søndre side kombinert med envegskjøring.  

Veglinja kurves og strammes opp, busslommer kan fjernes  - her kan det benyttes 

kantsteinstopp for bussen i stedet. Trær kan plantes for å bygge opp gateløpet. Enkel 

tilrettelegging - ikke fortauskanter i Jostubakken.    

Eksisterende torg er vist forstørret, med flere muligheter for aktiviteter og med en 

større, avskjerming mot parkeringsarealene. Det må derfor vurderes om den store 

parkeringsplassen kan reduseres noe, anslagsvis med 4-6 plasser.  

 

Klokkarstu er blitt innevokst og det foreslås at alle grantrær fjernes. Klokkarstu bør i 

mindre grad ligge ved siden av torget, og mer på torget.   Også større busker og tuja 

bør fjernes, og forhagen bør få en tradisjonell og varsom beplantning, med mer 

blomster (stauder). Det bør settes opp et hvitt stakitt rundt forhagen/hagen. 

Buskplanting må holdes nede, i høyde med stakittet. Det er klart ønskelig med tettere 

oppfølging av dette stedet. (Huset har forøvrig noe råte i utsatte deler og trenger 

bedre vedlikehold). 

Skråninga bak parkeringen har vi vist aktivert med en slak rampe/gangsti som fører 

opp til kollen sør for sjukeheimen. På kollen hadde det vært fint med en paviljong, 

sitteplass, som utsiktsplass i sola. Stien vil gjøre dette mer til en interessant park som 

man kan ferdes gjennom. Det er viktig å ta vare på verdifull vegetasjon, mens busker 

og annet vokser raskt, og kan rehabiliteres.  

Ved Klokkarstu kan en vurdere å markere Øvergata med tverrstriper i asfalten for å 

markere at vegen har mer funksjon som en plass og at kjøringa skal skje på 

fotgjengernes premisser.  

 

11.   Strandsone med park og pir 

Parken mellom «Rødbrygga» og «Grønnbrygga» formes i tråd med opprinnelig enkel 

form, en grasbakke som er forholdsvis flat for opphold, og som skråner noe brattere 

ned mot stranda. Mot Grønnbrygga (boliger) bør det plantes hekk for skjerming. Et 

stort piletre på grasbakken,og buskfelt som sperrer mot vatnet fjernes. Mot Nergata 

bygges det natursteinsmur. Dette bidrar til å stramme opp vegarealet og gjøre parken 

flatere. Benker plasseres i den runde amfiformen på det nye terrenget.  
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Hovedtemaet i den nye opparbeidingen er en ny pir i trekonstruksjon. Denne bør gå 

langt nok ut til å kunne motta ønsket fartøystørrelse på lav- eller middelvannstand. 

Disse forholdene er ikke avklart på skisseprosjektnivået.  

Kartfigur 7 

Piren vil fungere som gjestebrygge, fiskeplass, utsiktssted og bli en sentral markering 

av Straumen og stedets kontakt med sjøen. I sammenheng med festival kan  

strandsonen og parken mellom bryggene, sammen med piren og Rødbryggas 

terrasse, brukes som en spennende arena.  
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I skisseforslaget er piren valgt tegnet midt i «allmenninga», som et sentralt motiv. Det 

må likevel vurderes å bygge piren nær en av bryggne,  ettersom dette vil gi mer 

sammenheng i arealene i park og strandsone.  

 

12.   Tursti 

Turstien rundt Einhaugen utformes som en kultursti som følger dagens sti/veg. Stien 

markeres med skilt og opplysningstavler om stedets historie, naturgrunnlag og 

biologisk diversitet. Med jevne mellomrom opparbeides plasser med benker (markert 

med oransje punkter på kartet). Tydelig informasjon og adkomstplass(parkering) 

opparbeides på nordøstsida av brua. Lyssetting av turstien vil være et viktig element 

for å skape en identitet for turstien, se beskrivelse under. De fine natursteinsmurene 

på Straumbrua kan også lyssettes. For å lage en rundtur vil det være naturlig at stien 

også går gjennom sentrum bort til Muustøparken og opp til Nessjordet for deretter å 

gå ned til Sandvågen/Børgin igjen.  

Vi foreslår en flytting av bru og sti øverst i Muustrøparken for å komme bedre inn i 

sentrum sør for ny rundkjøring. 

Det har vært diskutert om stien bør ha dekke tilpasset bruk som krever særlig jevnt 

underlag. I forhold til den typen omgivelser stien går gjennom synes det riktigst at 

underlaget er fast grusdekke. Det vil også være et kostnadsspørsmål om en skal 

legge asfalt, ettersom dette krever vesentlig mer av bærelaget. 

Kartfigur 8, neste s. 
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 Kartfigur 8 
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13.     Tettstedsmarkering.  

En markering av at man kommer til Straumen langs fylkesvegen vil være viktig for å 

gjøre trafikantene oppmerksom på at man kommer til et tettsted og kommunesenter. I 

vest er det naturlig at denne markeringen skjer ved Venna. Her kan granittbelegg i 

kjørebanen, lave natursteinsmurer på sidene, vegetasjon i form av søyleosp og 

Kartfigur 9   Tettstedsmarkering sør 

Kartfigur 10   Tettstedsmarkering  vest 
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effektbelysning av forgjengerfeltet skape en «portal» til innkjøringen til Straumen.  

I motsatt ende er det Straumsbrua som danner port til Straumen, og området sør for 

Straumsbrua vil være det naturlige stedet for en markering på fylkesvegen. Her kan 

også stedet markeres med granittbelegg i kjørebanen, natursteinmur på østsida av 

fylkesvegen og treplantning i form av søyleosp. Her vil det også være naturlig å lage 

en parkeringslomme med informasjonsskilt, slik at trafikantene kan stoppe og få 

informasjon om Straumen og Den Gyldne Omveg. 

Det er kommet fram synspunkt lokalt på at det også i vest bør lages plass til en 

avkjøring, der det gis informasjon om Straumen og Den Gyldne Omveg.   

Det er også fremmet en oppfatning om at en tettstedsavgrensning også bør komme 

på vegen nordfra. Ettersom trafikken denne veien ikke «suser forbi» som på 

fylkesvegen, er behovet etter vårt syn noe mindre, men innspillet er logisk.  En 

tettstedsavgrensning i nord bør i så fall plasseres nord for skolene. 
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14.    Belysning 

BELYSNING LANGS TURVEG 
 
Eksisterende situasjon:  

          

Dagens master i tre og metall 

Forslag til nye master - 4 m master (som eksisterende) som tar utgangspunkt i 

skalaen i området, med et eller flere lyspunkt som vil knytte turstien sammen. 

                                                                                                                                                           

 

Type Aubrilam – Moshi lighting column 3- 6 m med et eller flere lyspunkt.                                                  

Lyskaster Louis Paulsen SPR12. 35W metallhalogen      
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GATEBELYSNING LANGS RIKSVEG 

Vi anbefaler to LED-armaturer med to ulike formspråk og farge kombinert med mast 

som har ett moderne maritimt uttrykk. Felles for de to LED-armaturene er at de har en 

ekstremt bra fotobiologisk sikkerhet (klasse Exempt group enligt CEI EN 62471) 

Driftskostnader for disse LED-armaturerne er naturligvis lavere enn om man velger 

vårt tredje forslag, 150 W metallhalogen. Begge LED-armaturerne har 72 st LED 

(115W, 9550lm). Dette motsvarer ett minsket forbruk på 220kwh / år jevnført med 150 

W metallhalogen eller høytrykksnatrium. Vedlikeholdskostnader blir også mindre då 

skifte av lyskilde byttes 4 ganger oftere på metallhalogen og høytrykksnatrium en hva 

man gjør på LED. 

Pris på ILO 72 inkl mast – 11900kr (exkl fundament) gir 1cd hvilket er krav langs RV. 

Belysningsberegning må utføres for kvalitetssikring. 

Pris på LED IN 72 inkl mast – 11700kr (exkl fundament) ) gir 1cd vilket er krav langs 

RV. Belysningsberegning må utføres for kvalitetssikring. 

Pris på Kaos 150W metallhalogen inkl mast – 5500kr (eks fundament) ) gir 1cd hvilket 

er krav langs RV. Belysningsberegning må utføres for kvalitetssikring. 

 

Stolpen monteres på samme side master står i dag (yttersving) for å ramme in 

vegrommet samtidig som stolpen retter seg mot stedet. 

Stolpehøyde 7-9m (belysningsberegning må utføres).  

Type: ILO                                                       Type: LED IN   
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