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Den 1. januar 2020 blir Elnesvågen kommunesenter i Hustadvika kommune. Gjennom
deltakelsen i Tettstadprogrammet ønsker vi å skape et levende og inviterende sentrum
for alle innbyggerne i den nye kommunen.
Kommunesenteret skal være drivkraften og møtestedet i kommunen. Her skal
innbyggerne i kommunen møtes til daglige gjøremål - møtes til fritidsaktiviteter - møtes
til fest. Alle skal oppleve kommunesenteret som sitt eget. Alle skal føle eierskap til og
stolthet over kommunesenteret
Dette er ambisjonen vår. Dette er ønsket vårt. Derfor inviterer vi til utviklingsarbeidet
med å skape nye Elnesvågen.
Å realisere visjonen for fremtidens Elnesvågen blir en stor oppgave. Denne vil kreve
politisk mot, vilje og utholdenhet. Da blir det avgjørende å skape et fremtidsbilde som
engasjerer - skaper entusiasme – skaper fremtidstro.
Et kommunesenter er tyngdepunkt for handel og samferdsel. Her skal innbyggerne i
kommunen få utført gjøremålene sine. Dette er likevel bare «brød og melk». Et moderne
sentrum favner så mye mer. Her skal mennesker ønske å oppholde seg fordi det gir
opplevelser, legger til rette for gode møter og skaper samhold. Her skal identiteten til
innbyggerne i den nye kommunen bygges og utvikles.
Kommunesenteret skal gå foran og ta opp i seg nye utviklingstrekk. Dette må gjøres på
en måte som medfører at alle ønsker å ta del i utviklingen.
Elnesvågen ligger i vakre omgivelser i et flott fjordlandskap. Dette må vi evne å bruke
aktivt i den videre utviklingen av kommunesenteret.
Elnesvågen skal legges til rette for alle. Her skal de minste finne noe som skaper glede
og undring. Her skal ungdommen møtes. Her skal våre eldre finne aktiviteter og
livskvalitet. Her skal Hustadvikingene føle at de hører hjemme.
Dette er oppdraget!

Anders Skipenes
Rådmann
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Figur 1: Kart over Fræna kommune og Eide kommune. Rundingen viser Elnesvågen - plassert sentralt i det som
skal bli Hustadvika kommune fra 01.01.2020.
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Invitasjon til parallelloppdrag
Vi inviterer 3 fagmiljø til parallelloppdrag for utvikling av Elnesvågen. Oppdraget skal løse praktiske
utfordringer knyttet til lokalisering av funksjoner, trafikale forhold og arkitektur, og stake ut kursen
for utviklingen av disse.
Et like viktig element i oppdraget blir å svare ut hvordan vi gjennom tettstedsutviklingen kan bygge
den nye kommunesenterets identitet, og sikre at alle innbyggerne i Hustadvika kommune får et
eierskap til dette.

Parallelloppdraget skal danne grunnlag for utarbeiding av en ny plan for Elnesvågen.
Elnesvågen blir kommunesenteret i Hustadvika kommune fra 01.01.2020. Parallelloppdraget
skal komme med forslag til overordnet struktur for fremtidens Elnesvågen sentrum, og peke
ut fremtidsrettede og bærekraftige løsninger mht. arkitektur, mobilitet, klimaendringer og
folkehelse. Kort sagt skal parallelloppdraget gi en helhetlig vurdering av Elnesvågen sitt
potensiale, og bidra til å sikre utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og levende
kommunesentrum for nye Hustadvika kommune. Oppdraget skal også ta hensyn til
Elnesvågens beliggenhet i forhold til Molde, og løfte samspillet med byen.
Parallelloppdraget skal komme med løsningsforslag på den overordnede sentrumsstrukturen,
stake ut kursen for helsefremmende og bærekraftige løsninger og være med å legge til rette
for et attraktivt og levende sentrum for mennesker i alle livsfaser. Prosessen skal bidra til å
styrke felles identitet til Elnesvågen som kommunesenter for innbyggere i den nye
kommunen, og løfte frem muligheter for et godt samspill mellom tettstedene.
Løsningsforslagene skal gi retning og forutsigbarhet. I tillegg skal teamene foreslå en trinnvis
strategi for gjennomføring av tiltak som drøfter kommunens rolle spesielt.
Det skal velges ut tre team som, gjennom sin tverrfaglig kompetanse og kreativitet, skal få
utforske gode plangrep og innovative løsninger for en bærekraftig utvikling av nye Elnesvågen
sentrum. Teamene har mange «spillebrikker» i form av potensielle nybygg, muligheter for
sambruk i tillegg til at kommunen eier mye grunn i sentrum.
Kommunen forventer gjennom parallelloppdraget å motta ambisiøse, konkrete,
gjennomførbare og kreative forslag og strategier, samt avdekke problemstillinger og temaer
som bør følges opp i det videre arbeidet. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å
skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt
blant administrasjonen, politikere, innbyggere i Fræna og Eide, utbyggere og næringsliv.
Parallelloppdraget er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner og kommunen kan bruke
materialet fra de ulike konsulentene slik den måtte ønske. For å sikre lokal forankring og
gjennomføringskraft er vurderingsgruppen satt sammen med deltagere fra relevante
fagmiljøer og aktører.
Fræna kommune benytter BYLIVsenteret i Norsk Arkitekters Landsforbund som
prosessveileder i gjennomføringen av parallelloppdraget.
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Figur 2: Kart over Elnesvågen sentrum sett i sammenheng med industriområdet Eidem sør/vest og
bransjearealet på Dale, og boligområdene i nord – Hauglia og Dalelia.

Figur 3: Kart som viser reguleringsplanen i Elnesvågen
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1. Bakgrunn
I 1964 ble kommunene Bud, Hustad og Fræna slått sammen til dagens Fræna kommune. I 2020 tas
neste skritt, og Fræna danner sammen med Eide den nye Hustadvika kommune. Hustadvika blir
med sine 13.300 innbygger den 4. største kommunen i Møre og Romsdal.
Vi skal ta med oss det som er godt i dagens kommuner inn i den nye kommunen. Elnesvågen skal
bli et samlende kommunesenter, og en motor i utviklingen i Hustadvika.

Fra 1. januar 2020 etableres Hustadvika kommune. Kommunen ligger ytterst
på Romsdalshalvøya, nord for Molde i Møre og Romsdal fylke. Fræna kommune har ca. 9.800
innbyggere, og Eide har ca. 3.500 innbyggere.

Figur 4: Kart over Midt-Norge, der Fræna kommune og Eide kommune er uthevet

På grunn av fødselsoverskudd har Fræna kommune hatt god befolkningsvekst i mange år.
Noen år har der også vært nettoinnflytting. Kommunen har relativt lav arbeidsplassdekning
på grunn av stor utpendling til Molde. Denne omfatter over 30 % av den arbeidsaktive
befolkningen. Kommunen har et eget næringslivet som er livskraftig og går godt. Kommunen
ønsker å stimulere næringsutvikling og næringsetablering i henhold til ABC-prinsippet som
legger opp til rett virksomhet på rett sted.
Elnesvågen og bygdelagene i indre og søre deler av kommunen har hatt den sterkeste
befolkningsveksten. Historikken fra sammenslåingen i 1964 har vist vekslende oppfatning av
hvilke tettsteder det skal satses mest på. Kommunestyret i Fræna står nå samlet om
Elnesvågen sin status som kommunesenter.
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Gjennom tidligere sentrumsutviklingsarbeid («Festeplan for stedsutvikling 1998» og
«Elnesvågen- et forslag til sentrumsutvikling 2008», se vedlegg), har det vært gjort mange
vedtak og tiltak som skulle iverksettes i Elnesvågen, men av økonomiske årsaker har lite så
langt blitt gjennomført (Fræna har vært ROBEK-kommune i 2 perioder på til sammen 11 år).
Elnesvågen er befolkningsmessig det største tettstedet i Romsdal med sine 2.533 innbyggere
(befolkningsstatistikk fra januar 2017). Bare Molde by er større. De fleste i Elnesvågen bor i
boligfeltene Hauglia og Dalelia nord-øst for sentrum. I tillegg er det også tilrettelagt for tett og
god boligutvikling fra sentrum mot Eidem vest for sentrum. Tettstedet Elnesvågen ligger
sydvendt mot Frenfjorden under fjellene Haukåsen, Heian og Talstadhesten. Sentralt ligger
også et aktiv gårdsbruk der det drives melkeproduksjon.

Figur 5: Kart som viser regulerte boligområder i Elnesvågen
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De visuelle og estetiske kvalitetene med jordbrukslandskap og fjordlandskap er flott rundt
Elnesvågen. Fjordlandskapet er et langstrakt landskap med slakke lier med vakre gårder.
Strandflatene ut mot fjorden ligger åpne mot hav og himmel, og fjellene reiser seg i bakkant
som mektige formasjoner. De danner karakteristiske silhuetter og landmerke som ramme
rundt tettstedet. De smale jordbruksteigene rundt fjorden er karakteristiske. Dyrket mark er
delt i lange, smale teiger fra strandsonen og oppover åssidene. Teigene er avgrenset av
steingjerder, åkerreiner og noen steder bredere skogbelter.

Foto: Marius Løseth. Her ser vi litt av teigstrukturen ved industriområdet Eidem «sør» i den vestlige delen av
Elnesvågen

Elnesvågen sentrum har vokst frem på nordsiden av riksvegen. Dalseth-garden (fra 1869) ble
etter hvert et tyngdepunkt i tettstedet med landhandel, post, hotell og skysstasjon. Nede ved
fjorden lå Høstmarkbryggen som hørte til Dalseth, og var et sentralt samlingspunkt mot sjøen.
Fra 1920 og årene fremover mot 1950 utviklet Elnesvågen seg smått og forsiktig med
sentrumsdannelse der Dalseth-butikken med bensinstasjon og Brudesetbygget var et
tyngdepunkt.
Industrien vokste frem med TINE Meieri og Hustadmarmor som viktige næringsvirksomheter
som raskt vokste seg store. Fra 1960 mot 1980 skjedde det en betydelig vekst her.
Kommunesenteret ble lagt hit, og butikksenteret ble bygget opp. Sentrum strekte seg utover
og tyngdepunktet ble flyttet vestover. Boligfeltene kom til, og barneskolen Haukås skole ble
bygget mellom Brudesetbygget og butikksenteret.
Sentrum preges i dag av den mer eller mindre tilfeldige utbygging fra 60-tallet, og mangler
struktur og organisering som tilfredsstiller dagens behov. Sentrum preges også av store
parkeringsarealer og lite ordnede trafikale forhold.
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2. Forutsetninger for oppdraget
Utviklingsoppgavene er mange. Kommunen planlegger ny sentrumsskole. Idretten trenger bedre
fasiliteter. Nye sentrumsnære boligarealer må utvikles. Handels- og servicenæringen må kunne
utvikle seg i takt med behovene.

Sentrumsutviklingen i Elnesvågen ligger betydelig etter andre kommunesenter som det er
relevant å sammenligne seg med i fylket. Mange av disse har arbeidet godt med utvikling av
sine kommunesentra de siste årene; Åndalsnes, Vestnes, Ulsteinvik, Fosnavåg, Ørsta for å
nevne noen.
Dette parallelloppdraget er starten på en ny utvikling for Elnesvågen som kommunesenter.

Foto: Fræna Næringsforum. Bilder fra torget, og bilde fra foran hovedinngangen på Bølgen Kjøpesenter

Link: googlemap Elnesvågen sentrum:
https://www.google.no/maps/@62.8517082,7.140395,15z?dcr=0

2.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Figur 6: Figuren viser de overordna målene fra kommuneplanens samfunnsdel 2005 – 2017, vedtatt av Fræna
kommunestyre i 2005
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2.2 Avgrensing og fortetting av Elnesvågen sentrum
I gjeldende kommuneplans arealdel for Fræna kommune (2015-2027), står det dette om
Elnesvågen sentrum:
«Utgangspunktet for avgrensing av Elnesvågen sentrum er dagens og framtidas
planlagde mangfald og konsentrasjon av handels- sørvis-, og kulturtilbod, grøntdrag
og grøntstruktur. Elnesvågen er i dag eit langstrakt sentrum med ulike typar
detaljhandel. Jordbruksinteresser og terrenget i nord og Fylkesvegen i sør har i lengre
tid vore ei hindring for å utvikle sentrum i andre retningar.
Utvikling og avgrensing av sentrum har vore presentert i fleire tettstadsanalysar utan
at det har blitt tatt dei store grepa i sentrum. Fylkesplanen for senterstruktur legg opp
til at kvar kommune har ansvar for å avgrense sentrum. I dei største byane bør det
ikkje vere meir enn 800 meter mellom ytterpunkta. I dei andre tettstadene bør
avstanden vere tilsvarande mindre. På figur 7 er det teikna to sirklar ut frå torget.
Desse er har ein diameter på 400 og 800 meter som er i tråd med rettleiinga i
fylkesplanen for senterstruktur.
Parallelt med kommuneplanen, arbeidast det med ein ny sentrumsplan. Her vert det
lagt opp til at eksisterande sentrumsområde kan fortettast og utvidast sørover under
eksisterande fylkesveg. I området vert det lagt opp til detalj- og daglegvarehandel,
kontor, konsentrerte bustader, kulturhus og andre allmennyttige tenester. På figur 7
vert prinsippet i planen for det nye Elnesvågen sentrum vist. Elnesvågen sentrum er
avgrensa med sentervegen i vest og nord, Haukåsvegen i aust og ny internveg i sør.
På begge sider av fylkesvegen er det eit sentralt torgområde liggande i det viktigaste
grøntdraget som går nord – sør. Ei ytre avgrensingsramme vil kunne vere dei to
rundkjøringane på Dalset i aust og ved kommunehuset i vest».

Figur 7: Sirkler med diameter på 400 og 800 meter i tråd med veileder i fylkesplanen for senterstruktur.
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Figur 8: Prinsippet i planen for Elnesvågen sentrum (kartutsnitt fra reguleringsplan sentrum)

I parallelloppdraget ønsker vi at avgrensningen av Elnesvågen sentrum, forholdet til fjorden
og aktiviteter drøftes. Bærekraftig utvikling og god folkehelse er prinsipper som skal ligge til
grunn for all sentrumsutvikling.

2.3 Viktige kvaliteter som bør ivaretas
Sentrum skal bli et attraktivt bysentrum, samtidig er det en del viktige elementer og
grøntarealer som bør bli ivaretatt. Disse elementene bør bli en del av identiteten til nye
Elnesvågen sentrum.
- Vågsetersmia (eplehage) Se. Fig 9 grøntareal ved sjukeheimen
- Gården vis-a-vis Høstmark – sansehage for offentligheten
- Stiene langs fjorden og mot utmarka se fig.8
- Sikret friluftsområde
- Grønne drag, spesielt innenfor sentrumssirkelen
- Teigstruktur
- Dalsethgarden
- Bensinstasjon på Dalseth – sør for Dalsethgarden
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Figur 9. Kommunale eiendommer i Elnesvågen sentrum markert rødt
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Figur 10. Kart som viser potensiell forlengelse av kyststien langs Elnestangen og turstier fra Elnesvågen sentrum
markert med rød stiplet linje. Gul stiplet linje er eksisterende veier som kan brukes i fremtidig turveinett. Grønn
linje er eksisterende veier/turstier.
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Figur 11. Grøntarealer i tilknytting til Elnesvågen (fra reguleringsplan)

2.4 Aktuelle funksjoner og elementer
Elementer som løsningsforslagene skal vise:
Bebyggelse
Kommunen ønsker å vektlegge flerbruk og funksjonsblanding
- Boliger
o Størrelse og type
o Beboernes alderssammensetning og ulike bo-behov
- Handel
- Serveringssteder
- Offentlig og privat tjenesteyting
- Næring
- Arena for sambruk mellom offentlige, private, frivillige
Fysisk infrastruktur
- Ny hovedgate tilrettelagt for myke trafikanter
- Torg, møteplasser, stier, gater og gater mellom byggene
- Ivaretakelse av siktakser
- Oppholdsareal for barn og unge
Nye Elnesvågen sentrum – Program for parallelloppdrag
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-

Kollektivløsninger og ny bussholdeplass
Gang, sykkelveger og turveinett og forbindelser med målpunkt i og utenfor området
Et parkeringssystem som ivaretar ulike brukergrupper, også de som pendler med buss
fra Elnesvågen mot Molde

Blågrønn struktur
- Åpne opp mot fjorden
- Gjennomgående grønnstruktur
- Steder å leke, også med vann
- Arealer for urbant landbruk
- Rekreasjonsarealer
Bærekraftige prinsipper som skal legges til grunn
- Lokal åpen overvannshåndtering (LOD) hvor også en vurderer bruken av grønne tak
- Utstrakt sambruk og funksjonsmiks for bygninger
- God tilrettelegging for gange- og sykkel med gode parkeringsmuligheter for sykkel
- Klimanøytrale bygg
- Hensiktsmessig klimavennlig energisystem for oppvarming

3. Sentrale problemstillinger som skal besvares
Vi ønsker å knytte Elnesvågen til fjorden for å gjenreise «fjordlandsbyen». Nærhet til vann er en
viktig kvalitet både visuelt og trivselsmessig.

Før 1960 representerte Frenfjorden den viktigste handelsforbindelsen til og fra Elnesvågen.
Det har i flere tiår vært økende gjengroing, og en ønsker å åpne opp igjen mot fjorden. Vi tror
at dette vil bidra til å gjenskape vår identitet som «fjordlandsby» og handelssted.
Satsningen vil være viktig og riktig for videre utvikling av Elnesvågen som kommunesenter og
handelssted. Nærhet til fjorden øker attraktiviteten for besøkende. Vi mener at fjorden er et
viktig element i arbeidet med å bygge identiteten, omdømmet og stoltheten av tettstedet. Vi
vil at Elnesvågen skal være et godt sted å vokse opp, leve og bli gammel for innbyggerne våre.
Kommunens identitet er sterkt knyttet til natur, friluftsliv, fjord og fjell, idrett, landbruk,
industri, fiske og bokvalitet. Dette ble tydeliggjort i det tidligere nevnte identitet- og
omdømmeprosjektet. Løsningsforslagene bør støtte opp under disse identitetsparametrene.
Kommunen forholder seg til fylkeskommunens regionale delplan «Attraktive byer og
tettsteder i Møre og Romsdal». Planen anbefaler at det legges til rette for en attraktiv by- og
tettstedsutvikling.
Det vil bli en viktig utfordring i løsningsforslagene å vise hvordan kommunen både kan oppnå
ønsket utvikling i sentrum, og samtidig ivareta og skape stolt identitet hos alle innbyggere i
kommunen. Nødvendige grep i eksisterende sentrum skal konkretiseres.
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Elnesvågen må fortsatt leve med at fylkesvegen går gjennom sentrum. Utforming av denne
gaten i sentrumsområdet, fartsbegrensning og trygge krysningspunkter vil derfor være viktige
problemstillinger.
Når vi ser for oss Elnesvågen i en større sammenheng, er det flere utfordringer vi ser:






Hva er Elnesvågens særtrekk og plass i den nye storkommunen og regionen
Hvilken rolledelingen skal det være mellom områdene Dale og Eidem Sør og sentrum
når det gjelder boligbygging og utvikling av storhandelsområde, industri og annen type
næringsvirksomheter som ikke er typiske sentrumsfunksjoner
Hvordan skal sentrum knyttes sammen med sine nære omgivelser med sikte på å legge
til rette for gående og syklende
Hvordan kan Elnesvågen vende seg mot fjorden
Hvordan kan Holamyra storhandelsområde i Malmefjorden påvirke utviklingen av
sentrum

Å ligge tett på byen Molde gir muligheter og utfordringer for kommunen. Å være en bokommune med tilrettelagte boligfelt og næringsareal gir den nye kommunen muligheter for
videre vekst i alle deler av kommunen. Hvordan veksten bør fordeles er viktig spørsmål.
Elnesvågen må ses i en større sammenheng som kommunesenter og et regionssenter.
I parallelloppdraget må en se på rolledelingen mellom de ulike næringsarealene rundt
kommunesenteret. Hvilke typer virksomheter bør de ulike områdene inneholde og hvem skal
de betjene i henhold til ABC-prinsippet for god lokalisering.

Figur 12: Kart som viser avstanden mellom Elnesvågen – Molde, ca. 22 min med bil
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Prosjekter som kan vurderes som nye elementer i utviklingen av Elnesvågen
sentrum
-

Ny barneskole i sentrum
Bussterminal med ventesoner og sykkelparkering
Sentervegen; varelevering og tilkomsten til Bølgen kjøpesenter er et problem i dag. I
tillegg har den et farlig kryss ved barneskolen og Rema 1000.
Boligområder under utvikling – hvilke boliger plasserer hvor i sentrum?
Behov for senior-/omsorgsboliger
Utvikling som inkluderer dagens sjukeheim
Ungdommene mangler et samlingssted i Elnesvågen
Utvikling som inkluderer Fræna Videregående Skole
Utvikling av aktiviteter rundt Fræna Ungdomsskole
Utvikling av sørsiden av fylkesvegen
Masterplan for reiselivet i nye Hustadvika kommune er igangsatt. Hvordan kan
Elnesvågen bli et aktivum i reiselivsutviklingen
Nytt kulturbygg
Lokaler til kulturskole
Lokaler til bibliotek
Bygg som samler alle kommunale brukerorienterte tjenester i sentrum

Med dette som bakgrunn, har kommunen identifisert følgende problemstillinger som alle
arkitektteamene skal besvare:

1 Tettstedet Elnesvågen åpner opp – styrket kontakt med fjorden
Dagens Elnesvågen er påvirket av fylkesvegen, preget av bilbruk, få møteplasser, og er lite
tilrettelagt for gående og syklende. Fremtidens Elnesvågen kan åpne opp mot fjorden, og ta i
bruk de muligheter og de potensiale som ligger på sørsiden av fylkesvegen i
kommunesenteret.
Sjukeheim, småbåthavn og aktivitetspark ligger i dag i dette området. Ved sjøen ligger mange
muligheter for friluftsaktiviteter og opplevelsesbasert aktiviteter både for egne innbyggere og
besøkende. Det må legges til rette for opplevelsesbasert reiseliv på land og vann i Elnesvågen.

Foto: Ragnhild Aas

Foto: Ragnhild Aas
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Foto: Ragnhild Aas
Foto: Fræna Næringsforum
Bilder fra fjorden mot sentrumsområdet. Tilrettelagt badeplass ved småbåthavna nedom sjukeheimen

2 Ny barneskole i sentrum – samt arealer for idrett og kultur
Det skal plasseres en ny barneskole i sentrum. Hvilket potensial kan det ha for
sentrumsutviklingen om man tenker utstrakt sambruk.
WSP Norge har – på bestilling fra kommunestyret, laget en rapport revidert 17.11.2017 om
tomtevalg for ny barneskole i Elnesvågen. Denne rapporten, samt areal- og funksjonsprogram
for Haukås skole med basishall revidert 22.11.2017 (se vedlegg) kan begge benyttes i
parallelloppdraget.
-

Det er i dag stor underkapasitet for innendørsidretten i Elnesvågen. Fotballen har ikke
innendørshall, garderobeanlegg og de fasiliteter idretten krever. I dag ligger det en flott
stadion overfor Haukås barneskole som er lite i bruk på grunn av gressmatten på anlegget.
EOIL Fotball ønsker å utvikle dagens stadion videre for fotballen.

-

Turn deler i dag tid i dagens Frænahall med håndball, volleyball og andre hallidretter.
Kapasiteten er sprengt, og turngruppen ønsker å bygge egen basishall. Hva kan man gjøre
sammen med planlegging av ny barneskole i sentrum? Hva ligger i potensialet med
nærheten til sentrum, boligfeltene og ikke minst areal til offentlig bruk i fritiden?

-

Det er behov for et kulturbygg/flerbrukshus med tilrettelagte lokaler for kulturskole og
bibliotek, og muligheter for lag, foreninger og profesjonelle til å benytte lokalene. Dette
må bli et levende hus som fylles med aktiviteter «hele døgnet». Hvor bør dette lokaliseres
og hvilken sambruk bør man legge opp til?

-

Hus for ungdommen. Det gamle ungdomshuset «Heimhug» ble sanert i 2010. Siden den
gang har ikke ungdommene hatt et tilholdssted i Elnesvågen. Det er ønskelig at
parallelloppdraget inkluderer ungdommen i utarbeidelse av planen.
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Foto: Marius F. Løseth.
Haukås skole ligger tett på sentrum og Sentervegen mot vest. EOIL stadion ligger rett ovenfor barneskolen.
Busstopp ses nede i høyre hjørne.

3 Torg og sosiale møteplasser hele livet
Hvor skal vi etablere det sentrale torget eller møteplassen i Elnesvågen, og hvordan skal vi
sikre at det blir brukt av så mange som mulig?

Foto: Fræna Næringsforum
Foto: Fræna Næringsforum
Elnesvågen Handelsstandsforening arrangerer Matfestival og julemarked hvert år

-

Kan torget knytte nord- og sørside av sentrum sammen?

4 Grønn mobilitet, byform, logistikk og organisering av sentrum
Nordsiden av Elnesvågen sentrum preges av tilfeldig spredt bebyggelse med parkeringsplasser
mellom. Hvordan kan man strukturere og forme bebyggelse, gater og plasser slik at man
skaper gode offentlige rom og møteplasser hvor gående og syklede kan være premissgivere?
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Når sørsiden av riksvegen inkluderes i sentrum, vil dette medføre utstrakt kryssing av vegen
av myke trafikanter. Hvordan kan det legges best mulig til rette for sikre krysningspunkter slik
at fylkesvegen blir en naturlig del av sentrum?
Hvordan kan man legge til rette for at folk som bor rundt sentrum velger å gå og sykle til
sentrum?
Kan turveier ledes gjennom sentrum?
Dersom Sentervegen bygges, vil deler av eksisterende veg ved skolen kunne fjernes. Hvilke
muligheter vil det kunne åpne for?

5 Klimatilpassing, mikroklima og energisystem
Det skal vurderes hvordan god byform og grøntstrukturer kan bidra til klimatilpassing og godt
mikroklima.
Det skal også drøftes hva slags energisystem som kan være interessant i Elnesvågen for å
redusere CO2-utslipp og bruk av strøm til direkte oppvarming.

6 Bo og arbeide lokalt- og/eller pendle
Hvordan kan man skape et positivt samspill mellom pendlere og lokalt næringsliv?
Hvordan kan kommunen bidra til å utvikle nye arbeidsplasser i sentrum?

7 Gjennomføringsstrategier og utbyggingsetapper
Hva bør kommunen foreta seg for å kunne realisere det fremtidsbilde som er tegnet i
parallelloppdraget på kort, mellomlang og lang sikt? I hvilken rekkefølge bør tiltak
gjennomføres?

4 Beskrivelse av oppdraget
4.1 Arbeidsprosess og frister
Oppdraget skal gjennomføres fra 11.april – 12. september 2018, med følgende arbeidsfaser
og seminarer der teamene deltar:
Oppstartsseminar 2.mai

Oppstartsseminaret skal gi en introduksjon til de viktigste problemstillingene
parallelloppdraget skal løse, og gi deltagere nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale for
å gjennomføre oppdraget. Teamene vil bli presentert for stedet og sentrale aktører, og det
blir befaring i sentrumsområdet. Åpent folkemøte på kveldstid.
Arbeidsfase 1 (2.mai – 13.juni)
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Det enkelte team skal i den første arbeidsfasen gjøre stedlige analyser og drøfte hva som er
spesielle utfordringer. I denne analysen skal teamene vurdere hvilke rolle nye Elnesvågen
sentrum skal ha i kommunen og regionen. Arbeidet med de sentrale problemstillingene
igangsettes.
Midtveisseminar 13.juni

Ved midtveisseminaret skal teamene presentere resultatet av den innledende arbeidsfasen,
herunder grep for sentrumsutviklingen. Det vil bli lagt til rette for medvirkning i seminaret.
Innspill under og etter seminaret skal lede forslagene inn mot konkretisering og uttegning av
sentrumsplangrep.
Arbeidsfase 2 (13.juni – 12. september)

Videre utarbeiding av det enkelte alternativ. Teamene arbeider med konkretisering på basis
av de identifiserte problemstillingene og gjennomførte analyser. Erfaring og innspill fra
midtveisseminaret tas med i arbeidsfase 2.
Sluttseminar 12. september

På sluttseminaret presenteres teamenes sluttførte arbeid. Seminaret vil være et åpent møte
hvor innbyggerne inviteres til å delta.
Utstilling

Parallelloppdragene vil stå utstilt på sørviskontoret i kommunehuset.
Evaluering

Det er blitt nedsatt en vurderingsgruppe som skal følge hele prosessen, og som vil delta på
seminarene.

4.2 Krav til innlevert materiale
Materialet skal leveres på norsk.
Til midtveisseminaret skal materialet vises i form av en presentasjon.
Til sluttseminaret skal følgende materiale leveres:
 6 lettleste plansjer stående A1, alle kart orienters med nord opp. Plansjen skal på
en god måte illustrere teamets løsningsforslag. En plansje skal vise hele
løsningsforslagets struktur vist ovenfra, og minimum en plansje skal omhandle
fordypningstemaet.
 Fullstendig oppgavebeskrivelse i liggende A3-format digitalt
 Presentasjon som fremhever de viktigste grepene i besvarelsene (ppt- og pdffilformat, liggende)
Materiale leveres i pdf-filer både som trykkfiler (høy oppløsning), filer med middels oppløsning
egnet for annen presentasjon/mangfoldiggjøring samt filer for internett.
Ved oppstart av arbeidet vil Fræna kommune sende ut digitale kartmateriale, også rådata for
digitalt kartgrunnlag for 3D-modell. Det bes om at det leveres inn filer i SOSI-format av
forslagenes 3D-modeller.
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5 Annet
Bruk av resultatene fra parallelloppdraget
Eiendomsrett
Innlevert materiale er kommunens eiendom. Oppdragsgiver har rett til å bruke
prosjektmaterialet til formålet for parallelloppdraget, og man må oppgi hvem som har
opphavsrett til forslaget. Innlevert materiale vil ikke bli forsikret. Det forutsettes at deltakerne
selv oppbevarer originalmaterialet og plansjer.
Utstilling
Fræna kommune kommer til å stille ut materialet fra parallelloppdraget i flere sammenhenger,
som ledd i utviklingen av Elnesvågen sentrum.
Føringer og bakgrunnsmateriale
Føringer
og
bakgrunnsmateriale

finnes

på

kommunens

hjemmeside:

http://www.frana.kommune.no/tjenester/naring/tettstedsprogrammet/

Følgende er føringer:
 Regional delplan for «attraktive byer og tettstadar» i Møre og Romsdal
 Fylkesplan
 Boligbyggeprogram 2017 – 2020
 Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027
Øvrige dokumenter på hjemmesiden er å regne som bakgrunnsmateriale.
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon under parallelloppdraget:
 Ann Helen Rødal Dalheim, prosjektleder, Fræna Næringsforum
post@fnf.as
 Linn Eidem Myrstad, kommuneplanlegger i Fræna kommune
Linn.eidem.myrstad@frana.kommune.no

Fysisk materiell leveres på rådhusets servicekontor hos Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440
Elnesvågen.

Frist for innlevering av produsert materiale: 12. september 2018
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Vurderingsgruppe
De tre forslagene blir diskutert og gjennomgått av ei vurderingsgruppe med slik
sammensetning:
 Rådmann
 Arealplanlegger
 Rådgiver/Arkitekt MNAL, Møre og Romsdal Fylkeskommune
 Representant for BYLIVsenteret
 Ledende helsesøster, barn- og unges representant i plansaker i kommunen
 Politiker fra Eide kommune
 Politiker fra Fræna kommune
 Representant for lokale grunneiere
 Prosjektleder

6 Vedlegg og lenker
Sentrale dokumenter og resultater fra medvirkningsprosesser som skal tas hensyn til og
vurderes i prosessen:
Elnesvågen – Plan for stadsutvikling, Feste as, Lillehammer, landskapsarkitektar mnla, des
1996: http://www.frana.kommune.no/tjenester/naring/tettstedsprogrammet/foringer-ogbakgrunnsmateriale/
Elnesvågen – eit forslag til sentrumsutvikling, Haavard Simon Nilsen, Ragnhild Nessa,
landskapsarkitektar, Fræna kommune, oktober 2008:
http://www.frana.kommune.no/tjenester/naring/tettstedsprogrammet/foringer-ogbakgrunnsmateriale/
Områderegulering Elnesvågen sentrum 2011:
file:///C:/Users/Roger%20Hustad/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.O
utlook/9B8RJSPY/Reguleringsplan%20Elnesvågen%20sentrum%20vedtatt%20i%202013.pdf
Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027:
http://www.frana.kommune.no/tjenester/bygg-eiendom-og-plan/plan/kommuneplan/hvaer-kommuneplan/
Rapport: Ny skole i Elnesvågen, Tomtevalg, WSP, Thomas Odiin, 17.11.2017:
file:///C:/Users/Roger%20Hustad/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.O
utlook/9B8RJSPY/Rapport%20Fræna%20-%20Tomtevalg%202017-11-17.pdf
Areal- og funksjonsprogram Haukås skole med basishall, WSP, Beate Aske Løtveit, Erik
Bratholm,
22.11.2017:
file:///C:/Users/Roger%20Hustad/Desktop/Tettstedsprogrammet/Vedlegg%20programmeri
ng/Areal%20og%20funksjonsprogram%20utkast%20Haukås%20skole%20Fræna_.pdf
Boligbyggeprogram 2017 – 2020: http://www.frana.kommune.no/_f/p1/iae8556de-ad464a90-b35a-4692930f3ade/boligbyggeprogram-2017-2020.pdf
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