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1 GENERELL ORIENTERING 

1.1 Oppdrag fra fylkestinget 
Saken er behandlet av fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag fra 2015 og fram til i dag.  

Nord-Trøndelag fylkeskommune:  

 FT-sak 85/15 - Utredningsmandat for mulig felles videregående skole for Leksvik videregående 
skole og Rissa videregående skole  

 FT-sak 35/16 - Utredning om mulig felles videregående skole for Leksvik videregående skole og 
Rissa videregående skole 

Sør-Trøndelag fylkeskommune:  

 FT 127/15 - Skolebruksplan 4 – fase 2  
 FT 92/16 - Skolebruksplan 4: Rissa vgs. og Leksvik vgs. - drøfting av ulike organisatoriske 

modeller.  
 FT-sak 133/16 – Skolebruksplan 4 – fase 3  
 FT-sak 42/17 – Skolebruksplan 4: Felles videregående skole Leksvik/Rissa – oppfølging og 

videre planarbeid 

Saken ble behandlet av Trøndelag fylkeskommune i fylkestinget desember 2017, FT-sak 26/17. Vedtak 
fra denne behandlingen er gjeldende vedtak i saken og legger rammene for denne utredningen: 

1. Et skolealternativ i Vanvikan utredes videre og fremmes for Fylkestinget i april 2018  
2. Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i de prosesser som er i gang med eksterne 

rådgivere, de videregående skolene, vertskommune og øvrige samarbeidspartnere som 
grunnskole, idrett og arbeids-/kulturliv.  

3. I tillegg til utredningsarbeidet som allerede er gjennomført, ønsker fylkestinget at følgende 
forhold belyses ytterligere:  

d) Samarbeid om bygningsmasse med kommune og lokalt næringsliv  
e) Utvikling av fylkestilbud og profil i samarbeid med lokalt næringsliv  
f) Etablering av fagskoletilbud i samarbeid med lokalt næringsliv og en av dagens 

fylkeskommunens fagskoler  
4. Kapasitet på antall elevplasser fastsettes til cirka 300-320 i samsvar med opplæringstilbud angitt 

i saksutredningen.  
5. Eventuell nedleggelse av Rissa videregående skole og Leksvik videregående skole og 

etablering av ny, felles skole vurderes på grunnlag av utredningen i fylkestinget i april.  

 

1.2 Gjennomførte prosesser 
Det er gjennom utredning av felles videregående skole i Indre Fosen kommune gjennomført dialog med 
Indre Fosen kommune som planmyndighet og vertskommune, samt næringslivet i Indre fosen kommune.  

Tema for dialogen med Indre Fosen kommune har vært å skape en forståelse av Indre Fosen kommune 
sin jobb med ny kommunedelplan som er under utarbeidelse, skaffe en oversikt over kapasitet på 
infrastruktur samt få avsatt rammer for bygningsvolum. Eksterne rådgivere har vært delaktig med 
informasjonsinnhenting samt deltakelse i møter. 

Tema for dialogen med næringslivet i Indre Fosen kommune har vært å skape en forståelse av hvilken 
kompetanse som arbeids- og næringslivet i kommunen har behov for i fremtiden. Det har også vært 
dialog knyttet til en eventuell opprettelse av et fagskoletilbud.  



I denne fasen av utredningen har brukermedvirkningen vært begrenset til dialog med rektorene, nivået på 
brukermedvirkning er avklart i samråd med rektorene. Ved en videre planlegging av et skoleanlegg i 
Vanvikan vi igangsatte bruksprosessene tas opp igjen. 

2 TOMTEALTERNATIVER 

Det er i utredningen jobbet med to alternative lokaliseringer i Vanvikan. Den ene tomta er der dagens 
barne- og ungdomsskole ligger, videre kalt «skoletomta». Den andre aktuelle tomta er nede ved 
småbåthavna og hurtigbåtanløpet, videre kalt «havnetomta». Det er valgt å gå videre med disse to 
tomtealternativene på bakgrunn av tidligere utredninger i saken.  

Skoletomta er utredet i to alternativer med ulik opparbeidelse av tomt og buss- og parkeringsfunksjoner.   

Havnetomta er utredet i fem alternativer der det er ulikt omfang og løsning for utfylling av tomt i sjø.  

3 TRAFIKKSIKKERHET 

Det er ved gjennomført befaring i Vanvikan sentrum samt ved gjennomgang av planbestemmelser ansett 
at de trafikale forutsetningene for en videregående skole er mangelfulle. Dette inkluderer blant annet 
bussoppstilling og universell utforming av gang- og sykkelveg. 

Det er engasjert eksterne rådgivere for å se nærmere på utfordringene, samt lage et forslag til godkjent 
løsning for begge tomtealternativer. Detaljeringsgrad for løsningene er begrenset til å kunne si noe om 
kostnader og realisme i gjennomføring.  

Indre Fosen kommune jobber pr. dags dato med et grunnlag for endring av den trafikale situasjonen 
gjennom sin kommunedelplan og det foreligger et arbeidsnotat som legges inn i vurderingen ved utvikling 
av en videregående skole i Indre Fosen kommune. 

3.1 Trafikksikkerhet ved skoletomta 
For å ivareta trafikksikkerheten ved skoletomta foreslås det å gjennomføre følgende tiltak:  

 Det etableres tydelige skiller mellom myke og harde trafikanter   
 Det etableres ny bussoppstillingsplass for skoleskyss  
 Det opparbeides 45 parkeringsplasser  
 Det etableres en universelt tilgjengelig gang-/ sykkelvei fra hurtigbåtankomst til Vanvikan 

idrettshall  

Flere av tiltakene kan ha ulike fysiske løsninger. Valg av løsning bør sees på ved videre planlegging av 
en videregående skole.  

Forslag til løsning innebærer at både bussoppstilling/holdeplass og parkeringsplass for bil legges utenfor 
skoletomta. Anlegg for buss legges på tomt for nærliggende samfunnshus. Samfunnshuset må i det ene 
alternativet rives for å få nødvendig areal. Det etableres et nytt parkeringshus på kommunal tomt 
umiddelbart sør for skoletomta. Universelt utformet gangadkomst fra bussholdeplass til skolen løses via 
ny gang- og sykkelveg fra samfunnshustomta til parkeringshuset, og via heis i tilknytning til 
parkeringshus opp til fortau i Vanvikveien. 

Det er utredet et alternativ med redusert opparbeidelse av eiendom på samfunnshustomta der 
eksisterende samfunnshus beholdes, etablering av bussholdeplass til 1-2 busser og redusert størrelse på 
parkeringshus. 



3.2 Trafikksikkerhet ved havnetomta 
For å ivareta trafikksikkerheten ved skoletomta foreslås det å gjennomføre følgende tiltak:  

 Det etableres tydelige skiller mellom myke og harde trafikanter   
 Det etableres en universelt tilgjengelig gang-/ sykkelvei fra eventuell ny videregående skole til 

Vanvikan idrettshall  
 Det opparbeides 45 parkeringsplasser   
 Det opparbeides en ny avkjørsel til skolen  

Flere av tiltakene kan ha ulike fysiske løsninger. Valg av løsning bør sees på ved videre planlegging av 
en videregående skole. 

Forslag til løsning for havnetomta innebærer at eksisterende bussoppstilling/holdeplass og snuplass for 
buss i Havnegata benyttes også for skoleskyss. Parkeringsplass etableres inne på tomta for den nye 
skolen, og gis adkomst via ny avkjørsel fra Havnegata. 

4 SKOLESKYSS 

Det er tatt høyde for tilnærmet samtidig ankomst- og avreisetidspunkt til og fra skolen for alle rutene. Ved 
behov for flere busser på samme rute, så kan det være behov for å opprette en bussoppstillingsplass i 
sentrum av Vanvikan som kan benyttes som midlertidig oppstillingsplass.   

4.1 Skoleskyss ved skoletomta 
Å etablere en løsning som sikrer en god avvikling av skoleskyss ved skoletomta har vært utfordrende. 
Skoletomta har store høydeforskjeller og eksisterende vei er ikke dimensjonert for busstransport og 
oppstilling/holdeplasser. Dagens barne- og ungdomsskole avvikler skoleskyss på parkeringsplassen til 
nærliggende samfunnshus.  

Det er sett på løsninger som etablerer bussoppstilling/holdeplass i sørdelen av skoletomta. En slik 
løsning vurderes som uegnet og kan ikke anbefales videre da denne vil påvirke skolebyggets plassering, 
utnyttelse av utomhus, naboer og vil være utfordrende med tanke på universell utforming.   

Indre Fosen kommune har stilt tomt for nærliggende samfunnshus til disposisjon for bussoppstilling og 
holdeplass. Dette gjør at man kan etablere antall oppstillingsplasser i samsvar med beskrevet behov fra 
AtB.  

Avvikling av skoleskyss ved nærliggende samfunnshus gir utfordringer knyttet til universell utforming fram 
til skole da nivåforskjellene er betydelige. Dette er foreslått løst via parkeringsløsning med heis. Dette 
sikrer en likeverdig adkomst til skolen for alle elevene som benytter seg av busstransport til skolen.  

Endelig løsning for bussoppstilling/holdeplass bør sees på i den videre planleggingen av en 
videregående skole. 

4.2 Skoleskyss ved havnetomta 
Pr. dags dato så er det plass til oppstilling av 7 stk. busser samtidig ved å ta i bruk etablert busstopp og 
kjøresone ved havna. Dette dekker beskrevet behov for oppstillingsplasser fra AtB. 

Endelig løsning for bussoppstilling bør sees på i den videre planleggingen av en videregående skole. 



5 UNIVERSELL UTFORMING 

Trøndelag Fylkeskommune planlegger, prosjekterer og bygger ved alle nye skoler løsninger som ivaretar 
universell utforming. Det legges til grunn løsninger som sikrer likeverd og tilgjengelighet for alle skolens 
brukere.  

5.1 Universell utforming for skoletomta 
For å ivareta universell utforming ved skoletomta sees det spesielt på følgende områder:  

 Adkomst fra sentrum  
 Utomhus arealer  
 Adkomst fra bussoppstillingsplass  
 Gang- og sykkelveg fra sentrum til skoletomta og Vanvikanhallen  

For skoletomta er det utfordrende å komme fra sentrum og fra bussoppstillingsplass og opp til nivået som 
skolen ligger på grunn av betydelige nivåforskjeller.  

Det er utfordrende å klare å ivareta universell utforming og en løsning som er utredet er etablering av en 
heis i tilknytning til en parkeringsløsning for å sikre adkomsten fra bussoppstillingsplass. Løsningen 
innebærer en gangveg med stigning 5% fra bussholdeplass og opp til parkeringshus. Fra underetasje 
parkeringshus vil det da være mulig å komme opp til øverste platå via heis. Utgang heis vil da være på 
samme nivå som skoletomta. 

Gang- og sykkelvei fra sentrum og opp til skoletomta og Vanvikanhallen er løsbart innenfor et omfang på 
700 m. Denne løsningen er lik for begge alternativene og er ikke detaljert ut over at det er avklart at det 
kan løses. Kostnader til dette ligger inne i alle alternativer som en del av kostnaden til skolebygg inkludert 
utomhus. 

Endelig løsning avhenger av videre utvikling og valgt prosjekt for ny skole. 

5.2 Universell utforming for havnetomta 
For å ivareta universell utforming ved skoletomta sees det spesielt på følgende områder:  

 Utomhus arealer  
 Gang- og sykkelveg fra sentrum til Vanvikanhallen  

Havnetomta etableres i utgangspunktet på en relativt flat tomt som gjøre det enklere å ivareta universell 
utforming. Det forutsettes en lik løsning som for skoletomta når det gjelder etablering av gang- og 
sykkelvei fra sentrum og opp til Vanvikanhallen. 

Endelig løsning avhenger av videre utvikling og valgt prosjekt for ny skole. 

6 PLANBESTEMMELSER FOR VANVIKAN SENTRUM 

Det foreligger en gjeldende reguleringsplan fra 1996 som beskriver utnyttelsesgrad og byggehøyder for 
begge tomtealternativer.  

Indre Fosen kommune jobber nå med en ny kommunedelplan som skal ute på høring høsten/vinteren 
2018. Indre Fosen kommune har i møte 01.03.2018 signalisert at de vil ta en eventuell videregående 
skole med sitt volum, byggehøyde og utnyttelsesgrad inn som innspill til aktuell plan før den sendes ut på 
høring.  



6.1 Planbestemmelser for skoletomta 
I gjeldende reguleringsbestemmelser er utnyttelsesgrad og byggehøyder fastsatt til:  

 Utnyttelsesgrad TU:30%  
 Byggehøyde: 3etasjer eller 9m, og mønehøyde 14m.  

Gjeldende reguleringsplan vil legge stramme rammer for en eventuell utvikling av tomta for en 
videregående skole. Det må påregnes at det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen hvis ikke 
utnyttelsesgrad og byggehøyder endres i ny kommunedelplan. 

6.2 Planbestemmelser for havnetomta 
I gjeldende reguleringsbestemmelser er utnyttelsesgrad og byggehøyder fastsatt til:  

 Utnyttelsesgrad TU: henholdsvis 40% og 50%  
 Byggehøyde: 2 etasjer, gesimshøyde 7,5m og mønehøyde 12m.  

Gjeldende reguleringsplan vil legge stramme rammer for en eventuell utvikling av tomta for en 
videregående skole. Det må påregnes at det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen hvis ikke 
utnyttelsesgrad og byggehøyder endres i ny kommunedelplan. 

Fra møte med Indre Fosen kommune 01.03.2018 angis det at det i området Havna er utarbeidet nyere 
reguleringsplaner. Disse reguleringsplanene tillater en høyere utnyttelsesgrad og byggehøyder. Indre 
Fosen kommune angir at disse reguleringsplanene gir signaler på hvilken utnyttelsesgrad og 
byggehøyder man ser for seg i området og hva man kan planlegge innenfor. 

7 AVKLARINGER INDRE FOSEN KOMMUNE  

Det er i perioden siden desember 2017 arbeidet med å klargjøre forhold knyttet til Indre Fosen kommune 
som vertskommune for en ny videregående skole og som planmyndighet. Det er også søkt å kartlegge 
mulige samarbeidsområder med kommunen, frivillige organisasjoner og næringslivet i kommunen som 
kan organiseres inn i en ny skole. 

Avklaringene er gjort i kommunestyremøte 8.februar, formannskapsmøte 6.mars og i møter med 
administrasjonen i Indre Fosen kommune. 

Kommunen ønsker ikke å eie arealer i en ny videregående skole men ønsker en langsiktig leieavtale for 
funksjoner som er aktuelle.  

I forhold til samlokalisering signaliserer kommunen at det kan sees nærmere på å inkludere 
samfunnshusfunksjoner som en flerbrukssal med kjøkken, kommunal voksenopplæring og 
innvandringstjeneste inn i en ny skole. På spørsmål om forpliktende økonomisk samarbeid knyttet til en 
flerbruks/samfunnshussal svarer kommunen følgende:  

I dag leier Rissa videregående skole Åsly skole som eies av Indre Fosen kommune, enkelte dager og 
kvelder. Rissa videregående betaler for hver gang det leies. Det kan gjøres på samme måte eller det kan 
forhandles om en avtale med annet innhold. Som det er sagt tidligere, så er ikke Indre Fosen kommune 
interessert i å investere / eie deler av bygget, men kommunen kan gå inn på en langsiktig avtale om bruk 
av flerbrukssal gjerne tilknyttet kjøkken for at dette skal erstatte bruken av Vanvikan samfunnshus i dag. 
Kommunen kan ta på seg å drive framleie til f.eks. frivillige lag og organisasjoner og næringsliv.  

Det gis tilbakemelding på at det ikke er ønskelig å samlokalisere grunnskolen med en videregående 
skole.  



Fylkeskommunen har angitt at en langsiktig leieavtale kan være 15+10 år og at en realistisk leiepris vil 
være diskontert investeringskostnad fordelt over leieperioden. Denne forståelsen har kommunen sluttet 
seg til. Diskusjonen knyttet til ønskede funksjonen og arealer kan derfor ansees som selvfinansierende 
og ikke avgjørende for nåværende kostnadskalkyle.   

Næringslivet signaliserer via kommunen et ønske om samspill knyttet til en inkubator med tanke på 
innovasjon og entreprenørskap.   

På spørsmål om påkrevd tilrettelegging av tomt til ny videregående skole og infrastruktur knyttet til tomt 
svarer kommunestyret følgende:  

Kommunedelplan Vanvikan er under utarbeidelse. I dette arbeidet vil alternative 
trafikksikkerhetsløsninger for begge tomtealternativene vurderes. I utgangspunktet mener kommunen at 
fylkeskommunen selv må dekke kostnader til nødvendig infrastruktur (veg, vann, avløp m.m.) og 
tilrettelegging innenfor egen tomt. Tilsvarende finansierer kommunen kostnader til infrastrukturtiltak som 
ikke direkte følger av etablering av videregående skole. Når det gjelder kostnader til nødvendig 
infrastruktur utenfor fylkeskommunens skoletomt, men som følger av etablering av videregående skole, 
så mener kommunen det vil være grunnlag for å gå i forhandlinger om disse. Det kan gjøres når det 
foreligger oversikt over hvilke tiltak det gjelder og hva de koster.  

Indre Fosen kommune kan ikke si noe mer konkret enn hva som er referert fra kommunestyremøtet 
8.februar når det gjelder aktuelle rekkefølgebestemmelser, men bekrefter at kommunen er interessert i å 
gå i dialog med fylkeskommunen om dette når vedtak er fattet knyttet til lokalisering av videregående 
skole.   

Vedtaket fra Indre Fosen kommune slik det foreligger kan skape grunnlag for økt risiko i 
fylkeskommunens kostnadsvurderinger.   

Kommunen bekrefter at det er vedtatt gjennom økonomi og handlingsplan at kommunen kan benyttet 
inntil 18 mill. kroner inkl. mva. til klargjøring av tomt for ny videregående skole. Klargjøring kan være 
fjerning av eksisterende bebyggelse, infrastruktur, mudring, masseutskifting, kjøp av tomt så langt 
beløpet rekker.  

Indre Fosen kommune bekrefter at fylkeskommunen ikke skal kompensere kommunen for kommunale 
bygg og funksjoner som eventuelt må rives ved en etablering av en ny videregående skole i Vanvikan. 
Dette gjelder skole, barnehage, samfunnshus, kommunale boliger og omsorgsboliger.  

Vedtatt i kommunestyremøtet 2.februar:  
Indre Fosen kommune legger inn i investeringsbudsjettet i økonomi- og handlingsplan 2019 – 2021 at 
kommunen kan overta bygningsmassen ved Rissa videregående skole for inntil kr 10 mill.  

Kommunen har tidligere vedtatt at kommunen kan overta bygningsmassen ved Leksvik videregående 
skole for tilsvarende sum.   

  



8 SKOLETOMTA 

Tomta ligger et stykke fra sentrumsområdet i Vanvikan, i yttergrensen av tettstedet der bebyggelsen 
møter marka/skogen. Eksisterende bebyggelse på tomta er skolebygninger for barne- ungdomsskole for 
Vanvikan. 

Vanvikanhallen ligger like ved, ellers grenser tomta til landbruksformål (gårdsbruk) i sør, utmark i nord og 
etablerte boligfelt. Nærliggende tomter som i dag er bebygd med samfunnshus og kommunale boliger er 
stilt til disposisjon.  

Kjøreadkomst til tomta er via Vanvikveien som tar av fra fylkesveg 755. Tomta ligger i sørhellingen der 
deler av tomta mot adkomstveg er opparbeidet og relativ flat, mens de bakenforliggende områdene mot 
nord er bratte og uberørte. 

Alternativ Tomteareal Utbyggingen inkluderer i hovedtrekk 

Alternativ 1 10.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i 
lengde/bredde(elastisitet) 

 45 parkeringsplasser 
 Rivning av eksisterende samfunnshus 
 Bussoppstilling for 7 stk. busser på samfunnshustomta 

Alternativ 2 10.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i høyde (elastisitet) 
 15 parkeringsplasser 
 Beholder eksisterende samfunnshus 
 Bussoppstilling som dagens situasjon med etablering av 

venteskur. 

8.1 Areal og fotavtrykk 
Som utgangspunkt for utredninger er samlet bygningsvolum beregnet til ca. 7000 m2 BTA til skoleformål 
for 300-320 elever. I tillegg kan det være anledning til å inkludere behov for samfunnshus og annen 
kommunal virksomhet.  

Alternativene viser en mulig løsning av arealbehov på tomta hvor skolebygget er plassert sentralt på 
tomta. 

Illustrert bygningsvolum som er vist er terrassert i fire etasjer inkludert sokkel.  

Illustrert byggehøyde avviker fra gjeldende reguleringsplan. Ny kommunedelplan er under utarbeidelse 
og det kan legges til rette for økte byggehøyder. Dersom tiltak igangsettes før ny kommunedelplan er 
vedtatt må det søkes om dispensasjon fra gjeldende plan.  

Fra de ulike nivåer og platå, kan det etableres adskilte soner og innganger til ulike funksjoner.  

Uteområder kan etableres på samme terrengnivå og i tilknytning til inngang Vanvikanhallen. 



 

 

8.2 Realisme 
Det er vurdert at skoletomta er et realistisk alternativ for etablering av ny videregående skole. Tomta er i 
dag heleid av kommunen og er stilt til disposisjon til formålet. Tomta er regulert til offentlig formål i 
gjeldende reguleringsplan.  

Tomta er utfordrende med tanke på at den har store nivåforskjeller og ligger i et område som krever 
utbedringer av vei og adkomst både for kjørende, gående og syklende. Det vurderes at dette er løsbart 
på bakgrunn av skisserte løsninger med det vil innebære et større inngrep.  

8.3 Usikkerhet knyttet til tekniske forutsetninger 
Det vil i en tidlig fase som en mulighetsstudie er være knyttet noe usikkerhet til tekniske forutsetninger, 
der man må ta noen forbehold knyttet til kostnader der man ikke kjenner alle detaljer.  



 

Geoteknikk 
Høydeforskjell over hele tomta sett over ett er ca. 20 meter og det vil være nødvendig med videre 
grunnundersøkelser for å vurdere stabilitet på tomta. 
 
Ingeniørgeologi, skredfarevurdering 
Skoletomta vurderes å ha en akseptabel sikring mot jord- og flomskred og mot snø- og sørpeskred. Det 
er vurdert tre potensielle løsneområder for steinsprang og sikringstiltak vil redusere sannsynlighet for 
utfall og utløpslengde, slik at omfang av faresoner kan reduseres. 
 
VA 
Det vil bli nødvendig å legge ny vannledning ned til sentrum for å forbedre kapasitet på 
brannvannsdekning, da dagens dimensjon på eksiterende vannledning ikke gir tilstrekkelig kapasitet.  
 
Grunnarbeider 
Aktuell tomt ligger i delvis bratt terreng og det anbefales å utføre ytterligere grunnundersøkelser for å 
avdekke behovet for masseutskifting av løsmasser og fjell.   
Det er knyttet store masseuttak ved opparbeidelse av et tomteareal på ca.10 000 m2.   

8.4 Kostnader 
 
Nettstasjon 
Restkapasitet på eksisterende nettstasjon varierer mellom 200-250kVA og det vanlige ved nye skolebygg 
av en slik størrelse er at det tilstrebes 415V TN-Nett forsyning.  
Det anbefales at det etableres en ny nettstasjon for å dekke skolens behov.  
 
Kostnad anslås til 1.000.000 kr ink.mva 

Brannvannskapasitet  
Vannforsyning er i dag for svak til å kunne levere tilfredsstillende brannvann på 50l/s uten at store deler 
av ledningsnettet mister vann.  
Kommunen har her planer om å forsterke ledningsnettet med ny 225mm ledning i løpet av de nærmeste 
år/årene og dette vil gi tilstrekkelig brannvannsdekning for en eventuell skoleplassering.  

Trøndelag fylkeskommune kan ikke basere seg på Indre Fosen kommune sine fremtidige budsjetter, og 
legger derfor opp til i denne fasen å kostnadsberegne et høydebasseng som vil romme den nødvendige 
kapasiteten for brannbrannslokking. 

Kostnad anslås til 3.250.000 kr ink.mva 

 



Slamavskiller 
Sentrum av Vanvikan har brukbar dekning med spillvannsledninger. All behandling av avløpsvann skjer 
via lokale slamavskillere. 

Kommunen har ikke renseanlegg for spillvannet i Vanvikan. Dette står på programmet framover. 
Tidspunkt er ikke bestemt. Plassering vil avhenge av utvikling av Vanvikan og er ikke endelig avklart. Om 
renseanlegg ikke er i drift før skolen er bygd, må en påregne bygging av slamavskiller. 

Kostnad anslås til 2.000.000 kr ink.mva 

Nettstasjon 1 000 000 
Høydebasseng brannvann 3 250 000 
Slamavskiller 2 000 000 
Delsum 6 250 000 

 

8.4.1 Alternativ 1, tomteareal på 10 000 m2  

 

Skolebygg inkludert utomhus 
Tomtearealet ligger i sin helhet på land i delvis bratt terreng. 
Geoteknisk underlagsinformasjon sier at det kan forventes løsmasser over fjell. Løsmassene på 
nabotomt i sør som har vært undersøkt var av variert kvalitet. Det er ikke indikasjoner for kvikke/ustabile 
masser på skoletomta. Det er lagt til grunn at en må masseutskifte løsmasser til fjell der fjellet ligger 
lavere enn planeringsnivå. 

Det anbefales å utføre grunnundersøkelser på skoletomta i et forprosjekt dersom det besluttes å gå 
videre med dette alternativet.  

Alternativet omfatter sanering, sprenging, masseutskifting, planeringsarbeider, sikring av skjæring og 
nødvendige støttemurer. 
 
Parkeringshus 
Det er lagt til grunn et parkeringshus som vil gi tilstrekkelig parkeringsareal for 45 biler. 
 
Alternativet omfatter tilrettelegging for byggeklar tomt, sanering, parkeringshus inkludert heis, adkomstvei 
og gang- og sykkelvei fra bussoppstilling.  
 



Bussoppstilling 
Geoteknisk underlagsinformasjon tilsier at det kan forventes løsmasser over fjell. Løsmassene på 
nabotomt i vest som har vært undersøkt var av variert kvalitet. Det er ikke indikasjoner for kvikke/ustabile 
masser på tomta. Det er lagt til grunn at en må masseutskifte løsmasser til fjell der fjellet ligger lavere 
enn planeringsnivå.  

Det anbefales å utføre grunnundersøkelser på tomta i et forprosjekt dersom det besluttes å gå videre 
med dette alternativet. 
Det er i dette alternativet dimensjonert med oppstillingsplass for 7 busser med snusirkel for buss. 

Alternativet omfatter tomtearbeider, sanering, terrengtrapp og venteskur 

Sammenstilling av kostnader 

Skolebygg inkludert utomhus 292 721 250  
Byggeklar tomt 55 000 000 
Parkeringshus 31 250 000 
Bussoppstilling 32 500 000 
Delsum 411 471 250 
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 1 417 721 250 

 

8.4.2 Alternativ 2, tomteareal 10 000 m2 

 

Skolebygg inkludert utomhus 
Hovedforskjellen fra alternativ 1 er at man reduserer masseuttak av fjell- og løsmasser med 50%. Dette 
resulterer i at tomtas elastisitet i bredde og lengde reduseres. 

Alternativet omfatter planeringsarbeider, sikring av skjæring og nødvendige støttemurer. 

Parkeringshus 
Det er lagt til grunn et parkeringshus i 1 etasje som vil gi tilstrekkelig parkeringsareal for 15 biler. 

Alternativet omfatter tilrettelegging for byggeklar tomt, sanering, parkeringshus inkludert heis, adkomstvei 
og gang- og sykkelvei fra bussoppstilling.  



Bussoppstilling 
I dette alternativet gjøres det ikke endringer i dagens situasjon ved samfunnshustomta ut over at det 
etableres en holdeplass for buss.  

Alternativet omfatter etablering av venteskur. 

Skolebygg inkludert utomhus 292 721 250  
Byggeklar tomt 22 500 000 
Parkeringshus 13 750 000 
Bussoppstilling 1 250 000 
Delsum 330 221 250  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 1 336 471 250 

9 HAVNETOMTA 

Tomta ligger med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt med hurtigbåt kai og bussholdeplass i 
sentrumsområdet for tettstedet. Hovedvei, fylkesveg 755 til Leksvik og Rissa går forbi like ved. Det er 
utbygd gang- / sykkelvegnett rundt sentrumsområdet. 

Andre tjenester som bibliotek, post, dagligvare, restaurant er i dag etablert her. 

Tomta ligger åpent til rett ved Trondheimsfjorden. Terrenget er flatt og deler av tomta er etablert på 
utfylte masser. Deler av tomta er i dag småbåthavn og forutsettes utfylt før utbygging. 

Alternativ Tomteareal Utbyggingen inkluderer i hovedtrekk 

Alternativ 1 5.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i høyde(elastisitet) 
 45 parkeringsplasser 
 Bussoppstilling for 7 stk. busser på etablert busstopp havna 

Alternativ 2 8.300 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i høyde(elastisitet) 
 45 parkeringsplasser 
 Bussoppstilling for 7 stk. busser på etablert busstopp havna 

Alternativ 3 10.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i lengde/bredde(elastisitet) 
 Rivning av bolig- og næringsareal 
 45 parkeringsplasser 
 Bussoppstilling for 7 stk. busser på etablert busstopp havna 

Alternativ 4 13.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i lengde/bredde(elastisitet) 
 Rivning av bolig- og næringsareal 
 45 parkeringsplasser 
 Bussoppstilling for 7 stk. busser på etablert busstopp havna 

Alternativ 5 13.000 m2  Mulighet for utvidelse av skolebygg i lengde/bredde(elastisitet) 
 Rivning av bolig- og næringsareal 
 45 parkeringsplasser 
 Bussoppstilling for 7 stk busser på etablert busstopp havna 

9.1 Areal og fotavtrykk 
Som utgangspunkt for utredningen er samlet bygningsvolum er beregnet til ca.7600 m2 BTA skoleformål 
inkludert areal for kroppsøving for 300-320 elever. I tillegg kan det være anledning til å inkludere behov 
for samfunnshus og annen kommunal virksomhet.  



Illustrasjonen viser byggehøyde som avviker fra gjeldende reguleringsplan. Nye reguleringsplaner som er 
utarbeidet i sentrumsområdet viser muligheter for ny bebyggelse på 3 etasjer. Grunnet grunnforholdene 
anses det å være ugunstig å planlegge med kjelleretasje.  

Det er mulig å etablere hovedinngang mot sentrum. Det kan etableres adskilte soner og inngang til ulike 
funksjoner. 

Uteområder kan etableres i tilknytning sentrum, friområde og havn. 

 

 

9.2 Realisme 
Det er vurdert at havnetomta er et realistisk alternativ for etablering av ny videregående skole. Tomta er i 
dag eid av ulike aktører, både private og offentlige. Kommunen har innledet samtaler med de ulike eierne 
med tanke på erverv av tomt. Området er i dag regulert til næring og det vil kreve en omregulering uten 
at man ser at dette vil påvirke risiko for realisering av tomtealternativet.  

En utredning knyttet til utfylling i sjø for å opparbeide tilstrekkelig areal for etablering av en videregående 
skole har vært det største usikkerhetsmomentet knyttet til dette tomtealternativet. Utredningen viser at 
dette lar seg løse på ulike måter med ulikt omfang. Felles for alle alternativene er at anløp for hurtigbåt 
ikke berøres av arbeidene.   

  



9.3 Usikkerhet knyttet til tekniske forutsetninger 
Det vil i en tidlig fase som en mulighetsstudie er være knyttet noe usikkerhet til tekniske forutsetninger, 
der man må ta noen forbehold knyttet til kostnader der man ikke kjenner alle detaljer.  

Bildet under viser aktuelle utfyllingsområder for tomtealternativ "Havna". Skisserte områder er kun til 
orientering, endelig arealbehov er ikke avklart. 

 

Bølge og storflo 
Tomtealternativet er plassert i et bølge og storflo utsatt område, det anbefales derfor et tiltak for 
eksisterende fylling der man hever dagens terrengnivå, slik at byggetomta vil stå 3,5 m over havnivå. 
Dette vil kunne sikre tomta fra ytre påkjenninger fra havet. 

I det videre arbeidet må man analysere eksiterende voll sin høyde sett opp mot byggets avstand til 
plastrings kant og geotekniske forhold. Det er også anbefalt å analysere skulderen som ligger i sjø 
utenfor eksisterende voll. 

Geoteknikk 
Eksterne rådgivere vurderer utfylling i område A i dagens småbåthavn vestre del (innenfor eksisterende 
sjete) som mulig.  

For området utenfor eksisterende sjete, østre del av småbåthavnen, så er det nødvendig med videre 
grunnundersøkelser slik at man kan foreta videre vurderinger knyttet til gjennomførbarhet av fyllingen. 

Eksterne rådgivere har ikke vurdert område B videre i denne utredningen da det ikke foreligger nok 
dokumentasjon fra grunnundersøkelser som kan gi grunnlag for geoteknisk vurdering  

Ingeniørgeologi 
Det vurderes på bakgrunn av terreng at havnetomta har tilfredsstillende sikkerhet mot skred fra 
overliggende terreng. 

VA 
Det vil bli nødvendig å legge ny vannledning ned til sentrum for å forbedre kapasitet på 
brannvannsdekning, da dagens dimensjon på eksiterende vannledning ikke gir tilstrekkelig kapasitet.  

Ved etablering av en ny skole så må eventuelt flomvann kunne ledes vekk fra det nye skolebygget. 

Grunnarbeider 
Eksterne rådgivere sine geoteknisk underlagsinformasjon som har vært mulighetsstudien sitt 
kunnskapsgrunnlag tyder på at eksisterende molo i dette område ligger på fjell, og en utfylling av 
småbåthavn vestre del ansees å være gjennomførbart uten store kostnader for stabilisering av grunn. 



Men det er knyttet noe usikkerhet til bygging i østre del, der det er vurdert to mulige løsninger. Der det 
ene alternativet inkluderer et dekke fundamentert på peler, og det andre alternativet inkluderer utfylling 
med masseutskiftning. 

9.4 Kostnader 
 

Nettstasjon 
Restkapasitet på eksisterende nettstasjon varierer mellom 200-250kVA og det vanlige ved nye skolebygg 
av en slik størrelse er at det tilstrebes 415V TN-Nett forsyning.  
Det anbefales at det etableres en ny nettstasjon for å dekke skolens behov.  
 
Kostnad anslås til 1.000.000 kr ink.mva 

Brannvannskapasitet  
Vannforsyning er i dag for svak til å kunne levere tilfredsstillende brannvann på 50l/s uten at store deler 
av ledningsnettet mister vann.  
Kommunen har her planer om å forsterke ledningsnettet med ny 225mm ledning i løpet av de nærmeste 
år/årene og dette vil gi tilstrekkelig brannvannsdekning for en eventuell skoleplassering.  

Trøndelag fylkeskommune kan ikke basere seg på Indre Fosen kommune sine fremtidige budsjetter, og 
legger derfor opp til i denne fasen å kostnadsberegne et høydebasseng som vil romme den nødvendige 
kapasiteten for brannbrannslokking. 

Kostnad anslås til 3.250.000 kr ink.mva 

Slamavskiller 
Sentrum av Vanvikan har brukbar dekning med spillvannsledninger. All behandling av avløpsvann skjer 
via lokale slamavskillere. 

Kommunen har ikke renseanlegg for spillvannet i Vanvikan. Dette står på programmet framover. 
Tidspunkt er ikke bestemt. Plassering vil avhenge av utvikling av Vanvikan og er ikke endelig avklart. Om 
renseanlegg ikke er i drift før skolen er bygd, må en påregne bygging av slamavskiller. 

Kostnad anslås til: 2.000.000 kr ink.mva 

Nettstasjon 1 000 000 
Høydebasseng brannvann 3 250 000 
Slamavskiller 2 000 000 
Delsum 6 250 000 

 



9.4.1 Alternativ 1, tomteareal 5000 m2 

 

Skissen viser utfylling i vestre del av småbåthavna. Her beholdes eksisterende bolig- og næringsareal 

Skolebygg inkludert utomhus 

Geoteknisk underlagsinformasjon tyder på at eksisterende molo i dette området ligger på fjell. 
Alternativet ansees derfor å være gjennomførbart uten store kostnader for stabilisering av grunnen. Det 
anbefales å utføre grunnundersøkelser i fyllingsområdet inni småbåthavna for å kunne beregne 
setningsforløp og eventuelt behov for masseutskifting for å redusere setningene. 

Det vil være behov for utvidelse av dagens plastringen for å gi skjerming fra bølgene som innfrir 
limitkravene for overskylling for offentlige bygg dersom bygget kommer nærmere enn 20 m frasjøsiden. 
Fyllingsbehovet er grovt beregnet til 20 000 m3. 

Skolebygg inkludert utomhus 304 000 000  
Byggeklar tomt 30 000 000 
Delsum 334 000 000  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 1 340 250 000 

 

  



9.4.2 Alternativ 2, tomteareal 8300 m2 
 

 

Skissen viser utfylling i vestre del av småbåthavna og i sjøen sørvest for molo. Her beholdes 
eksisterende bolig- og næringsareal 

Skolebygg inkludert utomhus 

Arealet er i dette utkastet økt i retning vest og innebærer utfylling i sjø oppå løsmasser. Geoteknisk 
underlagsinformasjon sier at eksisterende molo i dette området ligger på fjell. Løsmassene på utsiden av 
moloen viser variert kvalitet, og det er lagt til grunn at en må utføre masseutskifting av løsmasser for å 
sikre stabiliteten. 

Det anbefales å utføre grunnundersøkelser i fyllingsområdet inni småbåthavna for å kunne beregne 
setningsforløp og eventuelt behov for masseutskifting for å redusere setningene. Videre bør det utføres 
supplerende sjøbunnsundersøkelser i fyllingsområdet på utsiden av moloen for å beregne stabilitet og 
nødvendige stabiliseringstiltak. 

Fyllingsbehovet er grovt beregnet til 40 000 m3, og i tillegg 6 000 m3 masseutskifting. 

Skolebygg inkludert utomhus 304 000 000  
Byggeklar tomt 56 250 000 
Delsum 360 250 000  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 2 366 500 000 

 



9.4.3 Alternativ 3, tomteareal 10 000 m2  

 

Skissen viser utfylling i vestre del av småbåthavna og i landareal i vest. Her rives eksisterende bolig- og 
næringsareal 

Skolebygg inkludert utomhus 

Arealet er i dette utkastet økt i retning vest og innebærer rivning av eksisterende bygningsmasse. 
Geoteknisk underlagsinformasjon tyder på at eksisterende molo i dette området ligger på fjell. 
Alternativet ansees derfor å være gjennomførbart uten store kostnader for stabilisering av grunnen. Det 
anbefales å utføre grunnundersøkelser i fyllingsområdet inni småbåthavna for å kunne beregne 
setningsforløp og eventuelt behov for masseutskifting for å redusere setningene. 

Det vil være behov for utvidelse av dagens plastringen for å gi skjerming fra bølgene som innfrir 
limitkravene for overskylling for offentlige bygg dersom bygget kommer nærmere enn 20 m fra sjøsiden.  

Fyllingsbehovet er grovt beregnet til 20 000 m3. Ca. 2300 m2 BYA bygningsmasse må rives. 

Skolebygg inkludert utomhus 311 100 000  
Byggeklar tomt 30 000 000 
Delsum 341 100 000  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 3 347 350 000 

 



9.4.4 Alternativ 4, tomteareal 13 000 m2 

 

Skissen viser utfylling i vestre del av småbåthavna, betongplate østre del av havna og landareal i vest. 
Her rives eksisterende bolig- og næringsareal 

Skolebygg inkludert utomhus 

Arealet er i dette utkastet økt i retning vest og innebærer rivning av eksisterende bygningsmasse. 
Geoteknisk underlagsinformasjon tyder på at eksisterende molo i dette området ligger på fjell. I østre del 
av småbåthavna det mangelfulle geotekniske grunnlagsdata. Det er i denne varianten vist et kostbart 
tiltak for å opparbeide grunnen i østre del. 

Det anbefales å utføre grunnundersøkelser i fyllingsområdet inni småbåthavna for å kunne beregne 
setningsforløp og eventuelt behov for masseutskifting for å redusere setningene. Det vil være behov for 
utvidelse av dagens plastringen for å gi skjerming fra bølgene som innfrir limitkravene. 

Fyllingsbehovet er grovt beregnet til 20 000 m3. Ca. 2300 m2 BYA bygningsmasse må rives. 

Skolebygg inkludert utomhus 311 100 000  
Byggeklar tomt 87 500 000  
Delsum 398 600 000  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 4 404 850 000 

 



9.4.5 Alternativ 5, tomteareal 13 000 m2 

 

Skissen viser utfylling i hele småbåthavna og landareal i vest. Her rives eksisterende bolig- og 
næringsareal. 

Skolebygg inkludert utomhus 

Arealet er i dette utkastet økt i retning vest og innebærer rivning av eksisterende bygningsmasse. 
Geoteknisk underlagsinformasjon tyder på at eksisterende molo i dette området ligger på fjell. I østre del 
er småbåthavna det mangelfulle geotekniske grunnlagsdata. Det er derfor i denne varianten tatt med 
masseutskifting som tiltak for å stabilisere grunnen. Alternativet ansees for å være sannsynlig 
gjennomførbart, men dette må fastslås gjennom grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. Det 
anbefales å utføre grunnundersøkelser i fyllingsområdet inni småbåthavna for å kunne beregne 
setningsforløp og behov for masseutskifting.  

Det vil være behov for utvidelse av dagens plastringen for å gi skjerming fra bølgene som innfrir 
limitkravene for overskylling for offentlige bygg dersom bygget kommer nærmere enn 20 m fra sjøsiden.  

Fyllingsbehovet er grovt beregnet til 20 000 m3. Ca. 2300 m2 BYA bygningsmasse må rives. 

Skolebygg inkludert utomhus 311 100 000  
Byggeklar tomt 63 750 000  
Delsum 374 850 000  
Spesielle kostnader 6 250 000 
Sum alternativ 5 381 100 000 

 

  



10 SAMMENDRAG OG OPPSUMMERING 

I utredningene for både «Skoletomta» og «Havnetomta» med ulike alternativer, er det utredet påkrevde 
tiltak for byggeklar tomt med tilhørende vurderinger om realisme, usikkerhet og kostnader. 

Både «Skoletomta» og «Havnetomta» vil kunne være realistiske tomter for en ny videregående skole i 
Vanvikan. Begge tomtene innehar en del usikkerhet i forhold til kostnader. Denne risikoen etter beste 
evne vurdert ut fra tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og dette er tatt inn i kalkylene på tomtekostnader. 

For «Skoletomta» er det lagt til grunn 10.000 m2 og vurdert to ulike alternativer for skolebuss og 
parkering med tilhørende løsning på universell utforming. Alternativene viser betydelige 
kostnadsforskjeller. Selv om alternativ 2 ikke vil gi mulighet for samtidighet i ankomst og avgang for 
skolebusser mener man at dette alternativet vil være det mest realistiske for «Skoletomta». 

For «Havnetomta» er det vurdert 5 alternativ som er ulike med hensyn til utfylling i sjø og sanering av 
bygningsmasse. Alternativene er svært forskjellige i tomtestørrelse, fra 5.000 m2 til 13.000 m2. 
Kostnadsbildet varierer også betydelig, hvor alternativ 1 og 3 er de som gir et mest realistiske nivå i 
forhold til gjennomføring. Man anser ikke alternativ 1 med 5.000 m2 tomt å være spesielt gunstig for en 
skole på omtrent 7.000 m2. Det mest realistiske alternativet for «Havnetomta» er nok 3. 


