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1. Bakgrunn og målbilde 

 

1.1 Bakgrunn 
 
Gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum ble vedtatt så langt tilbake som 27/9 
2000. Planen er unøyaktig og «grovmasket», og behovet for en revidering har de senere år 
vært stor. Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med 
noen års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et 
ajourført styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og 
legge grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig 
som den avklarer kommunens målsettinger om utvikling. 
 
Hovedformålet med den nye kommunedelplanen for Levanger sentrum har vært å 
tilrettelegge for en best mulig utvikling av planområdet fremover i et 15 til 20 års perspektiv.  
Det skal legges til rette for en framtidsretta arealbruk innenfor området, til det beste for 
innbyggere, byen, samfunn og miljø.  
 
Levanger kommune opplever en vekst i befolkningen, og det er også forventet at dette vil 
fortsette fremover i tid. Det er også en trend at stadig flere ønsker å bo sentrumsnært, nært 
sentrale funksjoner som handel, fritidsaktiviteter og sentrale trafikk-knutepunkt. I sum gir 
dette et grunnlag for vekst i de sentrumsnære områdene av Levanger.  
 
Planarbeidet skal legge til rette for en framtidsretta infrastruktur. Veisystemet og gang- og 
sykkelveinettet skal gjennomgås og det skal foreslås nye traseer der dette er nødvendig. 
 
Planarbeidet skal også se på bolig- og næringsområder. Analysere behovene for eventuelle 
nye områder og hvor disse kan plasseres, samt å se på mulighetene for fortetting av allerede 
eksisterende byggeområder. Hvor kan det fortettes og hvilke hensyn skal tas i aktuelle 
fortettingssaker. 
 
Planområdet omfatter en stor del av de sentrumsnære landbruksområdene. Det vil være 
viktig å kartlegge landbruksverdiene slik at det kan tas hensyn til disse verdiene i forhold til 
framtidig sentrumsvekst. 
 
Den nye kommunedelplanen skal være grunnlaget for videre saksbehandling fram til 
utbygging. Hvilke områder og tiltak må gjennom områderegulering og detaljregulering før 
gjennomføring. Hvilke tiltak som må gjennom en detaljregulering og hvilke tiltak som kan 
gjennomføres direkte med hjemmel i kommunedelplanen. 
 
Det skal lages en plan som gir grunnlag for å oppheve gamle reguleringsplaner i allerede 
utbygde områder. Kommunedelplanen skal være et godt grunnlag for effektiv og enhetlig 
byggesaksbehandling. 
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Levanger sentrum har de senere årene opplevd en betydelig drivkraft fra utbyggersiden for 
prosjekter i og omkring sentrum av Levanger. For en stor del dreier dette seg om 
leilighetsprosjekter, men også innenfor handel og næring har det vært en positiv utvikling. 
Kommunens satsing på tiltak knyttet til bolyst, skoler, lek- og folkehelse har også vært med 
på å gjøre det stadig mer attraktivt å bosette seg i og omkring Levanger sentrum. 
 
Når man har vekst er det viktig at denne utviklingen innordnes etter en helhetlig 
arealforvaltning som ivaretar viktige miljø- og bokvaliteter som f.eks. grøntområder, 
velegnede lekearealer, gang- og sykkelvegnettverk, universell utforming med videre. 
 
Videre er det viktig å tilrettelegge for en fortettet arealbruk i sentrumsområdene. Dette er 
hensiktsmessig både i forhold til jordvern, bevaring av biologisk mangfold og 
friluftsområder. Fortetting vil gi mer klimavennlig utbygging med mindre transport, krever 
mindre energi til oppvarming og mindre ressurser til drift av tettstedet. Videre kan fortetting 
gi nye urbane kvaliteter, alternative botilbud og grunnlag for et mer aktivt sentrum med 
tyngre kultur- og handelstilbud. 
 
En forutsetning for vekst er at det er tilgjengelig utbyggingsareal for at utvikling og vekst 
kan skje. Dette vil i første rekke gjelde bolig- og næringsareal. Men det er også viktig å ha 
tilstrekkelige områder som gir stedet gode bokvaliteter, som f.eks. friområder. For å kunne 
fremstå attraktiv vil det også være viktig at det er god kvalitet på bolig- og næringsarealene 
som tilbys.  
 
Deler av fremtidens vekstbehov vil kunne dekkes gjennom fortetting av de arealene som i 
dag blir brukt til utbygging. Våre undersøkelser viser at det ligger et potensial i å fortette 
eksisterende bolig- og næringsområder. Det er imidlertid viktig å forstå at et 
utbyggingspotensiale ikke er det samme som tilgjengelig utbyggingsareal. Det er begrenset 
hvor mye egnet fortettingsareal som tilgjengeliggjøres i markedet. Det vil derfor være 
nødvendig å sikre nok fremtidig utbyggingsareal i Levanger, både som fortetting i 
eksisterende områder, og som regulering av nye sentrumsnære utbyggingsområder. 
 
 

 
Befolkningsutvikling i Levanger kommune 2012-2017 
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Hvordan vi velger å utvikle arealene i en kommune, sier noe om hvilke verdier som 
prioriteres. Ved utarbeidelsen av en arealplan vil det alltid kunne diskuteres hvilken løsning 
som er den beste. Det er kommunens politikkere (kommunestyret) som er kommunens 
planmyndighet. Det vil si at kommunestyret i Levanger har myndighet til å bestemme hva 
som er tillatt arealbruk i hele kommunen. Gjennom gode planprosesser skal kommunen sikre 
at areal- og ressursbruken blir til størst mulig gavn for den enkelte og for samfunnet som 
helhet.  
 
Dette vil innebære at ulike hensyn må veies mot hverandre, men at det er opp til 
reguleringsmyndighetenes skjønn å avgjøre hvilken ressursbruk som er mest 
hensiktsmessige. Her, som ellers, må imidlertid vurderingene være saklige og i samsvar med 
reguleringslovgivningens formål, samt bygge på en forsvarlig saksbehandling og et riktig 
faktisk grunnlag.  
 
Kommunestyret i Levanger har gjennom behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel 
vedtatt føringer for hvordan samfunnet skal utvikle seg fremover i tid. Kommuneplanens 
samfunnsdel inneholder langsiktige mål og strategier for utviklingen av Levanger kommune.  
 
Samfunnsdelens visjon er «Livskvalitet og vekst». Vekst betyr her både vekst for den enkelte 
innbygger og for samfunnet. Visjonen legger føringer for at vi skal strekke oss mot god 
livskvalitet og god helse for innbyggerne i Levanger.  
 
Befolkningens helse og livskvalitet utvikles i lokalsamfunnene der folk leker, lærer, arbeider, 
pleier fritid og bor gjennom hele livet. En god steds- og samfunnsutvikling bedrer 
innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk å ta helsefremmende valg. Det styrker også 
innbyggernes evne og vilje til å bry seg om og ta vare på hverandre og samfunnet de er en 
del av. 
 
 

1.2 Mål 
 
Hovedmålet i arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum har vært å lage en 
arealplan som utvikler arealene rundt bykjernen i Levanger på en best mulig måte, og i 
samsvar med samfunnsdelens intensjoner.  
 
Gjennom å benytte tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og basert på kommunens egne føringer i 
samfunnsdelen, samt regionale og statlige føringer, har vi satt opp følgende hovedmål i 
arbeidet med planen:  
 

 Tilrettelegge for vekst for næringsliv og handel.  
 Gi et attraktivt og variert botilbud.  
 Gi muligheter for at byen kan utvikle seg kompakt og sentrumsnært. 
 Tilrettelegge for tilstrekkelige arealer for leik og aktivitet. 
 Gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. 
 Balansere jordvernet på en god måte opp imot behovet for byutvikling. 
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Valg av løsninger har også vært basert på informasjon fra temaprosjekter, som f.eks. 
sykkelbyprosjektet. Dessuten har vi gjennom medvirkningsprosesser med barn og unge fått 
kartlagt viktige snarveier og lekeområder. Vi har også forsøkt å se på trender i samfunnet, 
samt statistikk, for å få en bedre forståelse for hvordan samfunnet kan komme til å utvikle 
seg i årene som kommer. Det er utarbeidet egne rapporter for fortettingspotensialet i forhold 
til boligbygging og behovet for næringsarealer.  
 
 
 

1.3 Krav om konsekvensutredning 
Plan- og bygningsloven (2008) fastsetter et krav om at alle planer etter loven skal ha en 
beskrivelse av planens virkninger som en del av planbeskrivelsen. For nærmere angitte 
planer kreves en utvidet vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og 
samfunn, en konsekvensutredning (KU), som en del av planbeskrivelsen.  
 
Kommunedelplan for Levanger sentrum skal iht. plan- og bygningslovens § 4-2 
konsekvensutredes. Dette følger også av forskrift om konsekvensutredning (FOR 2009-06-
26 nr 855) § 2, Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.  
 
 

2 Hovedtrekk og vurderinger i planforslaget 

 

2.1 Generelt 
Planforslaget viderefører mange arealdisponeringer fra tidligere kommunedelplan (2000), 
samtidig som den er en revisjon i tråd med samfunnsutviklingen og behov for nye 
arealdisponeringer fram mot år 2030-2040.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 17.12.2014. 
Planen beskriver satsningsområder, hovedmål og vegvalg for kommunal utvikling. Visjonen 
i kommuneplanens samfunnsdel er: «Livskvalitet og vekst». Dette har vært førende i 
arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum. For å kunne tilrettelegge for 
attraktivitet og vekst, er det en forutsetning at det er tilgjengelig bolig- og næringsarealer.  
 
Kommunen har parallelt startet en prosess med å oppheve gamle reguleringsplaner, noe som 
gjør at kommunedelplanen skal bli gjeldende regulering for store deler av planområdet. 
Reguleringsplaner som skal beholdes er vist med hvit farge i plankartet.  
 
For alle områder uten reguleringsplan, og for tiltak i strid med kommunedelplanen, gjelder et 
generelt plankrav (krav om reguleringsplan før utbygging), men det er gitt noen unntak for 
dette. 
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2.2 Planens avgrensning 
Planområde for gjeldende kommunedelplan omfatter sentrumsområdene av Levanger, 
boligområdene rundt, samt forholdsvis store omkringliggende jordbruksområder. Ved denne 
rulleringen har vi valgt å innskrenke planområdet slik at området ikke inneholder de store 
landbruksområdene lengst unna Levanger sentrum. Hensikten med dette er å få en 
kommunedelplan som blir en mer «ren» sentrumsplan. Den blir mer rettet mot sentrum og de 
utfordringer som gjelder spesielt for sentrumsutviklingen. 
 
 

 
 

2.3 Boligbygging 
I gjeldende kommunedelplan er det flere større boligområder som pr. i dag ikke er fullt 
utbygd. Dette gjelder områdene Kjønnstadmarka, Geitingsvollen, Bjørklia og Eidsbotn nord. 
Alle disse planlagte boligområdene er videreført i det nye planforslaget med unntak av 
Eidsbotn nord.  
 
I prosessen har det kommet inn en rekke forslag til nye boligområder. Disse er 
konsekvensutredet og vurdert lenger ned i dette dokumentet. Noen mindre 
fortettingsområder, av forslagene som kom inn, er tatt med i planforslaget. 
 
I sum mener vi at planforslaget gir muligheter for et variert fremtidig botilbud rundt 
Levanger sentrum. De nærmeste områdene bør utnyttes høyest, mens det åpnes for mer 
eneboligbebyggelse i områdene lengst unna bykjernen.   
 

2.3.1 Befolkningsutvikling/behovet for boligområder 
For å kunne vurdere behovet for nye boligarealer vil det være viktig å se på hvordan 
befolkningsmengden forventes å utvikle seg. I dag er det like i overkant av 20 000 
innbyggere i Levanger kommune. Omtrent halvparten (i overkant av 10 000), bor i 
sentrumsområdet av Levanger. Det forventes at dagens befolkningsøkning, på 200-250 
personer i året, vil fortsette i årene som kommer. Dette betyr at kommunen i sitt langsiktige 
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arealplanarbeid må ta høyde for, og løse boligbehovet til, en økning i befolkningen på 
minimum 5000 personer.  
 
Det er grunn til å tro at andelen som bor sentralt innenfor planområdet til kommunedelplanen 
for sentrum ikke vil gå ned, heller tvert imot. I de senere årene har det vært en trend at stadig 
flere ønsker å bosette seg sentralt, særlig i leiligheter. Det vil også være viktig å tilrettelegge 
for en variasjon, når det gjelder boligtyper. Ut ifra livssituasjon, økonomi og alder vil folk ha 
ulike behov til hvilken bolig de trenger, derfor er det viktig med et variert boligtilbud. 
 
Hvis vi forutsetter at 60-70% av befolkningen i kommunen bor sentrumsnært innenfor 
kommunedelplanens planområde, betyr det at vi i denne planen bør finne en 
boligtilrettelegging for ca. 3000 til 3500 personer, det vil si ca. 2000 boenheter. For å sette 
dette tallet i perspektiv er dette ca. like mange som bor på hele Bruborg i dag. Dette er 
selvfølgelig grove anslag, men kan være et greit utgangspunkt for hvilket boligbehov 
planforslaget bør tilrettelegge for.  
 
I dagens  planverk er det en betydelig boligreserve som allerede er godkjent. De største 
områdene er: 
 
 
Område  Boenheter Planstatus 
Kjønstadmarka 200   Godkjent reguleringsplan 
Levanger Havn 1000  Godkjent reguleringsplan 
Geitingsvollen  300  Framtidig boligområde i gjeldende kommunedelplan 
Bjørklia  300  Framtidig boligområde i gjeldende kommunedelplan 
Levanger sør  200  Godkjent reguleringsplan 
Eidslunden  100  Godkjent reguleringsplan 
Eidsbotn nord   100   Framtidig boligområde i gjeldende kommunedelplan 

(foreslått tatt ut av ny plan) 
 
SUM   2200 
  
I Kjønstadmarka trinn 2 tilrettelegges det for ca. 200 boenheter, hovedsakelig frittliggende 
småhusbebyggelse. På havna er potensialet stort. Det er i havneplanen beregnet et potensiale 
på 1000 nye boliger når området er ferdig utbygd. Dette vil imidlertid være konsentrert 
leilighetsbebyggelse. I prosjektet Levanger sør på Moan er det godkjent i alt 125 boenheter. 
Dette er også konsentrert leilighetsbebyggelse.  
 
Noen av områdene med stort antall boenheter vil nok ha et tidsperspektiv ut over de neste 
15-20 år. Dette vil særlig gjelde Levanger havn, men kan også  gjelde noen av de andre 
områdene.  
 
I tillegg kommer fortetting av eksisterende sentrumsnære områder. Vi mener det er realistisk 
at gjenstående boligbehov, ut over dagens boligreserve, kan dekkes opp gjennom fortetting 
av eksisterende boligområder og de nye mindre fortettingsområdene i planforslaget. Dette vil 
i sum gi tilstekkelig mengde og variasjon i tilbudet. 
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2.3.2 Fortetting av eksisterende boligområder og nye fortettingsområder 
For å kunne oppnå en mer miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er det en forutsetning at 
bebyggelsen i sentrumsområdet utnyttes mest mulig arealeffektivt. Ved å utvikle tettere byer 
og steder som er godt tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport oppnår vi et bedre 
bymiljø og et mer aktivt byliv. Samtidig vil det også lette utbyggingspresset på 
omkringliggende dyrkajord rundt sentrumsområdet.  
 
Fortetting er imidlertid ofte en krevende øvelse som har et høyt konfliktnivå. Fortetting fører 
ofte til forandringer i omgivelsene som grunneiere og naboer ikke ønsker. 
Kommunedelplanen skal lage gode rammer for fortetting i og omkring Levanger sentrum. 
 
Det er utarbeidet en egen rapport som tar for seg potensialet for fortetting i eksisterende 
boligområder. Utredningen viser at det er boligområder i Levanger sentrum som kan og bør 
fortettes videre. Selv om noen av områdene er godt egnede for fortetting viser analysen at 
man ikke får spesielt høye estimat for fortettingspotensial. Kommunen har, i de senere år, 
behandlet mellom 2 og 3 fortettingssaker i året, og antall boenheter som inngår i hvert 
prosjekt har variert. Antall boenheter som kan tilgjengeliggjøres på boligmarkedet som følge 
av fortetting har dermed vært varierende og forholdsvis lavt i antall. Det vil derfor være 
nødvendig å sikre nok fremtidig boligareal i Levanger både som fortetting i eksisterende 
boligområder, og som regulering av nye sentrumsnære boligområder. 
 
Planforslaget legger til rette for fortetting gjennom planforslagets bestemmelser om utnytting 
og nye fortettingsområder. Det er ikke plankrav for inntil 4 boenheter inkludert eksisterende 
boenheter.  
 

2.4 Sentrumsavgrensing, handel og næring 
Regional plan for arealbruk gir føringer for hvor handels- og servicevirksomhet bør 
lokaliseres.  
 
Publikumsorienterte handels- og servicevirksomheter bør lokaliseres innenfor 
sentrumskjernen, transportorienterte virksomheter bør lokaliseres i ytre del av 
sentrumsavgrensingen. Varehandel skal så langt det er mulig, lokaliseres sammen med andre 
sentrumsfunksjoner som privat og offentlig service, forsamlingslokaler, kulturinstitusjoner 
og knutepunkt for kollektivtrafikk. Avlastnings- og bransjesenter skal ligge i gang- og 
sykkelavstand fra sentrum, ha god tilgjengelighet for myke trafikanter og om mulig ha 
kollektivdekning. Handel med plass- og transportkrevende varegrupper skal lokaliseres i 
avlastningsområder definert i kommuneplanens arealdel. 
 
Fra gammelt av forbindes Levanger sentrum med området mellom Mo gård, Sundet og 
Levangerelva. I 2003 ble det vedtatt en definisjon av sentrumsområdene i og rundt bykjernen 
i Levanger i forhold til regionale føringer om etablering av handel og service. Hovedtyngden 
av dette området ligger innenfor en avstand på 400 m fra Levanger stasjon, som er 
kollektivknutepunktet i sentrum. Bykjernen er videreført i planforslaget. 
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Sentrumssonen i Levanger sentrum omfatter i hovedsak det området som kalles bykjernen, 
havna og Moan. 
 
I planforslaget opprettholdes bykjernen som et naturlig sentrum for handel og tjenester, og 
som det sentrale offentlige møterommet. Viktige tjenester bør beholdes i bykjernen, 
inkludert tjenester som skaper bomiljø, trivsel og folkeliv i gatene. 
 
På grunn av bebyggelsens særlige vernestatus i Levanger sentrum, er det også behov for å 
opprettholde og utvikle Moanområdet som et attraktivt handelsområde i fremtiden. Trenden 
er at «moderne» handelsetableringer er stadig mer plasskrevende, noe som er lite forenelig 
med den verneverdige trehusbebyggelsen i bykjernen.  
 
Større bygningsvolum lokalisert i sentrumssonen på Moan vil kunne bidra til at byen kan 
opprettholde sitt særpreg i sentrum.  
 
En hovedutfordring i planarbeidet vårt denne gangen har vært vurderinger omkring behovet 
for fremtidig handels- og næringsetableringer. Vil vi ha behov for mer areal til disse 
formålene de neste 15 årene, og hvor er det riktig at disse områdene plasseres.  
 
Avlastningsområdene fra 2003 er bebygd, eller ønsket transformert til boligområder. Hvor er 
de nye avlastningsområdene? 
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Moan år 2000   
 
Hvis vi ser utviklingen av handelsvirksomheten på Moan over tid mener vi at det vil være 
behov for mer areal. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot 
næringsaktørene i byen (vedlagt), for å undersøke behovet for nye arealer fremover. 
Utredningen viser at næringsaktørene mener at det er behov for utvikling av mer 
næringsareal i Levanger. Behovet er trolig minimum 60 dekar innen en 10-15 års periode. 
Det er viktig for næringsaktørene at tilgjengelig næringsareal er tilgjengelig for kunder, er 
sentrumsnært og har attraktiv beliggenhet. Noe av fremtidas behov for næringsareal kan 
løses ved å legge mer av dagens bakkeparkering i kjeller og bygge nye næringslokaler over 
disse. Kanskje så mye som en tredel av behovet kan løses gjennom fortetting, men det vil 
likevel vøre behov for nytt utbyggingsareal til næringsvirksomhet i planen.   
 
Selv om det i stor grad berører jordverninteressene, mener vi det vil være et riktig plangrep å 
utvikle handel- og næring rundt dagens etableringer på Moan fremfor å åpne nye områder for 
handelsvirksomhet, og foreslår derfor en utvidelse av områdene avsatt til dette i 
planforslaget. Dette vil styrke dagens etableringer, som er regionalt viktige, og gi rom for 
nødvendige fremtidige utvidelser. Derfor er utvidelsen på Moan med i planforslaget som et 
avlastningsområde. 
 
Transformering av havneområdet til mer boligbygging gir også utfordringer med hvor mer 
industribasert næringsliv som ønsker å være etablert sentrumsnært skal være. Trekanten- 
området er et område som kan utnyttes bedre til slik type «lettere» industrivirksomhet. 
Derfor er dette med i planforslaget som et avlastningsområde.  
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2.5 Sammendrag av foreslåtte omdisponeringer av arealformål  
 
Område Område

-navn 
Gårds-
/bruksnummer, sted 
og/eller bruksnavn 

Framtidig 
bruk 

Dagens 
bruk eller 
planstatus 

da
a 

om
-

di
sp

on
er

t 

B
oe

nh
et

er
 

pr
.d

aa
 

Ø
kt

 b
ol

ig
-

po
te

ns
ia

le
 

bo
en

he
te

r 
D

yr
ka

 

1 BF4 Jordet mellom Moan 
og Fv 125 inkl 
brannstasjonstomta 

Forretning LNF 51daa 
  

45,0 

2 BKB1 Kommunens utelager,  Bolig/ 
forretning 

Offentlig 
bebyggelse 

8,7 7,0 60 
 

3 BKB2 NAF tomta Bolig/ 
Forretning 

Forretning 5,5 7,0 38 
 

4  Eidsbotn nord LNF Bolig    -24,0 
5 B8 Tidligere Nesheim 

skole  
Bolig Tjeneste-

yting, 
parkering 

22,4 3 67,0  

6 B9 Del av 3/7 Gjemble 
søndre 

Bolig LNF 19,4 2 38,0 2,0 

7 B10 Gjemble Bolig LNF 19,2 3 57,0 14,0 
27 B14 Del av 314/1 og 

18/11 
Bolig LNF 66 3 198  

8 B15, B16 Matbergfeltet i 
Halsan 

Bolig LNF 11 2 22,0 1,0 

 B17 Kjønnstadmarka Bolig Fritidsbeby
ggelse 

10 2 20  

9 BOP20 Del av Staupshaugen  Tjeneste-
yting 

Friområde 4,5 
   

10   3/27 og 3/488 m.fl. - 
Bebygde hyttetomter 
i strandsonen bes 
endret til boligformål, 
ubebygde bes endret 
til friområde 

Hytter Hytter i 
friområde 

Hytte
r 

    
 

11 del av B1 Del av 1/3 nedenfor 
Staupshaugen og 
Byborgvegen 

Bolig Friområde 1,0 
   

12   Del av 7/1 m.m. - 
Utvidelse av 
Kjønstadmarka 

Hyttefelt LNF Hytte
felt 

    
 

A   Regulert kjøreveg 
Nordlijordet/Elverhø
yvegen – Viigs 
Minde/Leiraområdet 
bes fjernet 

Bolig + 
G/S-veg 

Veg 
m/fortau 

        

B   Adkomst 
Geitingsvollen 

Veg LNF        8,0 

C   Rundkjøring ved Mo 
gård 

Rund-
kjøring 

          

SUM         218,7   500 46 
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2.6 Trafikk 

2.6.1 Generelt 
Sentrumskjernen i Levanger sin beliggenhet på en halvøy mellom Levangerelva og Sundet 
gir utfordringer med et stadig økende trafikkbilde. Det har vært vanskelig å finne gode 
løsninger som kan avlaste trafikken i Kirkegata. I arbeidet med ny veg til Geitingsvollen har 
imidlertid beregningene vist at denne veien kan avlaste sentrumstrafikken noe. Dette vil 
være særlig aktuelt hvis Okkenhaugskrysset stenges for av- og påkjøring til E6 i fremtiden. 
Da vil den nye veien fra Geitingsvollen være et naturlig valg for store deler av Bruborg for å 
komme seg ut på E6 uansett om de skal nord- eller sørover.  
 

2.6.2 Vurdering av nye vegtraseer 
I planarbeidet har det vært gjennomført en vurdering av 4 alternative traseer for ny veg fra 
Geitingsvollen. Det har blitt vurdert konsekvenser både i forhold til dyrkamark og 
trafikkfordeling. Dette arbeidet konkluderte med at alternativ 4, som er valgt i planforslaget, 
er det beste.  
 
Vi har også foretatt en vurdering i forhold til planene om ny E6, og da spesielt forholdet til 
ny plassering av kryss inn til Levanger sentrum. Selv om vi pr. i dag ennå ikke vet eksakt 
hvor nytt kryss kommer, så vet vi at det blir et sted mellom dagens kryss på Branes og 
Levanger-elva. Etter vår vurdering vil det fortsatt være riktig å legge vegen fra 
Geitingsvollen langs jernbanen. Det er flere grunner til dette. For det første deler dette 
alternative opp dyrkaområdet minst. Mye av trafikken skal også til Moan, og for at vegen 
skal virke avlastende på Kirkegata er det derfor viktig at det blir kort vei mot Moan.  
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Det er imidlertid ikke funnet noen god løsning som kan avlaste trafikken fra Nesset som i 
dag går gjennom sentrum. Det er vurdert konsekvenser ved bygging av en avlastningsveg 
langs Levangersundet, men ny veg vil få lite avlastning på trafikkmengden i Kirkegata og 
dessuten ha flere andre negative konsekvenser som: 
 

 Økt trafikk i kryss ved brua, som kan medføre dårlig trafikkavvikling. 
 Støy på «stille» side av boliger/leiligheter langs Sundet 
 Lite eller ingen reduksjon av støy- støvplager langs Kirkegata 
 Mange sentrumsnære p-plasser må fjernes 
 Inngrep i naturområde i strandsonen 
 Lavt nytte / kostnadsforhold 

 

 
 
I planforslaget foreslås det også en endring av krysset ved Branes. Dette for å få bort E6-
arma som går inn forbi Magneten i dag, og for å kunne omdisponere arealet inni E6-arma til 
byggeformål. 
 
All ny vegstruktur må detaljreguleres for å finne de beste detaljerte løsningene før de kan 
bygges. 
 

2.6.3 Gang-sykkel 
Levanger kommunestyre vedtok den 16/12 2015 temaplan for økt sykkelbruk. I planarbeidet 
har det vært et mål å tilrettelegge for at det skal bli mer attraktivt å gå og sykle. De 
strekløsninger som sykkelplanen skisserer er tatt med i forslaget til ny kommunedelplan.  
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3 Planprosessen 

Varsel om oppstart av planarbeidet og høring av planprogram ble annonsert, og utsendt, 16. 
november 2013, og fristen for å komme med merknad var 4. januar 2014. I høringsperioden 
kom det inn flere innspill som blir vurdert i denne planbeskrivelsen.  
 
Planprogrammet ble endelig stadfestes av Levanger kommunestyre den 26. februar 2014, sak 
6/14, i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 

3.1 Medvirkning 
Det er spesielt tilrettelagt for medvirkning fra barn- og unge gjennom et samarbeid med 
grunnskolene og barnehagene som ligger innenfor planområdet. I forbindelse med temaplan 
for økt sykkelbruk ble det sendt en forespørsel til skoler og barnehager i Levanger for å få 
innspill fra dem om utfordringer i trafikksituasjonen rundt skolen/barnehagen, og en oversikt 
over nærområder som brukes til tur og friluftsaktiviteter. Skolene/barnehagene ble bedt om å 
svare på et spørreskjema og å tegne inn steder/områder på et kart. Resultatene har vært med i 
grunnlagsmaterialet for valgt arealbruk i den nye kommunedelplanen. Det har også vært 
gjennomført en kartlegging av «snarveier» for å ytterliggere kartlegge hvor barna ferdes. 
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Figur 1: Nærområder som barn bruker 
 
Dialogmøte med relevante sektormyndigheter ble avholdt 5.12.2014. Dette møtet var et 
fellesmøte der også problemstillinger knyttet til ny Kommunedelplan Verdal by ble tatt opp. 
Tilstede på dette møtet var representanter fra Statens vegvesen region midt, NVE region 
midt, Jernbaneverket, region nord, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag. 
 
Administrasjonen har også vært i regionalt planforum og diskutert sentrale problemstillinger 
med sektormyndighetene.  
 

4 Rammebetingelser og føringer 

Det er en rekke overordnete føringer og rammebetingelser som fastlegger en del premisser 
for planarbeidet. Kommunen må ved utarbeidelse av kommunale arealplaner innrette seg 
etter sentrale og regionale føringer. I tillegg har kommunens politikere gjennom vedtak av 
tematiske kommunedelplaner satt hvilke mål og prioriteringer som skal vektlegges i 
samfunnsutviklingen. Særlig viktig i den sammenheng er den nylig vedtatte 
kommuneplanens samfunnsdel. 

4.1 Kommunale styringsdokumenter 

4.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
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Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 17.12.2014. 
Planen beskriver satsningsområder, hovedmål og vegvalg for kommunal utvikling. Disse 
målene vil være førende i arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum.  
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er: «Livskvalitet og vekst». Følgende overordnede 
mål er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel: 
 
 

 
 

 
 

4.1.2 Andre relevante kommunale temaplaner 
 
Andre kommunale planer som har vært en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelsen av 
planforslaget har vært: 
 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.4.2011 
 Kommuneplanens oppvekstdel, vedtatt 16.12.2015 
 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del, vedtatt 

2.3.2009 
 Kommunedelplan for klima og energi, vedtatt 20.5.2009 
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4.2 Regionale styringsdokumenter 
 
Fylkeskommunale planer 

4.2.1 Regional plan for arealbruk Nord-Trøndelag, vedtatt 25.04.2013 
Regional plan for arealbruk er et resultat av regionalt samarbeid. Planen omhandler ulike 
temaområder når det gjelder bruk og vern av arealer i vårt fylke. Fylkeskommunen og 
statlige etater vil legge retningslinjene til grunn i sin behandling av plansaker, og innsigelser 
vil ikke bli gitt til planer som er i samsvar med retningslinjene. 
 
Planen inneholder følgende regionalpolitiske retningslinjer for utvikling av byene i regionen 
og kvalitet i planleggingen.  
 
 
 
Regionalpolitiske retningslinjer for byene: 
 

 Kommuneplanens arealdel skal definere en ytre tettstedsgrense og legge vekt på 
arealeffektive løsninger ved å angi minimum og maksimum utnyttingsgrad innenfor 
tettstedsgrensen. 
 

 Ved utbygging i sentrum og ved kollektivknutepunkt skal det legges opp til fortetting 
og transformasjon. I sentrumskjernen kreves høyere tetthet enn ved utbygging i 
omkringliggende boligområder. Ved utbygging i sentrumskjernen bør minimum 6 
boenheter per dekar legges til grunn, med avtrapping til 3 boenheter per dekar i 
tilstøtende områder med kort avstand til kollektivknutepunkt. 
 

 Parallelt med fortettingsprosesser må sammenhengende grøntstruktur, friområder og 
egnede parker for felles bruk sikres. 
 

 Virksomhet med stor persontrafikk og viktige servicefunksjoner bør lokaliseres inntil 
kollektivakser og knutepunkt for persontrafikk. 
 

 Ved nybygging og omforming (transformasjon) i sentrum skal nye 
parkeringsløsninger tilstrebes etablert under bakken eller i parkeringshus. 
 

 Publikumsorienterte handels- og servicevirksomheter bør lokaliseres innenfor 
sentrumskjernen, transportorienterte virksomheter bør lokaliseres i ytre del av 
sentrumsavgrensingen 
 

 
Regionalpolitiske retningslinjer for kvalitet i planleggingen: 
 

 Det skal planlegges for gode og kompakte byer, tettsteder, bygde- og grendesentra 
hvor det legges til rette for næringsutvikling, attraktivt og variert boligtilbud og gode 
møteplasser. 
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 Fortetting og omforming skal gjennomføres med kvalitet, høg utnytting og 

arealeffektive løsninger. Hensyn til grøntområder, kulturmiljø, gode arkitektoniske 
og estetiske løsninger skal vektlegges. 
 

 Planleggingen skal legge prinsippet om universell utforming til grunn, og sikre god 
tilgjengelighet for alle uavhengig av alder og funksjonsevne. Alle kommuner bør ha 
et sammenhengende sentrumsområde som er universelt utformet innen år 2025. 
 

 For å fremme folkehelsa må det legges til rette for leik og aktiv livsstil i hele fylket. 
Arealbruken må gi god tilgang til og sikre sammenhengende grøntstruktur med 
leikeareal og grønne lunger i bolig- og sentrumsområder. 
 

 Planleggingen skal bygge opp under miljøvennlig kollektiv-, sykkel og gangtransport 
og sikre trygge forbindelser for gående og syklende. 
 

  All utbygging skal tilpasses kommende klimaendringer og vise aktsomhet til 
fareområder. 
 

 Sammenhengende grøntstruktur i byer og tettsteder, med turmuligheter for ulike 
brukergrupper og til ulike årstider, må sikres i kommuneplanen. Som norm bør 25-50 
m2 per boenhet legges til grunn for samla felles og offentlig uteareal i nye 
boligområder. Arealene skal fortrinnsvis lokaliseres på bakkenivå. 

 

4.2.2 Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag 2010 
Et viktig tiltak for å redusere utslippene fra transport er å velge utbyggingsmønstre som 
reduserer transportbehovet samtidig som en sikrer gode transportløsninger. Imidlertid er 
bosettingsmønsteret i Nord-Trøndelag svært spredt, og det er utfordrende å tilpasse gode 
transportløsninger. 
 

4.2.3 Handlingsplan for kulturminnepolitikk i Nord-Trøndelag 2009 
Handlingsprogrammet for kulturminnepolitikken i Nord-Trøndelag skal være et 
styringsverktøy innen saksområdet kulturminner i fylkeskommunen. Det omfatter den delen 
av kulturminnevernet som fylkeskommunen spesielt har ansvar for. Dette gjelder 
fornminner, faste kulturminner fra nyere tid (f.eks. bygg og anlegg) og kulturmiljø. 
 

4.2.4 Landbruksmelding for Trøndelag og dens handlingsplan (2012-2015). 
Meldingen beskriver sentrale utviklingstrekk for landbruket i Trøndelag, synligjør 
utfordringer og muligheter og foreslår aktuelle strategier og tiltak framover. 
 
 

4.3 Statlige styringsdokumenter 
 
Gjennom Kgl. Resolusjon av juni 2011 er det stilt nasjonale forventninger og føringer 
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innenfor følgende 6 temaer: 
 
• Klima og energi 
• By- og tettstedsutvikling 
• Samferdsel og infrastruktur 
• Verdiskapning og næringsutvikling 
• Natur, kulturmiljø og landskap 
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 
 
Kommunens må i sin planlegging ta hensyn til, og følge opp, de nasjonale føringene som er 
innenfor disse 6 temaene. 
 
Dokumenter og lovverk som kommunene skal ta med i sine vurderinger ved utarbeidelse av 
kommunale planer: 
 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
 Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
 Nasjonal jordvernstrategi, med mål for omdisponering av dyrka jord.  
 Plan- og bygningsloven 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

 
 

5 Utredning og analyse av eksisterende forhold og verdier 

5.1 Reguleringsplaner i området 
Det finnes en lang rekke reguleringsplaner innenfor planområdet. I forbindelse med 
kommunedelplanarbeidet er det satt i gang et prosjekt med oppheving av gamle planer som 
ikke lenger, av ulike grunner, vurderes hensiktsmessig å videreføre. Til sammen dreier dette 
seg om over 150 planer. Det er i forbindelse med dette arbeidet viktig å ivareta viktige 
kvaliteter i planene som oppheves i revidert kommunedelplankart, f.eks. lekeområder, gang- 
og sykkelstier. Kommunedelplanen vil også gjøre gjeldende nye krav til grad av utnytting 
med mer i de områdene hvor dette til nå har vært styrt i reguleringsplan. Dette kan medføre 
noen endringer i områder hvor det f.eks. har vært veldig liten grad av utnytting da det nå, 
generelt sett, åpnes for mer intensiv utnyttelse av arealene og mer fortetting. Planer som 
ønskes videreført er avmerket i kommunedelplankartet som hvite områder, og der gjelder 
detaljreguleringene fullt ut. 

5.2 Beliggenhet 
Planområdet omfatter sentrumsområdene av Levanger, og boligområdene rundt. Innenfor 
planområdet er det også store landbruksområder med landbruksjord av god kvalitet. 
Levanger by har en unik beliggenhet i forhold til Trondheimsfjorden. Byens 
karkvartalsstruktur og verneverdige trehusbebyggelse gir byen et unikt særpreg som det er 
viktig at det tas vare på. Selve bykjernens beliggenhet på en halvøy mellom Sundet og 
Levangerelva gir en tydelig sentrumsavgrensing, samtidig gir det også utfordringer når byen 
og ikke minst områdene rundt bykjernen vokser. Trafikk både fra Nesset og Bruborg 
kanaliseres gjennom bykjernen og vil skape stadig større utfordringer i forhold til bymiljøet.  
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Befolkningsveksten i Levanger har i stor grad skjedd i de store boligområdene rundt 
sentrumskjernen. Boligområdene på Bruborg, Nesset og Momarka, Høgberget er alle 
dominert av frittliggende eneboligbebyggelse, med innslag av mer konsentrert bebyggelse.   
 
Planarbeidet går ikke inn i detaljene for selve Levanger sentrum. Gjeldende reguleringsplan 
for Levanger sentrum, havna og Moan skal fortsatt gjelde. Planen er at reguleringsplanen for 
Levanger sentrum vil gjennomgå en revidering når riksantikvaren er ferdig med 
fredningsprosessen som nå er startet opp. 
 

5.3 Dagens arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet domineres av store sammenhengende landbruksområder. 
Disse landbruksområdene består i all hovedsak av dyrket mark med god kvalitet, og 
omkranser den eksisterende bebyggelsen. I tillegg finnes det også flere mindre 
sammenhengende skogs-, grøntområder innenfor planområdet.  
 

 
 
 

5.4 Stedets karakter 
Levanger by har en unik beliggenhet i forhold til Trondheimsfjorden. Selve bykjernen ligger 
på en halvøy mellom Sundet og Levangerelva. Beliggenheten, sammen med byens 
særpregende småhusbebyggelse og arkitektur, gir byen et unikt særpreg. Nærheten og 
tilknytningen til sjøen har historisk vært viktig for utviklingen av bykjernen. Samtidig gir 
bykjernens beliggenhet og bevaringsverdige arkitektur utfordringer i forhold til framtidig 
utvikling, ikke minst i forhold til å finne nye trafikkløsninger. Med de store boligområdene 
på hver sin side av halvøya sentrum ligger på blir mye av trafikken kanaliseres gjennom 
bykjernen, og det er utfordringer knyttet til å finne framtidige avlastningsveier som kan 
redusere trafikken gjennom sentrum. 
 
Bykjernen er omgitt av de eldre boligområdene på Nesset og Bruborg. Her finner vi 
hovedsakelig eneboligbebyggelse, men også innslag av mer konsentrert bebyggelse. De 
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nyeste større boligområdene i Momarka-Høgberget og Kjønstadmarka ligger lengre unna 
bykjernen.  
 
På Moan sør for bykjernen ligger Magneten-området som er det store handelsområdet på 
Levanger. Området er under stadig utvikling og vil etter hvert også inneholde konsentrert 
boligbebyggelse. 
 

5.5 Grønnstruktur 
Grøntstrukturer og uteoppholdsareal er viktige kvaliteter i områder hvor folk bor, både 
estetisk og romlig, men også funksjonelt som aktivitetsarena. Sentrumsområdene i Levanger 
har flere slike områder i henhold til gjeldende kommunedelplan. Å bevare disse strukturene 
finner kommunen således svært viktig, og tiltak for å forsterke disse strukturene med god 
tilrettelegging bør prioriteres. Dette handler ikke bare om riktig arealplanlegging, men i like 
stor grad handler det om tilrettelegging av konkrete tiltak. I de senere år har det vært en 
satsning på tiltak i grønt- og aktivitetsområder som har bidratt positivt i sentrumsutviklingen.  
 
 

 

5.6 Biologisk mangfold 
Levanger har en rik og variert natur som strekker seg fra fjord til høyfjell. Denne variasjonen 
finner vi igjen i det biologiske mangfoldet i kommunen. I områdene rundt sentrum av 
Levanger finner vi store kulturlandsområder som er svært viktig for mange arter. I tillegg har 
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vi Eidsbotn, Sundet og sjøområder som er viktige områder for fugl og inneholder flere 
biologiske kvaliteter.  
 

5.6.1 Sundet Eidsbotn 
Sundet går forbi Levanger sentrum og forbinder Eidsbotn med Trondheimsfjorden. Slike 
sund har høy produksjon og vil være viktig for en rekke arter, bl.a. fugl. I Levangersundet 
finner vi store konsentrasjoner av ærfugl. Mange fuglearter bruker sundet som beiteområde 
og Eidsbotn som rasteområde. Eidsbotn er gitt status som fuglefredningsområde og 
Ramsarområde i lag med andre viktige fjæreområder i Trondheimsfjorden. Det har således 
internasjonal verneverdi. Sundet er klassifisert som svært viktig. 
 

 
 
 

5.6.2 Røstadlandet og Tynesfjæra 
Utløpet av Levangerelva – Røstadlandet er et viktig område for fugl. Spesielt viktig er det 
som overvintringsområde for en rekke arter. Tynesfjæra ligger nordøst for Levanger 
sentrum. Fjæra er delt i to separate fjæreområder, Kattangen-Tynestangen og Tynestangen-
Borgsøya, til sammen 4,5 km strandlinje. Den sistnevnte regnes for den rikeste lokaliteten. 
Her ligger også fire mindre holmer. Ved fjære sjø tørrlegges ca. 1 km2 leir- og grusfjære. 
Utenfor ligger gruntvannsområder. Vi finner også en strandeng og tindvedforekomst 
 
 

 
 
 

5.6.3 Naturtyper 
 
Naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk 
mangfold er det kartlagt flere områder for innenfor planområdet. For områdene rundt 
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Levanger sentrum er dette primært områder som er knyttet til vassdrag og strandsone, men 
det er også noen skogsområder som er registrert som viktige naturtyper. 
 

Disse lokalitetene befinner seg 
både innenfor og utenfor 
områder som er vernet etter 
naturmangfoldloven/naturvernlo
ven (Eidsbotn og Tynesfjæra). 
Utenom verneområdene må 
disse verdiene ivaretas gjennom 
kommunens arealforvaltning. 
 
 

5.6.4 Arter 
Datasettet viser forekomst av 

arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, 
leveområder, hekkeområder etc. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men 
er hovedsakelig fokusert på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, rødlistearter og artene 
som inngår i viltkartleggingen etter DN håndbok nr. 11- 2000 Viltkartlegging. 
 
Områdene som er registrert omhandler mange ulike fuglearter innenfor verneområdene. I 
tillegg inneholder registreringen større beiteområder for kortnebbgås.  
 

 

5.6.5 Miljøregistreringer i skog 
Miljøregistrering i skog viser skogsområder som innehar spesielle miljøverdier.  
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5.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke fornybare ressurser. Vi må derfor ha et langsiktig 
perspektiv i forvaltningen av disse. Vi må ta vare på Levangers kulturhistoriske mangfold 
slik at kulturarven også blir tatt vare på for framtida.  
 
Områdene i og rundt Levanger sentrum er rike på kulturminner. I forhold til videre utvikling 
er det viktig å ta hensyn til de kulturhistoriske verdiene i et område. Kulturminner kan ta 
skade av gravearbeid og utbygging, og de kan stå i fare for å forsvinne. I forbindelse med 
planlegging av nye utbyggingsområder og veiføringer er det derfor viktig at tiltakene 
vurderes i forhold til kulturminner. Dette skjer gjennom dialog med 
kulturminneforvaltningen hos Fylkeskommunen. 
 
Riksantikvaren arbeider med en varig kulturmiljøfredning av Levanger sentrum. 
Hovedformålet med fredningen er å sikre og bevare det sammenhengende trehusmiljøet fra 
århundreskiftet som er av nasjonal interesse når det gjelder byplanhistorie, kulturhistorie og 
arkitektur. Miljøet skal bevares som historisk referanse, og bidra til å formidle forståelsen av 
denne tidsperioden for nåværende og fremtidige generasjoner. Levanger sentrum er ett av få 
større områder i Norge der bebyggelse oppført i den korte perioden mellom bygningsloven 
av 1896 og murtvangloven av 1904, er bevart.  
 
 
 

 
Kilde: Askeladden 
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5.8 Landbruk 
Innenfor planområdet er det store landbruksområder, noe som skaper konflikter i forhold til 
en videre vekst av nye utbyggingsområder. Som vi ser av jordkvalitetskartet under har all 
dyrket jord omkring sentrumsbebyggelsen god- eller svært god jordkvalitet.  
 

 
   Kilde: Skog og landskap 
 

5.9 Befolkning 
Levanger sentrum og områdene omkring har vært, og er, i stadig utvikling. Område i og 
rundt Levanger sentrum er det tettest befolkede området i Levanger kommune. Av 
Levangers i underkant av 20000 innbyggere bor omtrent halvparten innenfor planområdet til 
kommunedelplanen for Levanger sentrum. Pr. august 2013 bor det i overkant av 10000 
innbyggere innenfor planområdet. Dette befolkningstallet fordeler seg slik på de ulike 
grunnkretsene i området:  
 
 
 
 
Grunnkrets Innbyggertall 
Sentrum 1155 
Bruborg 3064 
Bamberg 1681 
Gjemble 1157 
Julsborg/Vassdalen/Vårtun 899 
Kjønnstadmarka 150 
Momarka/Høgberget/Nossum 1658 
Andre områder 438 
SUM 10202 
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Som vi ser av befolkningstallene er det i de store boligområdene på Nesset, Bruborg og 
Momarka/Høgberget de fleste bor. Det er forholdvis jevnt fordelt mellom Nesset-siden og 
Bruborg-siden av sentrum, mens det er forholdsvis liten andel som i dag bor i selve 
sentrumskjernen. Det er boligområdene rundt sentrum som historisk har hatt 
utbyggingsveksten i området. 
 
 

 
Befolkningskart Levanger sentrum. (august 2013) 

 
 
 

 
 

Sentrum og Bruborg 1950    2009 
 
Selv om vi i det daglige ikke merker at byområdene vokser og at byen utvikles, har det 
skjedd en vekst og utvikling av sentrumsområdene av Levanger over tid. Hovedgrunnen til 
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dette er vekst i befolkningsmengde, men også andre faktorer som sentralisering og noe 
endret bomønster spiller inn. 
 

5.10 Vei/trafikale forhold 
 
Trafikkforholdene i dag er preget av stor trafikkmengde gjennom sentrumsområdet. Dagens 
vegnett og Levanger sentrums beliggenhet på en halvøy, med sundet på den ene siden og 
Levangerelva på den andre, gjør at mye av trafikken både fra Nesset-siden og  Bruborg 
kanaliseres gjennom sentrum. Kirkegata har i dag en ÅDT (årsdøgntrafikk) på over 10 000.  
 
 

 
  Trafikkmengde 
 
 

5.11 Grunnforhold 
Løsmassekart over området viser at løsmassene består i stor grad av marine hav- og 
elveavsetninger. Hav- og fjordavsetninger er finkornige sedimenter, hovedsakelig silt og 
leire, som er avsatt på sjøbunnen i fjorder og havområder. Dette er også en idikasjon på at 
kvaliteten på jorda som landbruksjord er god.  
 
Det finnes flere mindre områder hvor det er påvist kvikkleire innenfor planområdet. 
Kvikkleire har den egenskapen at dersom den utsettes for en sideveis belastning, kan den bli 
til en tyntflytende masse og områder kan rase ut, og det må derfor vises ekstra aktsomhet i 
disse områdene. 
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5.12 Støy 
 
Det er utarbeidet støysonekart for riks og fylkesvegene gjennom området samt for 
helikopterlandingsplassen på sykehuset. Det er i de generelle bestemmelsene angitt at det i 
områder med støyvarselkart, skal det innenfor rød sone, ikke tillates oppført ny bebyggelse 
til støyfølsom bruk. 
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5.13 Folkehelse i Levanger 
Folkehelsebegrepet favner vidt over mange ulike forhold som til sammen utgjør et bilde av 
den allmenne helsetilstanden hos et folk. Noen nærmere avgrensning av selve begrepet 
bestrebes ikke her, men en avgrensning av tematikken til noen problemdimensjoner som kan 
påvirkes gjennom tilrettelegging av fysiske omgivelser er nødvendig. Overvekt/fedme og 
fysisk inaktivitet er problemer som i stadig økende grad påvirker folkehelsen i Norge og 
Verdal i negativ retning. En kan si at overvekt og fedme for så vidt er ulike graderinger av 
samme problem, mens fysisk inaktivitet er en del av årsaken til problemet, sammen med bl.a. 
kosthold. Endringer i kostholdsvaner lar seg vanskelig påvirke gjennom arealplanlegging, 
men fysisk inaktivitet kan motvirkes ved å legge til rette for fysisk aktivitet. Dette kan gjøres 
ved å avsette tilstrekkelige arealer og ferdselsårer som innbyr til aktivitet, helst i 
nærområder, og å legge til rette for sykkel og gange som primær transportmåte i stedet for 
privatbil. Dette kan tilstrebes ved å planlegge et kompakt utbyggingsmønster med boliger i 
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gang- og sykkelavstander til sentrale funksjoner som arbeidsplasser, skoler, handel, kultur- 
og servicefunksjoner og kollektivknutepunkt. 
 
Tilgjengelighet til gode og varierte arealer tilrettelagt for aktivitet der folk bor vil uansett 
gjøre det lettere for mange å komme i gang med fysisk aktivitet uavhengig av eks. 
klubbmedlemskap, biltransport til og fra eller stort utstyrsbehov. Samtidig vil velegnede 
uteoppholdsarealer fungere som sosiale møteplasser for innbyggerne, noe som kan bidra 
positivt til eks. redusert ensomhet. Dette blir ikke mindre viktig da vi vet at andelen eldre 
også vil øke i de kommende årene.  
 
I tillegg til de rent bokvalitetsmessige aspektene av gode uteoppholdsarealer tilrettelagt for 
ulike aldre, funksjonsnivå og former for aktivitet er det altså i tillegg god grunn til å 
tilrettelegge for slike arealer, også fra et folkehelsemessig perspektiv. I tillegg kommer de 
grep en kan gjøre ved å tilrettelegge for aktiv transport, slik at bilen i mindre grad benyttes 
når en skal forflytte seg. 
 
 

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse tilpasset plannivået. Det betyr at en har 
forsøkt å fremheve de risiko- og sårbarhetsforhold som gjør seg gjeldende innenfor 
planområdet, og som må tas hensyn til ved senere detaljreguleringsplaner. En del påviste 
forhold ivaretas også ved at en tar inn generelle bestemmelser som sikrer mot visse former 
for risiko, f.eks. minste tillatte gulvhøyde i område som er utsatt for en 200-årsflom. Plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyse i alle planer for utbygging sikrer også at det blir 
gjennomført vurderinger på detaljplannivå – hvor det evt. vil være relevant å sette opp 
risikomatriser med sannsynlighetsberegninger. Fremgangsmåten her har vært å identifisere 
ulike moment via en sjekkliste først, for deretter å se nærmere på de ulike temaene som ble 
identifisert gjennom en nærmere beskrivelse, evt. inkludert forslag til bestemmelser og 
avmerkinger i plankart som hensynssone fareområde. 
 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven:  

Emne  Er det risiko innenfor planområdet knyttet til følgende forhold? Nei Ja 

a Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred, 
evt. sekundærvirkninger?  

X  

b Er det potensiale for ustabile grunnforhold og fare for utgliding 
innenfor planområdet? 

 X 

c Er planområdet flomutsatt, helt eller delvis?  X 

d Vil skogbrann innenfor planområdet medføre fare for liv/boliger/ 
andre materielle verdier? 

 X 

e Er planområdet, helt eller delvis, sårbart for ekstremvær/stormflo 
inkludert en evt. Havnivåstigning som følge av klimaendringer? 

X  

1. 

Naturgitte 
forhold 

f Er planområdet spesielt utsatt for radon? X  
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g Er det i planområdet spesielle utfordringer med overvann? X  

a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærheten? 

X  

b Er det terrengformasjoner i planområdet som utgjør en spesiell fare 
(stup etc.)? 

X  2. 

Omgivelser 

c Vil tiltak (utbygging) i planområdet kunne føre til oversvømmelse i 
lavereliggende områder? 

X  

a Er det bedrifter underlagt bestemmelsene i storulykkeforskriften i 
planområdet? 

X  3. 

Virksomhets-
risiko b Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter 

(industribedrifter etc.), utgjøre en risiko? 
X  

a Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)?  X 4. 

Brann/-
ulykkes-
beredskap 

b Har hele planområdet gode nok/tilstrekkelige tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy? 

 X 

a Er det spesielle ulykkespunkt på transportnettet i planområdet? X  

b 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for 
området? 

X  5. 

Infrastruktur 

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? X  

a Er det i planområdet høyspentlinjer som kan avgi elektromagnetisk 
stråling? 

 X 

b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster? X  
6. 

Kraftforsyning 
c Vil tiltak i planen endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i 

området? 
X  

a Er det tilstrekkelig vannforsyning i området?  X 7. 

Vann-
forsyning b Kan planforslaget dette utgjøre en risiko for vannforsyninga via 

påvirkning av nedslagsfeltet for drikkevann? 
X  

a 

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulempr. for 
området: 

- elektrisitet? 

- teletjenester? 

- vannforsyning? 

- renovasjon/spillvatn? 

X  

8. 

Sårbare objekt 

b Er det spesielle brannobjekt i området? X  
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c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i planområdet?  X 

a Gruver: åpne sjakter, steintippr. etc.? X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådspr.ringer etc.? X  

c Industrivirksomhet som eks. avfallsdeponering? X  

9. 

Er 
planområdet 
påvirket fra 
tidligere bruk d Anna (spesifiser)? X  

10. 

Ulovlig 
virksomhet 

a Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i planområdet? 
X  

 
Ut fra dette finner en at ytterligere vurderinger eller kommentarer bør gis for hhv. nr. 1. 
bokstav b, c og d, nr. 6 bokstav a, og nr. 8 bokstav c. 
 

6.1 Potensiale for ustabile grunnforhold med fare for utgliding 
Store deler av Trøndelag, inkludert Innherred og Levanger er kjent for en betydelig 
forekomst av ustabile grunnforhold med kvikkleire og fare for kvikkleireskred. 
Kvikkleireskred kan oppstå i områder med marine leirtyper, det vil si leire som er avsatt i 
salt sjøvann da havet sto høyere under og etter den siste istida. Leiren har et høyt innhold av 
vann, men er i utgangspunktet ganske fast på grunn av saltet i leiren. I terreng hvor 
grunnvannet har god gjennomstrømning vil saltet gradvis vaskes ut. Når leiren blir utsatt for 
påkjenninger kan den kollapse og bli en tyntflytende suppe. Kvikkleireskred utløses enten av 
naturlig erosjon eller av menneskelig aktivitet som utgravinger og utfyllinger. 
Kvikkleireskred kan gi store skader. 
 
Hele det aktuelle planområdet ligger under marin grense som i Levanger ligger på omtrent 
kote +180 m.o.h. Marine avsetninger vil derfor kunne finnes de fleste steder i planområdet. 
NVE har kartlagt deler av landet med kvikkleiresoner og klassifisert etter faregrad. De 
kartlagte kvikkleiresonene viser områder hvor det er nødvendig å utvise særlig forsiktighet 
mot fare for kvikkleireskred og der det bør gjøres detaljerte undersøkelser av skredfaren før 
planer vedtas eller tillatelse til tiltak blir gitt. Også i alle andre områder, ut over de kartlagte 
kvikkleiresonene, med marine avsettinger må grunnforholdene undersøkes for mulige 
forekomster av skredfarlig kvikkleire. Marine avsetninger kan også forekomme under flere 
andre typer avsetninger, f.eks. strand- og elveavsetninger, torv og myr. 
 
For planområdet viser kvartærgeologisk kart at stort sett hele planområdet er omfattet av 
maritime avsetninger, hav- og elveavsetninger. NVE sitt faregradskart viser identifiserte en 
større kvikkleiresone ved Gilstad/Geitingsvollen innenfor planområdet. Dette området er 
markert i plankartet som hensynssone fareområde. 
 
Det er lite formålstjenlig å vurdere risikoen for kvikkleireskred detaljert på dette plannivået. 
Risikoen for ustabile grunnforhold er tilstede, både der, og generelt i planområdet. Dette må 
tas på alvor og ivaretas gjennom videre saksbehandlingsprosesser. For å sikre dette tar 
planforslaget inn planbestemmelse som sikrer at det skal dokumenteres tilfredsstillende 
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grunnforhold i kommende detaljreguleringsplaner som skal oppfylle arealdisponeringene i 
kommunedelplanen. 
 

6.2 Fare for flom i planområdet 
NVE har siden 1998 gjennomført detaljert flomsonekartlegging for utvalgte 
vassdragsstrekninger med stort skadepotensial. Flomsonekartene viser areal som 
oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). De fleste bygg skal være sikre mot 
en 200-årsflom. Flomsonekart for Levangerelva ble utarbeidet i 2013. Det er godt kjent at 
Levangerelva byr på utfordringer knyttet til flom. 
 
Flomsonekartene viser at områdene langs elva vil være utsatt ved en 200-årsflom. Den 
beregnede 200-årsflommen som i flomsonekartet er vist med lys blå skravur tas inn som 
hensynssone fareområde i plankartet. 
 

 
 
 
 

6.3 Risiko for skogbrann innefor planområdet med fare for liv, bolig og andre 
materielle verdier 

Det er ikke hensiktsmessig å prøve på en sannsynlighetsberegning for skogbrann innenfor 
planområdet. Sannsynligheten er veldig liten, men uforutsette ting kan skje, noe hendelsene i 
Flatanger og på Frøya i 2014 viste. Den største risikoen for en brann i terrenget i tørre 
perioder er gjerne knyttet til uforsiktighet i forbindelse med engangsgriller og bålbrenning. 
Dette er forhold som vanskelig lar seg styre gjennom planbehandlingen. 
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I planområdet er det først og fremst områdene rundt Høgberget/Momarka og 
Kjønnstadmarka på Nesset der det er noe skog. 
 
 
 

6.4 Høyspentlinjer som kan avgi elektromagnetisk stråling 
Det er flere høyspentlinjer i planområdet med ulik strømstyrke og spenningsnivå. Slike 
høyspentlinjer er svært synlige og oppleves som visuell forurensning. I tillegg har 
omfattende internasjonal forskning funnet at det er en mulig økt risiko for at barn som 
vokser opp i boliger der magnetfeltet er over 0,4 µT (mikrotesla), utvikler leukemi. I følge 
WHOs institutt for kreftforskning er det begrenset støtte for denne økte risikoen, og den 
absolutte risikoen for å utvikle leukemi vurderes som lav. 
 
Det kreves, i tråd med Strålevernforskriftens retningslinjer, utredning for nybygg og nye 
høyspentanlegg ved felt over 0,4 µT. Det betyr at ved nivåer over dette er man pliktig til å 
vurdere løsninger opp mot hverandre med hensyn til kostnad, andre ulemper og magnetfelt. 
Med bygg menes fortrinnsvis boliger, skoler eller barnehager nær høyspentanlegg. 
Høyspentanlegg omfatter høyspentledninger, jordkabler og transformatorstasjoner. 
 
For høyspentledninger med spenningsnivå 22kv (strømstyrke 150-200 ampere) og 66kv 
(strømstyrke 200-300 ampere) varierer avstanden fra 15-25 meter for hva som gir 0,4 µT. 
For større/kraftigere linjer er avstanden større. Dersom det planlegges tiltak innenfor disse 
sonene skal det gjennomføres en vurdering som nevnt over. Fareområde omkring 
høyspentanlegg er ikke vist i plankartet. Dette fordi veileder anbefaler å vise anleggene med 
én bredde på faresonen, noe vi mener kan misforstås da reell bredde vil variere. 
 

6.5 Omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i planområdet 
Det er flere skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner med mer som representerer sårbare 
objekt innenfor planområdet. Kjennskap til disse er relevant dersom og når det evt. 



39 

planlegges virksomhet på tilstøtende arealer som kan medføre negative påvirkninger på 
omgivelsene. Dette må ivaretas gjennom de ordinære risiko- og sårbarhetsanalysene som 
skal gjennomføres i forbindelse med detaljregulering for slik virksomhet.  
 
 
 

7 Konsekvensutredning 

 
Områder hvor endring av arealbruk er vurdert. 
 

7.1 Strategi for fremtidig arealbruk 
Levanger kommune legger følgende til grunn: 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier bl.a.: 
«Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.» 
 
Konsekvensnivå – fargeforklaring grønn, gul rød 
Farge Konsekvensnivå 
Grønn Liten negativ, ingen eller positiv konsekvens 
Gul Middels eller usikker negativ konsekvens 
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Rød Stor eller svært stor negativ konsekvens 
 

7.2 Konsekvensutredning av planens enkeltområder mellom Eidsbotn/Sundet/sjøen 
og E6 

7.2.1 Område 1: 314/12 Moan Bilsenter  
Dagens formål: Forretning, kontor (reguleringsplan) 
Foreslått formål: Supplere dagens formål med 
boligformål, dvs. bolig/forretning (kontor er ikke eget 
formål i kommunedelplan) 
Arealstørrelse: Ca. 16,4 daa   
Forslagsstiller: Eilif Due (daglig leder og styreleder i 
Moan Bilsenter as) 
 

 

 

 
Beskrivelse: Bebygd område vest for Fv. 125 og tunet på Mo gård. Området benyttes bl.a. 
til bensinstasjon, solsenter, dagligvarebutikk og bruktbilsalg. Regulert vegføring vest for 
området (framtidig adkomst til Moanområdet) er ikke bygd ennå, men det foreligger 
utbyggingsavtale vedrørende dette ifb. detaljregulering for Levanger sør. 
Det er noe vegetasjon (trær) i skråningen ned mot eksisterende parkeringsplass i vest.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase 
og matrikkel), men det er drevet bensinstasjon 
her i flere år. Høy ÅDT langs Fv. 125 kan gi 
utfordringer ift. luftkvalitet. 

Støy  Området berøres av gul og rød støysone langs Fv 
125 (Statens vegvesen, støyvarselkart mars 
2016). Andre veger er også mye trafikkert, og 
planlagt omlegging av vegen til Moan vil bli mye 
trafikkert. Helikopterlandingsplassen på Moan er 
tenkt flyttet til kombinasjonsbygg ved siden av 
sykehuset, og i nordøst berøres området av gul 
støysone ifb. planlagt helikopterlandingsplass 
(plansak L2014002). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 

 Området ligger i utkanten av et platå, og skrår 
ned mot Moan i vest. Landskapet er åpent, med 
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grønnstruktur  et åpent kulturlandskap på motsatt side av 
fylkesvegen, hvor Mo gårds driftsbygning med 
klokketårn ligger. 
Det er ikke registrert viktige eller truede 
naturtyper eller arter innenfor det aktuelle 
området (Naturbase og Artskart). 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området antas ikke brukt til 
uteopphold/rekreasjon, men det går en 
sti/snarveg gjennom området. Området 
omkranses av Levanger vgs. i nord, Moan 
idrettspark i nordvest, bowlinghall i vest og 
studentboliger i sørvest. Det må forventes en del 
ferdsel av myke trafikanter i området. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ingen automatisk fredete kulturminner i området 
eller nærområdet (Askeladden). I nærområdet er 
to bygninger på tunet til Mo gård SEFRAK-
registrert, hvorav ett er vedtaksfreda (Matrikkel). 
Mo gårds tilliggende hage/utomhuselement mot 
øst er også et kulturminne (Askeladden). 

Samfunn   
Transportbehov  Området ligger nært bykjerne og kjøpesenter. 

Litt utfordrende at skolevegen til Frol barneskole 
vil gå via bykjernen. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Transformatorstasjon, vann og avløp i området. 
Kapasitet ikke vurdert. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Inntil mai 2013 har det ikke vært tillatt med 
boliger på Moanområdet, bortsett fra 
studentboliger. Detaljreguleringen for Levanger 
sør i 2013 åpnet for boliger fra andre etasje.  
Nødvendige tjenester finnes i nærområdet og i 
bykjernen. Nærmeste barnehage ligger på Moan. 
Området ligger i Frol skolekrets, og det er ca. 2,5 
km til Frol barneskole. Levanger ungdomsskole 
ligger i motsatt ende av bykjernen.   

Folkehelse  Ev. boliger og uteoppholdsareal må skjermes mot 
vegtrafikkstøy og støy fra helikoptertrafikk. 
Uteoppholdsareal lokaliseres utenfor støysone 
ifb. helikoptertrafikken.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense, mellom ca. 
kote +3 til +10 NN2000. Det ligger på en bekke- 
og elveavsetning over grønnstein amfibolitt. 
Området anses ikke flomutsatt, men tiltak i nedre 
del av området må vurderes ift. flom og 
havnivåstigning. Til sammenligning skal nivå på 
1. etasje innenfor detaljregulering for Levanger 
Sør ikke legges lavere enn kote +3,4 NN1954.  
Moderat til lav aktsomhet for radon. 

Forholdet til strategi for  Det er først i senere år at det er åpnet for vanlige 
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fremtidig arealbruk leiligheter på Moanområdet (tidligere kun 
studentboliger). Boligutbygging i nærheten av 
bykjernen er i tråd med kommunens 
arealbruksstrategi, men det bør ikke gå på 
bekostning av formål det er større behov for.  

 
Samlet 
vurdering: 

Nede på Moan er det tillatt med forretning i kombinasjon med boliger. 
Her er støy en større utfordring ift. boliger. Mangel på eksempler kan 
tyde på at leiligheter i etasje(r) over lokaler for plasskrevende varer ikke 
fungerer bygningsteknisk og ift. varekjedenes ønsker. 

Konklusjon: Utfordringer med støy og usikkerhet knyttet til kombinasjon av formål 
gir forslaget middels eller usikker negativ konsekvens. Området 
anbefales som fortsatt forretningsformål. Da er regulert framtidig 
vegføring til Moan beholdt. 
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7.2.2 Område 2: 314/108 m.m. Moan / 
Levanger sør 

Dagens formål: Forretning, delvis i kombinasjon med 
andre formål som bolig, tjenesteyting og kontor, 
samferdselsanlegg og park. 
Foreslått formål: Diverse på Levanger sør. 
Parkeringshus, høyder, tomteutnyttelse, formål, 
parkering, uteopphold/lek, sykkelveg langs Moafjæra, 
tursti til Nossum. 
Arealstørrelse: Ca. 96 daa   
Forslagsstiller: Berg Eiendom AS 

 

 
Beskrivelse: Det er satt i gang privat detaljregulering for aktuelt område vest for Moafjæra. 
De har følgende innspill: 
 Parkeringshus foran Moan senter: Formålet er å få til en bedre utnyttelse av området, og 

en mere samordnet plan. Har hentet elementer fra siste reguleringer fra Havna, 
Levanger Sør og Coop Extra. 

 Høyder på Moan 

- Gesims +21 meter som på Levanger Sør. 

- Maks kote ved 4 et. + 19,5 meter. 

- 5. et. skal trekkes inn min. 2 meter. (Resten fra reguleringsplan utgår.) 

 Tomteutnyttelse: Inntil 100 %. 

 Formål 

- I 1. etasje tillates forretning, kontor og tjenesteyting. 

- I 2. etasje og opp tillates forretning, kontor og tjenesteyting. 

 Parkering kan løses på bakkeplan i p-kjeller, p-dekke eller p-hus: 

- Min. 0,75 p-plass pr boenhet. (som på havna) 

- Min. 0,5 pr. hybel. (1,5 p-plass pr. boenhet på Levanger Sør) 

- Næring min. 0,75 plass pr. 50 m2 

 Uteopphold og lek: Min. 25 % lek per boenhet som på havna. Idrettsparken og store 
grøntområder rundt underbygger dette. (50 % på Levanger Sør i dag). 

 Sykkelvei langs Moafjæra. 

 Tursti til Nossum (langs Eidsbotn fra Magneten til Sjømarkvegen, Nossum). 

 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og  
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omfang) 
Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Branes fyllplass (kommunalt deponi) er registrert 
like øst for området og ovenfor området, ved 
krysset Moafjæra x E6-rampe. 
Påvirkningsgraden er liten/ingen kjent 
påvirkning med dagens bruk (Miljødirektoratets 
grunnforurensningsdatabase). Avgrensning av 
forurenset grunn er ikke kartfestet. Ev. avrenning 
fra fyllplass? 

Støy  Området berøres av gul og rød støysone 
(Støyvarselkart fra Statens vegvesen). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant, da hele området allerede er avsatt 
til utbygging med tilhørende parkbelter. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Grensene for Eidsbotn fuglefredningsområde ble 
justert høsten 2016, og planområdet berører ikke 
verneområdet. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Grunneierne har bidratt til forskjønning av 
området mot Eidsbotn, og lagt til rette for 
allmennhetens ferdsel her. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner (DOK). 

Samfunn   
Transportbehov  Ev. boliger vil ligge nært bykjernen. Området er i 

stor grad bilbasert mht. handel og tjenester. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Utbygd område med infrastruktur. Kapasitet ikke 
vurdert. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets i sør. 
Frol skolekrets i nord. 

Folkehelse  Støyutredning må vurderes, basert på 
lokalisering av ev. boliger. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Utfylt område. Løsmassekart viser hovedsakelig 
elve- og bekkeavsetning. To anlegg med farlig 
stoff i området (Felleskjøpet og Statoils 
drivstoffanlegg). 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Fortetting og bedre utnytting av bl.a. store 
områder med bakkeparkering er positivt, men 
næringslokaler her bør ikke konkurrere ut 
næringslokaler i bykjernen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er det støy som taler noe imot boliger i deler av området. 

Konklusjon: Bedre utnytting av området anses å gi positiv konsekvens, men dette kan 
bedre vurderes gjennom en detaljregulering. Gjeldende 
reguleringsplaner anbefales beholdt. Pågående privat planarbeid tar sikte 
på å erstatte gjeldende reguleringsplan. 
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7.2.3 Område 3: Brannstasjontomta inkl. 
kommunens utelager, NAF-tomta og 
jordet ml. Moan og Fv. 125  

Dagens formål: Offentlig bebyggelse (kommunal 
tomt) og forretning (NAF)  
Foreslått formål: Framtidig forretning 
Arealstørrelse: 11,3 + 5,6 + 44,9 = 61,8 daa   
Forslagsstiller: Levanger kommune 

 

 
Beskrivelse: Områder delvis på Moan og inntil Moan. Området omfatter eiendommene 
314/39, 314/40, del av 314/82, 314/168, 314/12 samt parsell av 314/1. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase 
og matrikkel). 

Støy  Hele jordet ovenfor Moan er støyutsatt. Rød og 
gul støysone. De to andre tomtene er delvis utsatt 
for støy (rød og gul støysone). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Inneklemt fulldyrka jord med god og svært god 
jordkvalitet på hhv. 21,3 og 22,7 daa. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Dyrka mark gir et åpent kulturlandskap. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Lite relevant, da ingen av de bebygde områdene 
er egnet for uteopphold. Dyrka mark kan brukes 
til uteaktiviteter vinterstid. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner (DOK). 

Samfunn   
Transportbehov  Området ligger nært handelsområdet Moan, 

bykjernen og E6. 
Helikopterlandingsplass skal flyttes til sykehuset, 
og dette frigjør areal. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Løsbart. 
Det er nylig godkjent detaljregulering for 
fjernvarmeanlegg i nærområdet, nede på Moan 
(L2016006), og pipen kan rage maks 2 m over 
tillatt gesims-/mønehøyde på 10 meter. Røyk kan 
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bli sjenerende, men jordet ovenfor Moan ligger 
ca. 6 m høyere i terrenget, og er vel smalt for 
utbygging (ca. 20 m bredt like øst for 
fjernvarmetomta). 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Det er ønskelig å tilby mer areal for 
plasskrevende varer. Ev. kombinasjon med 
boliger/leiligheter kan gi området høyere kvalitet 
langs innfarten til bykjernen.  

Folkehelse  Støy. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense og på en 
elveavsetning. Kommunens utelager nede på 
Moan ligger på oppfylt grunn (flyfoto 1955). 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Det er registrert anlegg med farlig stoff på 
314/12, sør for brannstasjonen. Dette i 
tilknytning til Moan stasjonsdrift AS. 

 
Samlet 
vurdering: 

Støy og jordvern taler imot utbygging av trekantarealet mellom Moan og 
fylkevegen, hvorav støy er mer utfordrende for boliger enn for 
forretning. Boliger kan imidlertid gi området langs innfarten til 
bykjernen høyere kvalitet. Boliger er mindre utfordrende i øvrige deler 
av området. Det er ønskelig med mer areal til plasskrevende varehandel, 
og kombinasjon med leiligheter kan gi området et mer urbant preg. 
Boligene kan ha behov for tjenester i bykjernen, men boliger her anses 
ikke like belastende for bykjernen og luftkvaliteten i Kirkegata som 
boliger på Levangernesset.     

Konklusjon: Når jordvern veies oppimot de samfunnsmessige fordelene med 
forretning her anses forslaget å gi middels negativ konsekvens. Området 
anbefales omdisponert til forretning, hvor forretning skal være for 
transport- og plasskrevende varer.  

 
 
 
 
 
 

7.2.4 Område 5 Geitingsvollen 
(revurdering) 

Dagens formål: Framtidig boligformål 
Foreslått formål: LNFR 
Arealstørrelse: 9,3 + 84,9 + 6,8 daa = 101 daa 
Forslagsstiller: Innherred samkommune 

 

 

Beskrivelse: Sørvendt område mellom nåværende boligområde på Bruborg/Kvilstad og 
Levangerelva. I planavdelingens tidlige dialog med fylkesmannens landbruksavdeling, var 
landbruksavdelingen positiv til å ev. erstatte framtidig boligområde på Geitingsvollen med 
et nytt framtidig boligområde mellom Bamberg og Gjemble på Levangernesset. 
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Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke utsatt for støy. 
Eventuelt ny veg mellom Branes og 
Geitingsvollen (forlengelse av Sørvegen) kan 
avlaste Jamtvegen mot bykjernen og dermed 
medføre noe ekstra trafikk. Ev. stenging av 
Okkenhaugkrysset mot E6 vil også påvirke folks 
kjøremønster. Støy vurderes i detaljregulering. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Området har siden år 2000 vært avsatt som 
framtidig boligområde. Fulldyrka jord, gårdstun, 
åkerholme, tre bebygde eneboligtomter deler 
området i øst. Svært god, god og mindre god 
jordkvalitet. Dyrka mark langs elva og ca. 16 daa 
inneklemt dyrka mark under høyspent vest for 
området er tidligere avsatt som friområde. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Registrerte naturverdier langs Levangerelva, 
delvis innenfor området.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Grøntkorridoren langs Levangerelva er kartlagt 
som et svært viktig friluftsområde, men denne 
ligger utenfor området.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert et automatisk freda kulturminne 
nord for gårdstunet, nord i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 1,5 km fra bykjernen anses sentrumsnært. 

Utbygging av et så stort boligområde vil generere 
en god del motorisert ferdsel, selv om området 
ligger nært bykjernen. Fordrer ny kjøreadkomst 
utenom bykjernen. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Utbygging av området forutsetter ny teknisk 
infrastruktur. Høyspentlinje krysser området. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Frol skolekrets. 

Folkehelse  Ev. kvikkleireskred utgjøre en risiko for liv og 
helse, spesielt i anleggsperiode, og må unngås. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Midtre del av området 
berøres av faresone for kvikkleireskred (id 895 
Gjeitingsvolden) med middels skredfare-
sannsynlighet. Elveavsetning i vest, tynn marin 
avsetning i øst (NGU). Siste rapport ang. denne 
kvikkleiresonen er tilgjengelig ifb. 
detaljregulering av Kvilstad (PUK-sak 65/15). 
Flomsoner: Ned mot elva og i vest er området 

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/170216/PS-1216-Kvilstad-275574-reg/#111115
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berørt av 200-årsflom (NVEs flomsonekart 
2013). I kommunedelplanen fra 2000 er det 
antydet behov for grøntområde med jordvoll, for 
å hindre flom/isgang i å trenge inn på 
byggeområdet. 

 
Kvikkleire, 200-årsflom og kulturminner. 
Aktsomhetskart for radon viser status moderat til 
lav i øst og vest og usikker status midt på. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært og nært bykjernen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Flomfare kan hensyntas med oppfylling ned mot elva, men dette kan 
også utløse kvikkleireskred dersom det er kvikkleire i området. 
Flomsonekart viser at vestre del av området må fylles opp ca. 0,5-1,0 m 
pluss 0,3 m sikkerhetsmargin. Vurderes nærmere ved detaljregulering. 
Utover overnevnte er det hovedsakelig jordvern, utfordring ift. 
kvikkleire samt adkomstproblematikk som også rammer jordvernet som 
taler imot utbygging her. Utbygging nært sentrum er imidlertid iht. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og 
transportplanlegging. Disse hensynene må veies oppimot hverandre, og 
ses i sammenheng med andre utbyggingsalternativer. 
Geitingsvollen (101 daa) er noe mindre enn alternativet mellom 
Bamberg og Gjemble, og er et inneklemt/begrenset produksjonsareal 
nærmere sentrum. Dyrka marka i de fire områdene mellom Bamberg og 
Gjemble (område 14-17) er på i underkant av 170 daa (AR5 ikke 
oppdatert ift. veg og barnehage).  
For Geitingsvollen forutsettes det ny kjøreadkomst. Ev. framtidig 
adkomstveg fra Sørvegen, over elva og mot Braneskrysset vil medføre 
omdisponering av dyrka mark på ca. 14-25 daa avhengig av alternativ, 
se konsekvensutredning av område C. 
Utbyggingsalternativer på Levangernesset vil gi økt trafikk over 
Sundbrua og i bykjernen, som har utfordringer med luftkvalitet.  
Jordkvaliteten er noe dårligere på Geitingsvollen enn i område 14-17. 
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Området mellom Bamberg og Gjemble på Levangernesset, med 
jordkvalitet. 

 
 Geitingsvollen, med jordkvalitet, kvikkleiresone og kulturminner. 

Konklusjon: Geitingsvollen som framtidig boligområde vurderes i sum å gi middels 
negativ konsekvens. I kommunedelplanforslaget er det beholdt som 
framtidig boligområde. 

 
 



50 

7.2.5 Område 6: Del av 276/2 Gjeite Østre  
Dagens formål: Kommunedel Levanger sentrum fra 
2000 viser reguleringsplan som skal gjelde (i vest, men 
det finnes kun reguleringsplan i nord), eksisterende 
byggeområde (i nordøst) og LNF (i sørøst). En stripe i 
nord er regulert til forhager + friareal samt tomteareal 
(planident L1972001). 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: ca. 32 daa   
Forslagsstiller: Vegard Munkeby (grunneier) 

 

 

Beskrivelse: Området er nordvestvendt, ligger nord for gården Geite og grenser inntil 
eksisterende boligområder og dyrka mark. Området består av dyrka mark og beite. 
Adkomst: Området grenser til Ulveslia (kommunal veg) i nordvest og Geitevegen i sørvest 
(kommunal). I sør grenser området til privat del av Geitevegen, som munner ut i Jamtvegen i 
øst og Vestgårdvegen i vest. Vestgårdvegen munner ut i Sørvegen, som også er adkomst til 
regulert utbyggingsområde Kathrines Minde, som er en del av tidligere avsatt framtidig 
boligområde på Geitingsvolden. Jamtvegen munner ut i Okkenhaugvegen, og skjebnen til 
Okkenhaugkrysset vil bli avklart ifb. pågående E6-planlegging. En bør være forsiktig med å 
legge til rette for mer trafikk gjennom Levanger sentrum, og Geitingsvolden er følgelig ikke 
utbygd ennå. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området berøres ikke av støyvarselkart langs Fv. 
126 Jamtvegen eller E6. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ca. 15 daa fulldyrka jord i sør. 
Ca. 15 daa innmarksbeite i nord, som ikke er 
registrert som dyrkbart. 
Mindre god jordkvalitet i nord, god jordkvalitet 
midt i området og svært god jordkvalitet i sørvest 
og sørøst. 

 
Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK). 
Området er nordvestvendt og har helning fra ca. 
kote +59 til +91. Landskapsmessig ligger 
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gårdstunet Geite på en topp (kote +93), og med 
omliggende landbruksareal og kulturminner 
utgjør det et fint kulturlandskap.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Dyrka mark og beite har potensiale for friluftsliv 
vinterstid, som ski-/akebakke. I nord grenser 
området til Fabritiusbakken som er et kommunalt 
friområde på ca. 6 daa. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert automatisk freda kulturminner i 
området (LOK 6928, bergkunst), delvis i 
området (LOK 45969, gravfelt) samt sør-/sørøst 
for området (Askeladden). I nærområdet er både 
våningshus, låve og stabbur på gården Geite 
SEFRAK-registrert (matrikkel). 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 1,5 km til bykjernen. Sentrumsnært, gang- og 

sykkelavstand til Levanger sentrum.  
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Privat vann- og avløpsledning krysser området. 
Tilliggende boligfelt er tilknyttet kommunalt 
vann- og avløpsnett. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Frol skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense, i skrått 
terreng, på hovedsakelig tykk morene, men med 
noe marin strandavsetning i øst og tynn hav- og 
strandavsetning i nord. Det er registrert 
kvikkleire faresone med middels faregrad ca. 250 
m sørvest for området (id 895 Gjeitingsvolden). 
Aktsomhetskart for radon viser status «moderat 
til lav» samt «usikker» i nordvest. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. Ligger inntil eksisterende 
boligfelt.   

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er det hensynet til dyrka mark, beite, kulturminner og 
kulturlandskapet som helhet som taler mest imot utbygging her. 

Konklusjon: Omdisponering til boligformål vurderes å gi stor eller svært stor negativ 
konsekvens ift. jordvern og kulturlandskap. En kunne eventuelt vurdert 
noe utbygging i nordre del av området, inntil eksisterende bebyggelse, 
men her er det bratt/kupert og fint kulturlandskap/beite. Bitvis utvidelse 
utover dyrka mark, uten naturlig avgrensning, vil gi press på utbygging 
av tilliggende dyrka mark. 
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7.2.6 Område 8: Del av 274/1 – Røstad nedre 
Dagens formål: Forretning/industri 
Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting 
Arealstørrelse: Ca. 30 daa   
Forslagsstiller: Aud Mari Folden og Bengt Ingar 
Fuglu (Røstad øvre), Karl Fredrik Okkenhaug og 
Anniken Kjær Haraldsen (Tynes nedre) 

 

 
Beskrivelse: Område øst for Nord Universitet på Røstad. Området ligger øst for 
Kjerkhaugen og Liljekonvallhaugen, og eies av Statsbygg. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området er utsatt for støy fra jernbanen. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Mindre relevant, dersom en tar i betraktning at 
området er frigitt til utbygging i reguleringsplan 
fra 2001. Svært god og god jordkvalitet, dårligst 
ned mot jernbanen. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK), men 
området ligger i et fint kulturlandskap. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Vegen rundt området er registrert som gang- og 
sykkelveg. Fin turveg. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert automatisk freda kulturminner 
på tre hauger i nærområdet. 

Samfunn   
Transportbehov  Ligger nært Nord Universitet. Kjøreadkomst var 

opprinnelig tenkt fra Helge Ingstads veg, hvor 
det nå er bygd boliger langs vegen. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Høyspentlinje øst for området. Ligger delvis 
innenfor område for fjernvarmekonsesjon. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Levanger kommune har knapt med områder for 
plasskrevende varer og næringsbebyggelse. 
Grunneier Statsbygg har ikke ytret behov for 
området til tjenesteyting. Området er mindre 
egnet til formål som medfører mye motorisert 
ferdsel etter at det er bygd boliger langs Helge 
Ingstads veg. 

Folkehelse  Bebyggelse og uteoppholdsareal må skjermes 
mot jernbanestøy. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense. Tykt dekke 
med hav- og fjordavsetning. 
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Aktsomhet for radon: Moderat til lav. 
Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Nært universitetet, stoppested for toget og 
Levanger sentrum. 

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er utbygging her utfordrende ift. støy, (jordvern), 
kulturlandskap, omliggende kulturminner og tykk marin avsetning, 
eventuelt også ift. kjøreadkomst forbi utbygd boligområde. Sett i 
sammenheng med den boligutbygging som har skjedd i nærområdet 
anses området nå bedre egnet til formål med mindre biltrafikk. 
Forretning anbefales ikke videreført. Området anses egnet for både 
tjenesteyting og lettere næringsbebyggelse (industri).   

Konklusjon: Omdisponering fra forretning/industri til offentlig tjenesteyting anses å 
gi ingen eller positiv konsekvens, men behovet er noe uklart. 
Videreføring av satelitt med forretning gir usikker negativ konsekvens. 
Det er mangel på områder for industri, og området anbefales 
omdisponert til lettere næringsbebyggelse som ikke medfører trafikk- 
eller miljøulemper.   

 
 

7.2.7 Område 9: Del av 271/1 Søgstad 
søndre  

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 12 daa   
Forslagsstiller: Cato Sundal for grunneier 
Søgstad Gård AS 

 

 
Beskrivelse: Området ligger mellom Fv. 744 Sætersmyra og Gamle Kongeveg Nord. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Ikke utsatt for støy fra veg eller jernbane. Gul 
støysone langs Gamle Kongeveg Nord berører 
såvidt området.  

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Området berører tilsammen ca. 1,5 daa fulldyrka 
jord med svært god jordkvalitet, men dette er 
fordelt på to inneklemte arealer. Øvrig areal er 
ikke registrert som dyrkbart. Dominerende 
treslag i området er lauvskog. Lauvskog med høy 
bonitet i vest. Lauvskog på impediment i øst. 
Større landbruksbygg (maskinbu) i sørøst. 
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Jordkvalitet og kulturminner. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK). 
Området er noe kupert og delvis bevokst med 
lauvtrær, og inngår i et fint kulturlandskap. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området er ikke registrert som friluftsområde. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert to automatisk freda kulturminner 
i området (i vest og i nordøst). Det er flere 
automatisk freda kulturminner i nærområdet. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 2 km til Levanger sentrum, g/s-avstand. 

Gang- og sykkelveg langs motsatt side av 
Sætersmyra. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Området grenser til eksisterende private 
gårdsveger, som igjen grenser til fylkesveger. 
Det er offentlig vannledning ca. 60 m øst for 
området. Det er ikke offentlige avløpsledninger i 
nærområdet, nærmeste er langs Sætersmyra og 
nord for jernbanen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Frol skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold.  
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området anses ikke flomutsatt. Området består 
av hav- og fjordavsetning samt strandavsetning 
med tynt dekke, samt hav- og fjordavsetning med 
tykt dekke. Området ligger ca. 120 m sør for 
registrert kvikkleiresone «Røstad» med middels 
skredfaresannsynlighet. Aktsomhetskart for 
radon viser moderat til lav og usikker status. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært, men landlig. 

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er det hensynet til kulturlandskap og kulturminner som taler 
mest imot utbygging her. 

Konklusjon: Utbygging anses å gi stor negativ konsekvens ift. sammenhengende 
kulturlandskap og kulturminner. Området er beholdt som LNFR. 
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7.3 Konsekvensutredning av planens enkeltområder på Levangernesset 

7.3.1 Område 10: Tidligere Nesheim skole 
(16/7 og 16/132) og Øvre Vassdalen 
ved Nesheimvegen (del av 13/3, del av 
13/2 m.m.) 

Dagens formål: Rødt område: Tjenesteyting og 
parkering, LNF og framtidig byggeområde 
Blått område: Ca. 12 daa LNF + ca. 28 daa framtidig 
byggeområde 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Blått område: Ca. 40 daa 
Rødt område: Ca. 18,4 + 67 daa   
Forslagsstiller: 
Blått område: K4 Eiendomsutvikling AS ved Ole R. 
Jørstad 
Rødt område: Levanger kommune (grunneier) og 
Innherred samkommune 

 

 
Begge forslag 

 
Jørstads forslag 

Beskrivelse: 
Tidligere Nesheim barneskole i vest, dyrka mark og skog i brattere terreng. 
Jørstad skriver: «Dette er en naturlig utvikling av Vassdalen. Og den store fordelen her er at 
det svært lite dyrket mark til spille. Riktig utviklet kan dette bli et helt fantastisk boligfelt 
som utfyller de allerede eksisterende boligfelt rundt Eidsbotn. Her kan man få til ett sted 
mellom 40 og 60 eneboligtomter.» 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området er delvis noe utsatt for vegtrafikkstøy. 
Gul støysone langs fylkesvegen strekker seg ca. 
30 m fra midtlinje kjøreveg. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Mindre relevant, tatt i betraktning at deler av 
området ble avsatt som framtidig byggeområde i 
kommunedelplanen i år 2000 og at skoleområdet 
er planavklart senere. Kun en stripe i nord på ca. 
15 daa foreslås omdisponert fra LNF nå, og her 
er eldre kommunedelplan trolig også unøyaktig. 
Dyrka areal i nord er oppdelt med åkerholmer. 
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Framtidig byggeområde i kommunedelplan 2000. 

 
Svært god og god jordkvalitet (brun best). 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Svært bratt skogkledd område sørøst i blå figur. 
Det blå området berører også ca. 10 daa av et 30 
daa stort område med miljøregistreringer i skog 
(MIS-figur), som igjen grenser til Levanger 
arboret. Det er registrert livsmiljø med gamle 
trær, vegetasjonstype høgstaudeskog, tørr og 
fattig, topografien er omtalt som bakke eller 
skråning med sydlig helningsretning.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Skoleområdet er registrert som et viktig 
friluftsområde, som leke- og rekreasjonsområde. 
Staupsmarka med arboretet er registrert som et 
svært viktig friluftsområde, men regulert arboret 
strekker seg ikke helt hit. Skoleområdet dekker 
trolig behovet for en større grendelekeplass for 
nærliggende boligområder.  

 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert et automatisk freda kulturminne 
på det tidligere skoleområdet. Ingen bygg er 
freda, SEFRAK-registrert eller regulert til 
bevaring. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 2,8 km til bykjernen via Staupslia. Det 

tidligere barneskoleområdet har gode gang- og 
sykkelforbindelser. 
Området kan gis adkomst både fra Fv. 119 
Alstadhaugvegen og fra Nesheimvegen 
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(kommunal veg), som forbinder 
Alstadhaugvegen og Eidsbotnvegen. 
Alstadhaugvegen har parallell gang- og 
sykkelveg. Økt trafikk over Sundbrua, som har 
ÅDT på ca. 5500 kjøretøy per døgn er en 
utfordring. Alstadhaugvegen er smal og 
uoversiktlig forbi Alstadhaug kirke. 
Eidsbotnvegen og Nesheimvegen har ikke fortau.    

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 I nærområdet. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Eventuelt inngrep i skogen kan være negativt for 
folkehelsa, da dette er et mye brukt turområde. 
Økt biltrafikk i bykjernen er en utfordring, da 
Kirkegata har utfordringer ift. luftkvalitet. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense. Skoletomta 
består av fyllmasse samt hav- og fjordavsetning 
med tykt dekke i øst. Forøvrig løsmasser med 
tynt dekke samt marin strandavsetning. 
Aktsomhetskart for radon: Status «moderat til 
middels» på skoletomta og i nordøst. Forøvrig 
«usikker» status.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 
 
 
 
 

 

Jordvern, naturverdier og økt trafikk over Sundbrua og gjennom 
bykjernen taler noe imot omdisponering her, men deler av området er 
allerede avsatt som framtidig boligområde. Fra dette området er det 
trolig mer naturlig å kjøre Alstadhaugvegen dersom en skal sørover på 
E6. 
Rødt område tar noe mindre «svært god» dyrka mark og berører i 
mindre grad bratt skogkledd terreng med miljøregistreringer oppimot 
arboretet. Kommunens forslag i øst er også mer i samsvar med avsatt 
framtidig byggeområde. Kommunedelplanen fra 2000 er noe 
unøyaktig, og en kan anta at en her har bommet noe på 
eiendomsgrensen når en skulle tegne inn framtidig byggeområde 
Eidsbotn N.  

Område B3 i kommunedelplan 2000.     Markert kommunal eiendom. 
Konklusjon: Omdisponering av skoletomta til boligformål og utvidelse/justering av 
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tidligere avsatt framtidig boligområde anses å gi liten negativ 
konsekvens, såfremt en begrenser samlet framtidig boligareal på 
Nesset.  
Resten av området har naturverdier knyttet til jordressurser og 
kulturlandskap. Det anbefales at disse tas hensyn til og at området 
videreføres som LNF.  

  
 
 

7.3.2 Område 11: Fortetting 
Staup/Vassdalen 

Dagens formål: 
Søndre del: Framtidig boligformål nærmest 
Eidsbotnvegen (ca. 30 daa). Arboretet inngår i 
områderegulering for Staup. 
Nordre del: Tjenesteyting, kolonihage, arboret, 
friområder m.m. avklart i områderegulering for 
Staup vedtatt 17.09.2014. 
Foreslått formål: «Fortetting» 
Arealstørrelse: Fortettingspotensialet er ikke 
oppgitt   
Forslagsstiller: Ole R. Jørstad  

 

 

 
Beskrivelse: Foreslått fortettingsområde omfatter arboretet og Staup, samt tidligere avsatt 
framtidig byggeområde ned mot Eidsbotnvegen. Det ble i 2014 varslet planoppstart for 
detaljregulering av «Eidslunden», ned mot Eidsbotn. Intensjonen er å legge til rette for 
leilighetsbygg med parkeringskjeller. Området for pågående detaljregulering er markert med 
rosa skravur i kartutsnittet ovenfor. 
Foreslått fortettingsområde berører i stor grad Levanger Arboret, som ligger i Staupsmarka, 
og ble stiftet 19. mai 1999. Formålet med arboretet er å samle tre og busker som er plantet i 
Midt-Norge og importere «nye» planter fra utlandet for å se hvordan disse klarer seg i vårt 
klima. Videre tar en sikte på å legge forholdene til rette for at området skal bli brukt til 
friluftsformål. 
 



59 

Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase), 
men lokalt er det registrert utslipp til Sundet, som 
trolig stammer fra en nedgravd oljetank på Staup. 

Støy  Området er ikke utsatt for støy. Forholdsvis lite 
trafikk langs Eidsbotnvegen. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Dyrka mark av svært god og god kvalitet er i 
vedtatt reguleringsplan omdisponert til arboret, 
parkering og tjenesteyting (del av Eplehagen).   

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Delvis sørvendt skogkledd li. Deler av området 
er svært bratt. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Staupsmarka med arboretet er registret som et 
svært viktig friluftsområde. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. Staupområdet har et fint 
kulturlandskap med bl.a. parkanlegg. 

Samfunn   
Transportbehov  Sentrumsnært. Utbygging kan gi økt motorisert 

ferdsel over Sundbrua, som har ÅDT på 5500. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Mulig å løse. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Tap av frilufts-/aktivitetsområde er negativt. 
Utbygging kan gi økt motorisert ferdsel i 
bykjernen, som har utfordringer med luftkvalitet. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Tynt dekke med hav- og fjordavsetning, 
strandavsetning. Tykk marin avsetning midt på i 
nord.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært og nært g/s-forbindelsen Sjeteen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Naturverdier, friluftsliv og folkehelse taler sterkt imot omdisponering av 
bl.a. arboretet og parkarealer omkring helsehus på Staup. Økt trafikk 
over Sundbrua og gjennom bykjernen taler noe imot å videreføre avsatt 
boligområde ned mot Eidsbotnvegen. 

Konklusjon: «Fortetting» vurderes å gi stor negativ konsekvens. Områderegulering 
for Staup og reguleringsplan for Staupsmarka (arboretet) anbefales 
beholdt. 
Tidligere avsatt framtidig byggeområde (del av «Eidsbotn Nord»), 
nedenfor arboretet, anbefales videreført som framtidig boligområde i 
samsvar med pågående detaljregulering. Dette vurderes som lite 
negativt. Det pågår detaljregulering av området til boligformål 
(leilighetsbygg). Bratt terreng er en utfordring. 
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7.3.3 Område 12: Del av 1/17 Staupshaugen 
- Mer areal til offentlig tjenesteyting 
mellom Nordsivegen og Staupshaugen 

Dagens formål: Friområde 
Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting 
Arealstørrelse: Ca. 4,5 daa   
Forslagsstiller: Levanger kommune  

 

 
Beskrivelse: Flatt område øst for selve Staupshaugen, sør for Staupshaugen verksted. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området kan være noe utsatt for støy nærmest 
Nordsivegen. (ÅDT i 2012 er i det offentlige 
kartgrunnlaget anslått ved skjønn til 1000). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant ift. at området er regulert til 
friområde, men det er dyrkbart. Jordkvalitet er 
ikke registrert.  

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturmangfoldverdier 
(DOK). 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Staupshaugen er registrert som et svært viktig 
friluftsområde, som et leke- og 
rekreasjonsområde. Del av et større friområde på 
ca. 100 daa, men slike flate områder er det lite av 
ellers i friområdet.. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner (Askeladden). 

Samfunn   
Transportbehov  Sentrumsnært og nært offentlige 

helseinstitusjoner. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Området ligger inntil Nordsivegen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Med økt befolkningsvekst og en økende gruppe 
eldre er det behov for flere omsorgsplasser.  

Folkehelse  Ev. utbygging bør støyutredes. Reduksjon av 
friområdet kan være negativt for folkehelsen. 

Samfunnssikkerhet,  Området ligger under marin grense, på marin 
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risiko og sårbarhet strandavsetning. 
Aktsomhetskart for radon: Moderat til lav. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 

Støy og friluftsliv taler noe imot omdisponering. 

Konklusjon: Omdisponering anses å gi usikker negativ konsekvens. Området 
anbefales omdisponert til tjenesteyting. 

 
 

7.3.4 Område 13: Del av 3/7 Gjemble søndre 
– grønnstruktur søkes omdisponert 
som tilleggsareal til boligtomt 

Dagens formål: Jordbruksformål i nord 
(reguleringsplan vedtatt 09.12.77). Grønnstruktur i sør 
(reguleringsplan vedtatt 21.03.2012). 
Foreslått formål: Tilleggsareal til boligtomt (for 
oppføring av garasje) 
Arealstørrelse: Ca. 0,8 daa   
Forslagsstiller: Tor Hogne Floan  

 

 

Beskrivelse: Boligtomten som søkes utvidet ligger vest for Farmen barnehage, som ligger 
mellom boligområdene Gjemble og Bamberg på Levangernesset. Eksisterende boligtomt 
3/48 er på 1,35 daa og er bebygd med det tidligere kårhuset på Gjemble søndre. 
Forslagsstiller skriver: «Gjemblevegen 61 ble for to år siden gjenstand for omregulering og 
vegomlegging. Ut av den saken kom det at tiltakshaver (Magne Nydal) fikk bygge vegen 
men sammen med oss som bor her skulle finne løsninger for å skjerme oss fra vegen 
(innsyn, lyskjegler).» I samråd med grunneier Nydal foreslår Floan at arealet som ligger 
mellom Gjemblevegen 61 og den nye vegen legges til rette for garasje for dem. 
Garasjen som er skissert har vesentlig større grunnflate enn bolighuset. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området er ikke utsatt for støy. Boligen har fått 
trafikken nærmere eiendommen etter omlegging 
av veg og bygging av barnehage. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Nordre del av arealet (ca. 300 m2) er regulert til 
jordbruk, men arealet dyrkes ikke. Det er 
registrert som åpen jorddekt fastmark, ikke 
tresatt. Søndre del av arealet (restareal av dyrka 
mark) ble i 2012 regulert som grønnstruktur. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Regulert grøntareal var opprinnelig en del av 
dyrka marka, og ble et restareal da en i 2012 
planla ny vegadkomst. I planbeskrivelsen gikk 



62 

følgende fram om aktuelt område G1: 
«Grønnstruktur (G1, G2): Områdene skal 
fungere som visuell buffer mot tilgrensende 
boligområder lenger nord (spesielt G2 består i 
dag av løvskog med høy bonitet). I G2 er det 
også angitt en hensynssone til bevaring av 
kulturmiljø (automatisk fredet kulturminne). Det 
kan tillates mindre rydding og tilrettelegging av 
stier i områdene. Områdene er også i dag 
benyttet til barns lek.» 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Regulert grønnstruktur er ikke definert som 
lekeplass i reguleringsplanen. Øvre del av 
omsøkt omdisponeringsareal inngår i et stort 
område som benyttes til barns lek, se ovenfor.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området (DOK). 

Samfunn   
Transportbehov  Ikke relevant. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Arealet ligger inntil bebygd tomt og ny veg. Det 
er ikke registrert kommunale ledninger i 
området.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Lite relevant for aktuell tomteutvidelse. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Det er ikke registrert spesielle utfordringer.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Å utvide en 1,35 daa stor eneboligtomt med 0,8 
daa er ikke god arealøkonomi. 

 
Samlet 
vurdering: 

Med tanke på den vegomlegging som her er gjort synes det ikke 
urimelig at eiendommen suppleres med noe areal til garasje som kan 
skjerme resten av eiendommen mot sjenerende billys. Grunneierne var 
imot vegomleggingen, men påklaget ikke reguleringsplanvedtaket. 

Konklusjon: Omdisponering gir liten negativ konsekvens. Omdisponering ses i 
sammenheng med forslag fra grunneier Nydal (område 14 i KU). 
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7.3.5 Område 14: Del av 3/7 Gjemble 
søndre  

Dagens formål: Landbruk (i gjeldende 
reguleringsplan) og LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 
Ca. 43 daa (Nydal) 
Ca. 17 daa (Jørstad)   
Forslagsstiller: Norgeshus og grunneier Magne 
Nydal, samt eget innspill fra Ole R. Jørstad 

 

 
Området som Nydal foreslår 
omdisponert til bolig er vist med 
sort omriss midt i bildet. 

 
Området som Jørstad foreslår 
omdisponert til «fortetting». 

Beskrivelse: Del av landbrukseiendom på 59,9 daa. Våningshuset på gårdstunet har vært 
brukt til barnehage. 
Forslagsstiller Nydal opplyser følgende: «Det omsøkte areal vil bli koblet til eksisterende 
infrastruktur som er opparbeidet for barnehagen som bygges øst i L20011006. Området 
nord for tilkomstvegen består av mye skråning/utmark som ikke lar seg dyrke. De 
gjenstående parsellene er små og vanskelig å komme til med store landbruksmaskiner. Det 
går en adkomstveg til L2011006 på tvers av landbruksområdet. Denne skal saneres og 
området tilbakeføres til landbruk. Dette gir større sammenhengende landbruksparseller. På 
sørsiden av regulert adkomstveg ønskes det også omdisponert areal fra LNFR til 
boligformål. Dette for å bedre utnytte den tekniske og sosiale infrastrukturen som ligger i 
området. Gårdstunet i L2011006 inngår i det omsøkte området. Her ønskes det å restaurere 
og bevare den gamle gårdsbygningen som leiligheter.» 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Gjemblevegen vest for området er mye trafikkert 
(ÅDT 1501-3000 kjøretøy/døgn). Det foreligger 
ikke støyvarselkart, og støyutredning bør kreves 
for ev. boliger nært vegen.  

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Sør for kjøreveg / nede på flata: Ca. 11 daa 
fulldyrka jord med svært god jordkvalitet. Del av 
stort sammenhengende landbruksareal. 
Sørhellinga ovenfor kjørevegen: Jordkvalitet og 
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ev. dyrkbarhet er ikke registrert. Løsmasser av 
tynn morene (NGU). Her er det åpen fastmark og 
skog med høy bonitet. 
Gårdstunet: Noe bebyggelse, bl.a. våningshus. 
Større driftsbygning er revet. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK). 
Planbeskrivelse i 2006 beskrev området slik: 
«Påtenkt boligområde blir liggende i en relativt 
sterkt skrånende, sørvendt li som har fungert som 
frukthage, beitemark m.m. for gården. Kartverk 
og informasjoner i landskapet viser spor av 
avlingsveier gjennom området, men arealet 
brukes ikke lenger aktivt for gårdsdriften.» Dvs. 
et tidligere kulturlandskap. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området ovenfor kjørevegen har potensiale som 
et friområde inntil eksisterende boligfelt og 
barnehage. 
Vestre del av området er registrert som et 
friluftsområde med verdi C (høring). 
Østre del av området er registrert som et svært 
viktig friluftsområde med verdi A (høring). 
Noe lenger nord ligger et stort friområde, som er 
registrert som et viktig friluftsområde med verdi 
B (høring Levanger kommune). 
I barnetråkkregistreringer er skogen registrert 
som fin, og noe barna liker. 
Høringsforslag i 2006 viste boliger i vest og 
friluftsområde i øst. Fire tomter inntil Jotunstien 
var endret til friluftsområde, for å sikre det 
markerte vegetasjonsdraget vestover langs 
Jotunstien. Barnerepresentanten hadde ingen 
innvendinger, men Velforeningen Sivs veg 2-4 
var imot planforslaget, da de ville miste et av de 
siste friarealene i sitt nærmiljø. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert et automatisk freda kulturminne 
øst i området (Askeladden). Ifølge matrikkel er 
gårdsanlegg automatisk fredet. Våningshus er 
SEFRAK-registrert, og trolig oppført ca. 1750, 
men har noe forringet verneverdi 
(fylkeskommunens uttalelse 13/06041-2). 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 1,8 km til bykjernen. En må påregne noe 

transportbehov, selv om området ligger i gang- 
og sykkelavstand fra sentrum. Adkomst vil bli 
fra Gjemblevegen, via veg til Farmen barnehage, 
som brukes som skoleveg. Vegen har ikke fortau 
og lys. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 

 I nærområdet. 
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fjernvarme, IKT) 
Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Tap av områder som brukes til aktivitet/friluftsliv 
kan være negativt for folkehelsen. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense. I sørhellinga 
ovenfor kjørevegen og på gårdstunet er det 
løsmasser av tynn morene. Sør for kjørevegen er 
det tykk morene samt noe myr og tynn morene 
(NGU). 
Aktsomhetskart for radon viser status usikker. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 

Omdisponering til boliger i deler av lia ovenfor åkeren er tidligere avvist 
i PUK-sak 87/06 med følgende vedtak: «Landbruksdirektøren sin 
innsigelse tas til følge, og planen fremmes ikke for kommunestyret til 
vedtak. Saken vurderes på nytt i forbindelse med rullering av 
kommunedelplan sentrum.» Innsigelsen viste til jordvern og 
forvaltningen av kulturlandskapet, samt at «utbyggingsarealene i 
kommunedelplan for Levanger sentrum må bygges ut med en høg 
utnytting før det er aktuelt å se på nye utbyggingsarealer». 
Jordvern taler sterkt imot utbygging av dyrka mark. Støy, 
kulturlandskap, nærmiljø/friluftsliv og folkehelse taler imot 
omdisponering av hele området. Deler av området ovenfor vegen bør 
kunne vurderes omdisponert, bl.a. inneklemt brakkareal.   

Konklusjon: Omdisponering av dyrka mark nedenfor vegen gir stor negativ 
konsekvens. Omdisponering av gårdstunet og noe areal ovenfor vegen 
gir liten negativ konsekvens. Samlet gir dette middels eller usikker 
negativ konsekvens. Det tilrås avsatt noe boligformål ovenfor vegen, i 
tillegg til gårdstunet.  

 
 

http://gamle.levanger.kommune.no/utvalg/saker/puk/061206/87.htm
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7.3.6 Område 15 og 16: Areal mellom 
Bamberg og Gjemble - Del av 4/1 
Gjemble lille + del av 3/7 Gjeble 
søndre, 3/2 Gjemble Nordre Østre + 
del av 3/1 Gjemble Nordre Vestre 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 135 daa tilsammen 
Område 15: Ca. 60 daa 
Område 16: Ca. 75 daa   
Forslagsstiller: Innherred samkommune i dialog med 
grunneiere 

 

 

Beskrivelse: I planavdelingens tidlige dialog med fylkesmannens landbruksavdeling, var 
landbruksavdelingen positiv til å eventuelt erstatte framtidig boligområde på Geitingsvollen 
med et nytt framtidig boligområde mellom Bamberg og Gjemble på Levangernesset. På 
bakgrunn av dette tok planavdelingen kontakt med berørte grunneiere: Knut Ivar Gjemble, 
Ola Lind, Magne Nydal og Brit Anita Haugan. De to sistnevnte har kommet med egne 
innspill som vurderes separat (område 14 og område 17+18). Grunneierne så positivt på at 
disse områdene vurderes omdisponert. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke støyutsatt, bortsett fra mot 
Gjemblevegen som har mest trafikk. Antatt ÅDT 
1500-3000 (DOK). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Fulldyrka jord med en mindre åkerholme med 
skog. Områdene har svært god jordkvalitet, 
bortsett fra ca. 15 daa i området 16 med god 
jordkvalitet. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier. 
Åpent kulturlandskap mellom bebyggelsen. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Barnetråkkregistreringer viser at dette er et 
område med vinteraktivitet/skigåing. Skoleveg 
vinterstid. Oppkjørte skiløyper vinterstid. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 1,5-2 km til bykjernen anses sentrumsnært. 

Gang- og sykkelveg til sentrum. Barneskole på 
motsatt side av Gjemblevegen.  
Områdene vil få adkomst via Gjemblevegen/ 
Staupslia/Sundbrua/bykjernen og via 
Alstadhaug/Gråmyra. Sundbrua har ÅDT på ca. 
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7600, og det er registrert utfordringer med 
luftkvaliteten i Kirkegata som har ÅDT på ca. 
11000. Alstadhaugvegen er smal og uoversiktlig 
forbi kirka. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Offentlig vannledning i deler av området. 
Området ligger mellom nåværende boligfelt med 
utbygd infrastruktur. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold, bortsett 
fra antatt støy langs Gjemblevegen.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. 
Område 15: Marin strandavsetning, noe tynn og 
tykk morene i nord. 
Område 16: Marin strandavsetning i vest, hav-  
og fjordavsetning med tykt dekke i øst, en 
mindre udyrka åkerholme med hav- og 
fjordavsetning og strandavsetning med tynt 
dekke. 
Moderat til lav aktsomhet for radon. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 

Området er i det følgende vurdert oppimot Geitingsvollen. 
Geitingsvollen (101 daa) er noe mindre enn alternativet mellom 
Bamberg og Gjemble, og omfatter et inneklemt/begrenset 
produksjonsareal nærmere sentrum. Påkrevd ny kjøreadkomst over elva 
mot Braneskrysset vil medføre omdisponering av dyrka mark på ca. 14-
25 daa avhengig av alternativ, se konsekvensutredning av område C. 
Framtidig veg kan gi økt utbyggingspress på tilliggende dyrka mark. 
Dyrkamarka i de fire områdene mellom Bamberg og Gjemble (område 
14-17) er på i underkant av 170 daa (AR5 ikke oppdatert ift. veg og 
barnehage). Utbyggingsalternativer på Levangernesset vil gi økt trafikk 
over Sundbrua og i bykjernen, som har utfordringer med luftkvalitet.  
Jordkvaliteten er noe dårligere på Geitingsvollen enn i område 14-17. 
Folkehelse (luftkvalitet i Kirkegata) tilsier at en bør være forsiktig med å 
tillate omfattende utbygging som øker trafikken i Kirkegata. 
Samlet sett vurderes det som svært negativt å omdisponere område 15 og 
16 til boligformål. Geitingsvollen ligger nærmere sentrum, men har 
utfordringer ift. adkomst, fareområde kvikkleire, automatisk freda 
kulturminner og flom. 
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Området mellom Bamberg og Gjemble på Levangernesset, med 
jordkvalitet. 

 
Geitingsvollen, med jordkvalitet, kvikkleiresone og kulturminner. 

Konklusjon: Eventuell omdisponering av område 15 og 16 vurderes å ha stor negativ 
konsekvens. Områdene anbefals beholdt som LNFR. 

 
 

7.3.7 Område 17: 3/40 Gjemble 
N.V. II + del av 3/1 
Gjemble N.V., 
Levangernesset  

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 27 daa   
Forslagsstiller: Brit Anita Haugan 

 

 

Beskrivelse: Del av større sammenhengende landbruksområde mellom Bamberg og 
Gjemble.  
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Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Ikke utsatt for støy. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Delvis fulldyrka jord med svært god jordkvalitet. 
Nordøstvendt dyrka mark med helning ca. 1:10. 
Kupert areal i sørvest er ikke dyrka. En bekk 
deler dyrkamarka i to. Ca. 18 daa dyrka mark. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registret naturverdier (DOK). 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området omkranses av boligbebyggelse, og 
dyrka mark kan benyttes til vinteraktivitet. Dette 
er også registrert i barnetråkk. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 1,8 km til bykjernen via Tors veg og 

Nordsivegen er sentrumsnært. Området ligger 
inntil Odins veg i øst og Iduns veg i vest. 
Sundbrua har allerede mye trafikk (ÅDT). 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 I tilliggende boligfelt. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Utbyggingen kan gi økt biltrafikk i Kirkegata, 
som har utfordringer med luftkvalitet. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Hav- og fjordavsetning, 
sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet 
i NØ og SV. Hav- og fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende eller tynt 
dekke over berggrunnen i midten. 
Aktsomhetskart for radon: Usikker og moderat til 
lav aktsomhet. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 

Jordvern og mulighet for vinteraktiviteter i nærmiljøet taler imot 
omdisponering. Det samme gjør økt ferdsel over Sundbrua og i 
bykjernen som har utfordringer med luftkvalitet.  

Konklusjon: Å omdisponere deler av området vurderes som lite negativt, såfremt en 
setter igjen drivverdig landbruksareal. Anbefales omdisponert til bolig. 
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7.3.8 Område 18: Del av 6/7 Skarpenget, 
Levangernesset 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 4,5 daa   
Forslagsstiller: Brit Anita Haugan 

 

 
 

Beskrivelse: Området øst for Nordsivegen på Levangernesset, noe sør for kalkovnene.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Ikke støyutsatt. Lite trafikk på Nordsivegen. 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er i 2012 anslått ved 
skjønn til 250 (kilde DOK). 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ca. 4,5 daa fulldyrka jord med god jordkvalitet 
(DOK). Del av et sammenhengende 
landbruksareal på 23,8 daa, bestående av tre 
eiendommer. Resten av landbruksarealet har god 
og mindre god jordkvalitet. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK). 
Området ligger ned mot sjøen, i enden av et 
større åpent kulturlandskap/landbruksområde/ 
landskapsrom mellom Kjønstadmarka og 
Gjemble boligfelt. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området grenser til 100-metersbeltet langs sjøen 
og kartlagt viktig friluftsområde «Strandsone 
Nesset». I barnetråkkregistreringer er 
strandsonen nevnt som badeområde. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. Rester av eldre kalkovn 
(kulturminne) ligger i nærheten av området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 2 km fra Levanger sentrum, g/s-avstand. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Vannledning i Nordsivegen. Både vann og 
avløpsledning langs sjøen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Marin strandavsetning. 
Aktsomhetskart for radon: Moderat til lav. 

Forholdet til strategi for  Sentrumsnært. 
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fremtidig arealbruk 
 
Samlet 
vurdering: 

Jordvern, nærheten til strandsonen med ev. bademuligheter og inngrep i 
et åpent landskapsrom taler imot omdisponering her. Det vises til 
Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 08.12.15, hvor en 
enstemmig næringskomite var tydelig i sine komitemerknader om at det 
må legges til grunn en strengere praksis mht. spørsmål om 
fritidsbebyggelse, boliger og næringsbygg på dyrka jord. Bolig er ikke 
en samfunnsinteresse av stor vekt. Boligområdene på Levangernesset 
burde hatt et tilrettelagt badeområde. Kommunen planlegger noe 
tilrettelegging nord for Kjønstadmarka, men dette blir et stykke fra eldre 
boligfelt. Tidligere regulert friområde nedenfor Gjemblefeltet er delvis 
bebygd. 

Konklusjon: Omdisponering anses å gi middels negativ konsekvens. Anbefales 
beholdt som LNFR. 

 
 

7.3.9 Område 19: 6/9, 6/37 og 6/20 - 
Nordsivegen 175 m.fl., 
Levangernesset 

Dagens formål: LNF, bolig og friområde 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 17,5 daa 
Forslagsstiller: NH Kvernmo AS 

 

 

 
Beskrivelse: Området ligger øst for Kjønstadmarka 2 på Levangernesset, mot sjøen. 
Området er delvis bebygd. Ovenfor Nordsivegen er det to boliger, og ved sjøen er det et 
større naust. Resten av området består av dyrka mark og litt skog. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke utsatt for støy. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Svært god (brun) og god (gul) jordkvalitet. 
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Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er registrert biologisk mangfold i 
tilgrensende sjøareal (ålegrassamfunn). 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Berører generelt byggeforbud i 100-metersbeltet 
langs sjø. Det er veg ned til naustet ved sjøen. 
Arealet mellom Nordsivegen og sjøen, kalt 
«Strandsone Nesset», er registrert som et viktig 
friluftsområde (høring). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. Rester av eldre kalkovn i 
nærområdet ned mot sjøen. 

Samfunn   
Transportbehov  Sentrumsnært. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Vannledning i Nordsivegen, kloakkpumpestasjon 
i nærområdet. Løsbart. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. 

 
Samlet 
vurdering: 

Jordvern, friluftsliv og strandsone taler imot omdisponering. 

Konklusjon: Omdisponering vurderes å gi stor negativ konsekvens. Anbefales 
beholdt som LNFR, med unntak av bebygd boligeiendom og tomt inntil 
denne på tilsammen ca. 7,3 daa. 
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7.3.10 Område 20: Bebygde 
hyttetomter i 
strandsone/friområde 
nedenfor Gjemblefeltet bes 
endret til boligformål, 
ubebygde bes endret til 
friområde - 3/27 og 3/488 
m.fl. 

Dagens formål: Friområde 
Kommunedelplan Levanger sentrum fra 
2000 viser til at reguleringsplan skal gjelde. 
Reguleringsplanen fra 1973 viser friområde 
langs sjøen (brun farge i kartet) selv om flere 
av eiendommene var bebygd da planen ble 
laget. 
Arealstørrelse: 440 m lang strandsone   
Forslagsstiller: Norconsult AS for Knut 
Olav Stornes og Robert Jenssen m.fl. 
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Beskrivelse: Strandsonen nedenfor Gjemblefeltet på Levangernesset. Strekningen mellom 
Gjemlesberget / Sjøbadet småbåthavn og Skarpenget. Eiendommene i regulert friområde er 
delvis bebygd med hytter og naust. I sørvest grenser området til areal på nedsiden av vegen 
som er regulert til boligformål og her er det tre boliger. Kommunens eiendom 3/41 
(renseanlegg) grenser ikke ned til sjøen. 
Henvendelsen gjelder flere bebygde hyttetomter i strandsonen på Levangernesset, nedenfor 
Tors veg. Stornes og Jenssen er positiv til at reguleringsplan fra 1973 oppheves. Planen er 
ikke fulgt opp for det aktuelle området nedenfor Tors veg og samsvarer således ikke med 
dagens situasjon. Dette betyr at all bygging innenfor området vil bli gjenstand for 
dispensasjonsbehandling. De foreslår: 
 I ny plan bør alle eiendommene som i dag er bebygd nedenfor Tors veg settes av til 

boligbebyggelse, og gis bestemmelser som er tilpasset dette formålet. 
 I tillegg til gjenstående areal som i dag ikke er benyttet til fritidsbebyggelse, settes det 

av et belte mellom bebyggelsen og sjøen som er tilstrekkelig for å sikre 
framkommeligheten i strandbeltet. Disse områdene settes av til friområde el.l. 

Dette vil gi forutsigbare og fleksibel situasjon for grunneierne/hytteeierne. 
De viser også til PUK-sak 16/08 og 37/08, hvor omregulering til boligformål ble avvist, 
uten nærmere begrunnelse, til tross for at administrasjonen innstilte på å vedta planen. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke utsatt for vegtrafikkstøy, da 
Tors veg har liten trafikk. Det kan være noe støy 
fra båt- og fergetrafikk.  

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Svært viktig naturtype ålegrassamfunn (vanlig 
ålegras) er registrert i Levangerbukta – 
Kjønsvika, altså i sjøen utenfor strandsonen.  
Miljødirektoratet: «Hvorfor er naturtypen viktig? 
Større forekomster av undervannsenger er 
uvanlige og dels sjeldne. Naturtypen inneholder 
flere spesialiserte arter og samfunn, og 
rødlistearter og sjeldne utforminger forekommer. 
Ålegrasenger og andre sjøgrasområder er svært 
produktive og regnes som viktige marine 
økosystemer på verdensbasis. Undervannsenger 
er ofte viktige næringssøkområder for sjeldne 
fuglearter.» 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Pga. bebyggelse antas strandsonen lite 
tilgjengelig for allmennheten. Ubebygd areal 
inngår i registrert viktig friluftsområde 
«Strandsone Nesset» (høring). Mulig potensiale 
for sammenhengende strandpromenade/tursti 

http://gamle.levanger.kommune.no/utvalg/saker/puk/puk080213.htm#16
http://gamle.levanger.kommune.no/utvalg/saker/puk/puk080514.htm#37
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Staupshaugen – Sjøbadet småbåthavn – 
kalkovnene.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner eller freda bygg i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Sentrumsnært. Bebyggelsen i området har 

adkomst fra Tors veg. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Vann- og avløpsledninger bl.a. i Tors veg. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Tilgjengelighet til strandsonen kan fremme 
aktivitet/folkehelse. Hytter benyttes mindre enn 
boliger, og kan derfor oppleves som mindre 
privatiserende. Boliger kan gjøre området mindre 
attraktivt for allmennheten.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense, i strandsonen 
hvor havnivåstigning og bølgepåvirkning må 
vurderes. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnært. Strandsoneproblematikk (generelt 
byggeforbud i 100-metersbeltet). 

 
Samlet 
vurdering: 

Da regulert friområde ikke er ervervet av kommune eller stat, og det er 
gitt tillatelse til utvidelse av bebyggelsen, anses deler av området tapt 
som friområde for allmennheten. Ubebygd areal bør vurderes beholdt 
som friområde. 

Konklusjon: Omdisponering av bebygd areal til boligformål gir middels eller usikker 
negativ konsekvens. 
Å beholde større sammenhengende ubebygd areal som friområde gir 
positiv konsekvens, men nærliggende bebyggelse kan begrense bruken 
(virke sjenerende for allmennhetens ferdsel).  
Sammenhengende strandpromenade/tursti bør vurderes. 
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7.3.11 Område 21: Del av 1/3 nedenfor 
Staupshaugen og Byborgvegen  

Dagens formål: Friområde nedenfor Staupshaugen og 
Byborgvegen 
Foreslått formål: Tilleggsareal til boligtomter (bl.a. 
for oppføring av garasje) 
Arealstørrelse: Ca. 0,5-1,0 daa 
Forslagsstiller: Bjørn Lyng m.fl. samt Levanger 
kommune (grunneier) 

 

 
Bjørn Lyngs forslag. 

 
Levanger kommunes forslag. 

Beskrivelse: To naboer i Byborgvegen 20 og 22 ønsker å kjøpe arealet mellom privat 
adkomstveg og Byborgvegen som går rundt Staupshaugen. Arealet består tildels av en bratt 
bergnabb som vender ned mot deres gårdsplasser og blir ifølge dem ikke benyttet som 
friluftsområde. De ønsker å utvide gårdsplassene ved å sprenge bort deler av bergnabben og 
få bygd garasjer der. I tillegg utvide veitraseen til eiendommene, som er så trang at 
søppelbilen har problemer med å komme fram. 
Grunneier Levanger kommune ved enhet for kommunalteknikk har kommet med innspill 
som støtter det private innspillet. De foreslår i tillegg lignende tilleggsareal for de to andre 
eiendommene med samme adkomst. Arealet som foreslås omdisponert ligger nedenfor 
Byborgvegen, som bl.a. brukes som turveg. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Lite trafikk på Byborgvegen. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturmangfoldverdier.   

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området Staupshaugen er registrert som et svært 
viktig friluftsområde (høring). Skoler/barnehager 
har registrert Staupshaugen som et turområde. 
Trimtrapp i nærområdet. Skråningen mellom 
vegen og boligtomtene er trolig ikke brukt til 
friluftsliv. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert automatisk freda kulturminner 
ovenfor/utenfor området. 
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Samfunn   
Transportbehov  Lite relevant for tilleggsareal for boligtomter. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Lite relevant ift. tilleggsareal boligtomt.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Lite relevant. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense, på tynt 
dekke med marin avsetning. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Sentrumsnære tomter som ev. kan kjøpe til 
tilleggsareal. Det ca. 10 m brede arealet mellom 
to veger er for smalt for oppføring av nye 
boenheter. 

 
Samlet 
vurdering: 

Friluftsliv taler noe imot omdisponering. 

Konklusjon: Omdisponering anses å gi liten negativ konsekvens. Området er i 
kommunedelplanforslaget omdisponert til boligformål. 

 
 

7.3.12 Område 22: Del av 5/25 og 5/21 – 
Bergvinhaugen, Nesset 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ikke oppgitt, men forslagsstiller ser 
for seg minst 35-40 boenheter, helst 50-100.   
Forslagsstiller: Per Olav Børresen 

 

 
Beskrivelse: Forslagsstiller skriver følgende: «Bergvin ligger et steinkast fra nye Nesheim 
skole. Skolen bruker i liten grad denne haugen, da skogen på myra like ved, i stor grad 
benyttes til skoleformål. Bergvin ligger flott til, med sol og utsikt for alle. Nessegutten har 
gjennom flere år dokumentert at aktiviteter i og rundt klubben, genererer bolyst. Bergvin 
ligger som nærmeste nabo til Nessegutten.» 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke støyutsatt. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Bergvinhaugen har ca. 7,7 daa med mindre god 
jordkvalitet i sørvest. Den er omgitt av dyrka 
mark og gårdsbebyggelse. Et lite areal i sørvest 
er registrerts om dyrkbart. 

Naturmangfold inkl.  Skogkledd haug i et åpent kulturlandskap, 
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landskap og 
grønnstruktur  

nordvest for Nesheim skole. For det meste 
lauvskog av høy bonitet, noe barskog med høy 
bonitet. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Bergvinhaugen/lysløype er registret som et viktig 
friluftsområde, som et leke- og 
rekreasjonsområde. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Hele toppen av Bergvinhaugen er registret som et 
automatisk freda kulturminne.  

Samfunn   
Transportbehov  Utbygging av 35-100 boenheter vil generere en 

gode del motorisert ferdsel, selv om området 
ligger i gang- og sykkelavstand fra sentrum. 
Vegvesenets håndbok N100 regner i 
gjennomsnitt 3,5 biltur pr. boenhet, pr. døgn. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Området ligger inntil eksisterende kommunal veg 
«Ytternesset», som grenser til Gjemblevegen i 
øst. Høyspentlinje krysser området i vest. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. Levanger kommune har 
befolkningsvekst, og det er viktig å beholde noen 
grønne lunger nært boligområder og skole. 

Folkehelse  Ev. boliger må bygges noe unna høyspentlinje 
(magnetfelt). Haugen kan være egnet for 
utbygging, men å beholde den som et 
friluftsområde med mulighet for aktivitet og 
rekreasjon anses viktigere for folkehelsa. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Haugen ligger under marin grense. Løsmassekart 
viser forvitringsmateriale. Aktsomhetskart for 
radon viser usikker status. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Foreslått utbygging ligger utenfor planområdet 
som nå revideres, men innenfor 
kommunedelplanen vedtatt i 2000. 

 
Samlet 
vurdering: 

 

Konklusjon: Bergvinhaugen anbefales beholdt som LNF. Ny komunedelplan utvides 
ikke til å omfatte dette området, dvs. at kommunedelplan fra 2000 vil 
gjelde, og denne viser LNF her. 
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7.3.13 Område 23: Del av 7/1 m.m. - 
Utvidelse av Kjønstadmarka 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 75 daa inkl. bebygde eiendommer   
Forslagsstiller: Ole R. Jørstad  
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Beskrivelse: Nordvendt område vest for Kjønstadmarka boligfelt etappe 1. Den delvis 
skogkledde terrengformasjonen i sør har to bebygde fritidseiendommer og en bebygd 
boligtomt. Levanger Invest eier 5 ubebygde parseller her, hvorav den minste har bruksnavn 
«Svehaugen friareal». Nedenfor denne terrengformasjonen er det et fritidsbygg i dårlig 
stand (ikke i bruk), som er omkranset av dyrka mark på tre kanter. Bebygd 
landbrukseiendom innenfor området. Forøvrig dyrka mark. 
Historikk Svehaugen i sør: I særutskrift av møtebok for Levanger bygningsråd 22. januar 
1969, sak 36/69, går det fram at hytteplanen Svehaugen ble godkjent i sak 371/68. Sak 
36/69 gjaldt behandling av reguleringsbestemmelser for hytteområdet Svehaugen, og det 
ble fattet følgende vedtak: 

 
I forslag til reguleringsbestemmelser § 5 går det fram at adkomsten til tomtene skal skje via 
Nordsivegen. Ved Justhullet vil grunneier avstå et område som gir vende- og 
parkeringsplass for personbiler. Vedkommende gir også fri grunn til en veg med 4 m 
kjørebredde fra parkeringsplassen etter den nåværende avlingsveg oppover til Svehaugen. I 
forslag til § 6 er strandsonen (20 m fra flomål) også nevnt som et friområde. Følgende går 
også fram av forslag til bestemmelser: 

 
I rekvisisjon på kart- og oppmålingsforretning for ca. 8000 m2 går det fram at veg, vann og 
kloakk skal gå over hovedbølet iflg. særskilt avtale. Nevnte hytteplan ligger ikke i 
kommunens planregister som en gyldig plan. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området anses ikke støyutsatt. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ca. halvparten av området er dyrka mark med 
svært god og god jordkvalitet (mørk farge best).
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Dyrkbar jord: Skogen ned mot Nordsivegen 
egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord. Det 
samme gjelder et lite skogkledd område i sørvest. 

 
Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK). 
Blandingsskog av middels bonitet og uproduktiv 
skog på terrengformasjonen i sør. Blandingsskog 
av høg bonitet nedenfor denne haugen. 
Blandingsskog av høg bonitet ned mot 
Nordsivegen (NIBIO Kilden).  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Ved kartlegging av friluftsområder inngår deler 
av skogen ned mot Nordsivegen i registrert 
strandsone med viktig friluftsverdi (høring 
Levanger kommune). Haugen i sør er et fint 
innslag i det åpne jordbrukslandskapet. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 3 km fra bykjernen. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Kun to bruksenheter i området er tilknyttet 
offentlig vannforsyning, og det er ikke registrert 
grunnvannsbrønner. Det er ikke offentlig 
avløpsnett i området. Tilliggende boligfelt 
Kjønstadmarka har begge deler. 
Adkomst: Området grenser til Nordsivegen i 
nord, som ikke ble ansett som egnet for adkomst 
til Kjønstadmarka. Adkomst fra øst, via 
Kjønstadmarka eller privat veg, kan også være et 
alternativ. Eller adkomst via privat gårdsveg i 
sør. Adkomsten som krever minst tilrettelegging 
er via Kjønstadmarka.    

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Omfattende utbygging vil belaste Sundbrua og 
bykjernen ytterligere, og i Kirkegata er 
luftkvalitet allerede en utfordring.  

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Det er ikke registrert fareområde kvikkleire i 
området, men det ligger under marin grense. 
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Tykk og tynn morene i mesteparten av området. 
Forvitringsmateriale i nordre del av området. 
Noe hav- og fjordavsetning med tykt dekke i 
nord. 
Aktsomhetskart for radon viser usikker status. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Forholdsvis sentrumsnært og inntil eksisterende 
boligfelt i Kjønstadmarka. 

 
Samlet 
vurdering: 

Jordvern og friluftsliv taler imot omdisponering av dyrka mark og 
skogen ned mot Nordsivegen. Utbygging av tilliggende boligfelt 
Kjønstadmarka har også økt behovet for nærturområder. Dyrka mark og 
skog ned mot Nordsivegen anbefales beholdt som LNFR. Omfattende 
utbygging på Levangernesset kan også medføre økt trafikk i bykjernen, 
hvor Kirkegata har utfordringer ift. luftkvalitet. 
Terrengformasjonen i sør, med fradelte tomter, anbefales under noe tvil 
omdisponert til bebyggelse. Utfordringen er kjøreadkomst samt blanding 
av boliger og hytter. Boliger resulterer i mer ferdsel enn hytter. Bebygd 
boligtomt med adkomst fra øst avsettes til nåværende boligformål. To 
bebygde fritidseiendommer avsettes som nåværende fritidsbebyggelse. 
Fire store ubebygde parseller inkl. friareal anbefales innlemmet i 
nåværende fritidsbebyggelse. Før videre utbygging bør det utarbeides 
reguleringsplan, som også viser adkomst. Enkleste kjøreadkomst i dag er 
trolig fra vest, dels via andre grunneiere (ikke over hovedbølet 7/1).  

Konklusjon: Det vurderes som svært negativt å omdisponere hele området til 
boligformål. Eksisterende situasjon anbefales videreført, og historikken 
vedrørende Svehaugen følges opp ved at deler av haugen avsettes til 
nåværende fritidsformål, men det anbefales detaljregulering. Også 
nedenfor Kjønstadmarka 1 er det noen hytter inntil boligbebyggelsen.  
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7.3.14 Område 24: Del av 3/33 – Felles 
lekeplass nord for Balders veg 3 søkes 
omdisponert som tilleggsareal til 
boligtomt  

Dagens formål: Felles grøntareal med symbol for 
sandlekeplass (gjeldende reguleringsplan) 
Foreslått formål: Tilleggsareal til boligtomt 
Arealstørrelse: Ca. 250 m2   
Forslagsstiller: Kathrine Linn og Stig Pedersen  

 

 
Beskrivelse: Området ligger i ytterkanten av Gjemble boligfelt. Siden Pedersen flyttet inn 
sommeren 2004 har arealet vært brukt til oppbevaring av tilhengere og ulike kjøretøy. 
Arealet har stort sett vært brukt av eieren i Gjemblevegen 34, som i tillegg har benyttet 
arealet som er regulert til gangvei til parkering og oppbevaring av ved. Resultatet er at 
naboer nok har oppfattet området som en del av hans private eie, og ikke som noen 
lekeplass. Pedersen ønsker å kjøpe parsellen som er avsatt til lekeplass for å utvide sin 
hage. De ber kommunen videreføre gangveien slik at denne kan avsluttes ved Lokes veg 
13. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området er ikke utsatt for støy. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturmangfold som må 
hensyntas, men lekeplassen er en del av 
grønnstrukturen i boligfeltet. Den bør kunne 
gjøres mer tilgjengelig fra regulert felles 
grøntområde mellom åker og boligtomter.   

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal 
hensyntas i planleggingen (plan- og 
bygningslovens § 1-1). I kommuneplanens 
samfunnsdel er strategier om å: 

 Prioritere barns oppvekstvilkår og 
muligheter for å mestre livet 

 Stimulere til vakre og levende sentra og 
sikre arealer til trygge grøntområder, 
møteplasser og tilrettelagt infrastruktur  

 Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå 
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og sykle  

 Legg til rette for lek, aktivitet, kultur- og 
naturopplevelser og fritidstilbud for alle 
uavhengig av alder og funksjonsnivå 

Det anses som viktig å beholde regulerte 
lekeplasser, som er egnet for dette, og som har 
potensiale for framtidig bruk til dette formål. 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging kapittel 5 d) sier følgende: «Ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt 
til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 
er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal 
som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at 
de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir 
oppfylt.» 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Ikke relevant. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Ikke relevant. Lekeplassen ligger inntil planlagt 
grønnstruktur som åpenbart er tenkt som 
gangadkomst til lekeplassen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Det er befolkningsvekst i Levanger, og ved ev. 
fortetting med flere boenheter i boligfeltet vil 
behovet for lekeplasser øke. Det er derfor viktig 
å ikke omdisponere allerede planlagt lekeplass. 
Omdisponering til byggeområde anses som 
negativt ift. befolkningsvekst og framtidige 
generasjoners behov for uteopphold. 

Folkehelse  Omdisponering til byggeområde anses som 
negativt ift. at et potensielt område for aktivitet 
fjernes. Arealet har også en verdifull størrelse. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Det er ikke registrert forhold som må hensyntas, 
hverken ift. lekeplass eller boligtomt.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Omdisponering anses som negativt ift. 
strategiene i samfunnsdelen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Grønnstruktur, nærmiljø, barn og unges interesser og folkehelse taler 
imot omdisponering. 

Konklusjon: Omdisponering vurderes som svært negativt. Området anbefales 
videreført som friområde. 
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7.3.15 Område 25: Del av 16/1 Krogstad 
gård ved Julsborg 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 1 daa   
Forslagsstiller: Ole R. Jørstad 

 

 
Beskrivelse: Innmarksbeite begrenset av Fv. 119 i nord, dyrka mark i øst og vest og 
boligfelt i sør. 
Forslagsstiller skriver: 5 «kårleiligheter» Tanken her er å utvikle ett leilighetsprosjekt med 
innkjøring i fra vei i Julsborg. Veien stopper i en innsprengt P-kjeller hvor det bygges 2+2+1 
leiligheter over. Hele hensikten er minst mulig terrenginngripenvei LNF-området. Og med 
dette forslaget går det totalt ca. 1000 m2. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området er ikke utsatt for vegtrafikkstøy fra 
fylkesveg 119 Alstadhaugvegen. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Midt i del av samlet innmarksbeite (AR5) på ca. 
13,4 daa, hvorav et lite areal i nord kan 
fulldyrkes til lettbrukt jord. Mindre god 
jordkvalitet. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK), men 
beiteområdet inngår i et fint kulturlandskap. 
Del av høydeformasjon ca. +64 til +71 m.o.h. 
Foreslått utbygging er sørvestvendt. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Lite relevant i beitesesong. Området kan være 
egnet for vinteraktiviteter (ski, aking). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er registrert et automatisk freda kulturminne 
ca. 50 m fra området, på motsatt side av haugen, 
og i boligfeltet Julsborg. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 4 km fra bykjernen. Ca. 3 km fra Gråmyra. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 I nærområdet. 

Befolkningsutvikling og  Nesheim skolekrets. 
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tjenestebehov 
Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Tynn morene under marin grense. 
Radon: Usikker. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ca. 4 km er forholdsvis sentrumsnært, men dette 
blir en lite logisk satelittutbygging midt i 
beiteområdet nord for boligfeltet Julsborg. 

 
Samlet 
vurdering: 

Jordvern/landbruksinteresser og kulturlandskap taler imot utbygging. 

Konklusjon: Omdisponering vurderes som svært negativt. Området anbefales beholdt 
som LNFR. 

 
 

7.3.16 Område 26: Del av 16/1 Krogstad 
gård, vest for gårdstun og kårhus 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 6 daa  
Forslagsstiller: Ole R. Jørstad  

 

 

 
Beskrivelse: Det foreslås et område for utbygging av 6 mindre eneboliger. Forslagsstiller 
skriver: «Dette er en naturlig fortettelse mellom nabo og kårhus på Krogstad Gård. Arealet er 
kun på fjell, og ikke på dyrkbart areal. Totalarealet utgjør ca. 6 daa, og kan være en god 
tilvekst til det som har skjedd på Vårtun og Fredrikkefryd de siste årene.» 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Området nærmest fylkesvegen berører gul 
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støysone. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke dyrkbart innmarksbeite med mindre god 
jordkvalitet. Usikkert om dette gir driftsmessige 
ulemper ift. gårdsdriften. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Beiteområder kan ha verdi ift. biologisk 
mangfold. Fint kulturlandskap i nærheten av 
gårdstunet. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Det er ikke registrert forhold som må hensyntas. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Automatisk freda kulturminne sørøst i området, 
mot fylkesvegen. Sikringssonen berøres. 

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 3,3 km til bykjernen. Forholdsvis 

sentrumsnært. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Kommunal vannledning langs fylkesveg 119 
nedenfor området. Ikke offentlig avløp, nærmeste 
offentlige avløpsledning ligger i omliggende 
boligfelt 100-200 meter unna. 
Mesteparten av området består av bart fjell 
uegnet for infiltrasjon. Delvis tykk marin 
avsetning i øst uegnet for infiltrasjon. Morene i 
nord middels egnet for infiltrasjon. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Nesheim skolekrets. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Hovedsakelig bart fjell eller 
fjell med tynt torvdekke. Tykk morene i nord og 
tykk marin avsetning i øst (NGU).  
Radon: Hovedsakelig usikker status. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Forholdsvis sentrumsnært. Det er positivt at 
området ligger i tilknytning til eksisterende 
husklynge, men det er usikkert om dette er så 
heldig ift. gårdsbebyggelsen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Støy, jordvern, kulturlandskap ifb. gårdstunet med ev. biologisk 
mangfold samt nærhet til automatisk freda kulturminne taler imot 
omdisponering.  

Konklusjon: Omdisponering anses å gi stor negativ konsekvens. Området anbefales 
videreført som LNFR. 
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7.4 Konsekvensutredning av planens enkeltområder sør for E6 

7.4.1 Område 27: Del av 314/1 Mo gård  
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: «Omdisponering til annen 
arealbruk» 
Arealstørrelse: Ca. 24 daa 
Forslagsstiller: Eilif Due 

 

 
Beskrivelse: Område i Momarka langs/nedenfor Momarkvegen, overfor Dues dyrkamark. 
Grunneier opplyser at området i dag er et delvis tilvokst uegnet område både for skog og 
landbruk. Størrelse og muligheter må vurderes. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert grunnforurensning (Det 
offentlige kartgrunnlaget). 

Støy  Området er ikke utsatt for støy fra jernbanen. Ca. 
1 daa av området ligger i gul støysone ift. 
jernbanetrafikk. Området kan være utsatt for 
vegtrafikkstøy fra Momarkvegen, som ligger 
høyere i terrenget. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke dyrka mark eller dyrkbar jord (Kilden). 
Produktiv barskog (Kilden). 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Et ca. 70 meter bredt nordvendt dalsøkk med 
bekk. Terrenget faller fra ca. kote +75 til kote 
+30. Utsikt mot Eidsbotn og Moan. Delvis bratt 
skråning ned fra Momarkvegen (helningskart 
NVE). 
I søndre halvpart av området er det registrert 
miljøregistreringer i skog (MIS). Det er registrert 
livsmiljø med liggende død ved, småbregneskog, 
fuktig og rik, topografi er omtalt som bakke eller 
skråning med nordlig helningsretning. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området ligger inntil eksisterende boligområde, 
men antas ikke brukt til friluftsliv. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området (Askeladden). 

Samfunn   
Transportbehov  Sentrumsnært, g/s-avstand til sentrum dersom det 
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er mulig med adkomst fra Momarkvegen. 
Området ligger inntil Momarkvegen, men 
terrengforhold kan gjøre adkomst derfra 
utfordrende. Eksisterende gang- og sykkelveg 
krysser området i sør (ligger på kanten av en 
bratt skråning). 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Området ligger nært eksisterende infrastruktur i 
Momarkvegen. Det er ikke selvfall mot offentlig 
kloakkledning i Momarkvegen. Offentlig kloakk 
på nedsiden av området ligger nord for E6.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets. 

Folkehelse  Området krysses av høyspentlinje i nord. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Marin strandavsetning i 
nord, tynt marint dekke i sør (NGU). 
Bratt skråning mot Momarkvegen. 
Aktsomhetsområde snøskred i sør (DOK). 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Lokaliseringen er ideell ift. utbygging nært 
sentrum, men området anses uegnet til f.eks. 
boligformål pga. terrengforhold. 

 
Samlet 
vurdering: 

Området anses lite egnet til f.eks. boligformål pga. terrengforhold og 
snøskredfare i sør. Området anses lite egnet til f.eks. forretning og 
tjenesteyting pga. lokalisering og terrengforhold, snøskredfare. 

Konklusjon: Omdisponering anses å gi stor negativ konsekvens. Området anbefales 
beholdt som LNFR. 

 
 

7.4.2 Område 28: Del av 309/6 – midt i 
Matbergfeltet i Halsan  

Dagens formål: LNF (landbruk-, natur- og 
friluftsområde) 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: 
Område 5: Ca. 25 daa 
Område 6: Ca. 4,4 daa  
Forslagsstiller: Linda S. Lilleenget Andre Bremseth 

 

 
 

Beskrivelse: 
Område 5: Området er en naturlig utvidelse av omkringliggende boligområder. 
Åkerparsellene sin arrondering er dårlig tilpasset moderne driftsutstyr og driftsmetoder.  
 
Område 6: Arealet består i dag av krattskog og er delvis del av beiteareal. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
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Miljø (Verdi og 
omfang) 

 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Områdene anses ikke utsatt for støy. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Områdene ligger innenfor registrert vinterbeite I 
for tamrein (i ytterkant). Jordkvalitet er ikke 
registrert. Heller ikke om områdene er dyrkbare. 
Område 5 har vært dyrket tidligere og ligger 
brakk nå. Område 6 er del av skog/beite 
(grunneier), kun skog ifølge AR5.  

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Utover nevnte vinterbeite for rein er det ikke 
registrert andre forhold som må hensyntas. 
Beiteområder kan ha rikt biologisk mangfold.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Trolig brukes skog/beite i liten grad til friluftsliv. 
Det foreligger ikke opplysninger om hvorvidt 
jorda som ligger brakk benyttes til 
uteopphold/lek eller annet friluftsliv. Områdene 
er ikke kartlagt som friluftsområder (Levanger 
kommune høring 2017). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda eller 
vedtaksfreda kulturminner i området. LOK 6916, 
automatisk freda gravfelt, ligger på haugen vest 
for område 5 og nord for område 6. Haugen er 
delvis omkranset av bebyggelse.  

Samfunn   
Transportbehov  Området ligger ca. 4 km fra sentrum. Dette kan 

regnes som sykkelavstand. Hva som regnes som 
sykkelavstand øker med bruken av el-sykler. En 
må imidlertid påregne at bil vil bli noe mer brukt 
enn aktiv transport, selv om Levanger kommune 
har fokus på prosjektet «reis smart». 
Det er ikke gang- og sykkelveg til Halsan skole, 
men lite trafikk på vegene til skolen (ÅDT ca. 
260 på den mest trafikkerte Fv. 125 Tømtevegen) 
og det er ikke registrert ulykker på strekningen 
(det offentlige kartgrunnlaget).  

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Adkomst vil bli fra tilliggende privat veg 
Matbergvegen. Vann- og avløpsledninger krysser 
område 5, og tilliggende boliger er tilknyttet 
vann- og avløpsnett. Matbergfeltet ligger sør for 
pågående E6-planlegging.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets. Boligutbygging kan styrke 
grunnlaget for barneskolen som ligger ca. 800 m 
unna. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Områdene ligger under marin grense, og består 
av marin strandavsetning med sammenhengende 
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dekke. 
Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Vekst i grender er positivt, men må veies 
oppimot det forhold at økt biltrafikk kan være 
noe negativt for klima/miljø. Bedre utnytting av 
eksisterende infrastruktur (veg, vann, avløp og 
strømforsyning) er en fordel.  

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er det hensynet til vinterbeite for tamrein og ev. biologisk 
mangfold knyttet til delvis innmarksbeite i sør som taler noe imot 
utbygging her. Områdene ligger imidlertid i ytre del av 
reinbeiteområdet, nært eksisterende husklynger og delvis på 
innmarksbeite som ikke er tiltenkt rein.  

Konklusjon: Samlet sett anses omdisponering å gi liten negativ konsekvens. Området 
anbefales omdisponert til boligformål. 

 
 

7.4.3 Område 29: Del av 310/17 Skjei (Del av 
18/17 Østgård / gården Koja ifølge 
grunneier)  

Dagens formål: LNF (kommunedelplan vedtatt i 
2000) + ca. 0,8 daa LNF med mulighet for spredt 
boligbygging i sør (arealdel vedtatt i 2011). 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 10 daa   
Forslagsstiller: Kerry Grøneng 

 

 
Beskrivelse: Området ligger sørøst for Høgberget boligfelt, og omfatter ca. halvparten av 
nevnte eiendom. Ifølge søker består området av fjell, noe ung granskog og kratt og er uten 
betydning for gårdsdrifta og er ikke dyrkbart. Det er i dag en enebolig i dette området med 
gnr. 310 og bnr. 25. Området ligger sydvendt/vestvendt med flott utsikt over Skogn. 
Området er uregulert og knyttet til privat vei som oppsitterne langs veien ønsker å utbedre. 
For å utbedre veien er en avhengig av flere for å dele utgiftene til utbedring av veien som er 
1,5 km lang. Det er i dag 5 brukere av veien. Området er tilknyttet kommunalt vann og privat 
kloakk. Området ligger utenfor kommunedelplanområdet som vurderes nå.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn (DOK). 

Støy  Området er ikke utsatt for støy. 
Området ligger innenfor planområdet for 
pågående kommunedelplanarbeid «E6 Åsen - 
Mære», men ca. 170 m sør for nærmeste 
foreløpige traséalternativ. 

Sikring av jordressurser  Ca. 2 daa ved eksisterende boligtomt er registrert 
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(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

med mindre god jordkvalitet, og dette er 
registrert som beite. Resten er skog. 
Berører ytterkanten av vinterbeite I for tamrein.   

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK), men 
innmarksbeite kan ha rikt biologisk mangfold og 
inngå i et fint kulturlandskap. Området ligger 
nedenfor Kjølåsen, som inngår i et større 
sammenhengende skogsområde i kupert og bratt 
terreng, med flere traktorveger. Området grenser 
til en bekk i sør, mot dyrka marka.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området er ikke kartlagt som friluftsområde 
(høring Levanger kommune). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området.  

Samfunn   
Transportbehov  Lokaliseringen ca. 1,5 km fra Halsanvegen vil 

kunne generere noe trafikk. Langs Halsanvegen 
er det ca. 800 m til Braneskrysset, og ca. like 
langt til Halsan skole i motsatt retning. Gang- og 
sykkelavstand til Levanger sentrum. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Privat veg til området, på ca. 1,5 km, ønskes 
utbedret. Området er tilknyttet kommunalt vann 
og privat kloakk. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets. Eventuell boligutbygging vil 
kunne styrke grunnlaget for Halsan barneskole. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold.  
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Tynn marin avsetning 
(DOK). 
Radon: Moderat til lav aktsomhet (DOK). 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger i ytterkanten av varslet 
kommunedelplanrevisjon, men utenfor senere 
begrensning av planområdet. 
Området ligger sør for dagens og framtidig E6-
trasé. 
Kommunedelplanens arealstrategi prioriterer 
utbygging av sentrumsnære områder. Utbygging 
inntil eksisterende bebyggelse, som kan bidra til 
å styrke eksisterende infrastruktur kan være 
fornuftig, men her er det ikke offentlig kloakk og 
kun 5 spredte bruksenheter fra før. Eventuell 
boligutbygging blir en satelittutbygging innerst i 
Koiadalen inntil ett nåværende bolighus. 

 
Samlet 
vurdering: 

Innmarksbeite, beiteområde for tamrein, pågående E6-planlegging, 
strategi for framtidig arealbruk samt lokalisering utenfor 
kommunedelplanområdet som vurderes nå taler imot omdisponering. 

Konklusjon: Samlet sett vurderes omdisponering å gi usikker negativ konsekvens. 
Området ligger utenfor kommunedelplanområdet som vurderes nå. Kan 
vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det anbefales at 
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gjeldende planstatus beholdes, dvs. at kommunedelplanen fra 2000 og 
arealdelen fra 2011 fortsatt skal gjelde her inntil arealdelen revideres.  

 
 

7.4.4 Område 30: Del av 18/1 
Nossum – 
Tårndalshaugen/Tårndal
shøgda 

Dagens formål: Ca. 513 daa LNFR med 
mulighet for spredt boligbygging 
(arealdel vedtatt i 2011). Ca. 17 daa LNF 
i nord (kommunedelplan vedtatt i 2000). 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 530 da 
Forslagsstiller: Ketil Hveding pva. 
grunneier Guttorm Grøneng 

 

 

Beskrivelse: Området ligger sør for Høgberget, og utenfor kommunedelplanområdet som 
revideres. Området ligger noe vest for Fv. 122 Gilstadlia. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase).  

Støy  Området er berørt av vegalternativer i pågående 
E6-planlegging. Ansvar for ev. støyavbøtende 
tiltak er avhengig av utbyggingsrekkefølge. 
Regulert 3 måneders massetak (planident 
1996001) like nord for området er trolig ikke en 
aktuell plan lenger som kan medføre støy.    

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Noe dyrkbar jord innenfor området (DOK). 
Kvalitet på jorda er ikke registrert. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 To områder med vassjuk skog (GINT Natur). 
Områder med mulig rikmyr (GINT Natur) ligger 
like utenfor området. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området er ikke kartlagt som friluftsområde 
(høring Levanger kommune). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner innenfor området.  

Samfunn   
Transportbehov  Ca. 5 km fra Levanger sentrum. Ca. 1,5 km til 

kryss med dagens E6 ved Nossumhyllan. Fra Fv. 
122 Gilstadlia i vest er det ca. 800 m privat veg 
inn til foten av området. 
Nordvestre del av området berøres av alternative 
traseer i pågående E6-planlegging. 
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Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Ikke offentlige vann- og avløpsledninger i 
området. Høyspent krysser området i vest. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets. Ca. 2 km luftlinje til 
barneskolen, men det finnes ingen 
sammenhengende «snarveg». Skoleveg bør i 
tilfelle vurderes da avstanden til skolen er ca. 5 
km via E6. 

Folkehelse  Elektromagnetisk felt ved høyspent må 
hensyntas. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 To topper ligger over marin grense. Løsmassene 
består for en stor del av tynn morene og marin 
strandavsetning. Noe hav- og fjordavsetning med 
tynt og tykt dekke, bart fjell med tynt torvdekke. 
Aktsomhetsområde for snøskred i nord. 
Aktsomhet for radon: Overvekt av moderat til 
lav, to områder med usikker status. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Ligger utenfor planområdet som revideres nå. Et 
svært stort område sett ift. samlet boligbehov på 
ca. 1000 nye boenheter i planperioden. 

 
Samlet 
vurdering: 

Omfang, lokalisering utenfor planområdet som revideres nå, pågående 
E6-planlegging samt skoleveg taler sterkt imot omdisponering. Andre 
utfordringer er teknisk infrastruktur samt snøskredfare og jordvern i 
deler av området.  

Konklusjon: Området ligger utenfor kommunedelplanområdet som revideres nå. Kan 
vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Omdisponering 
anses å gi stor negativ konsekvens. Gjeldende planer beholdes. 

 

7.4.5 Nossum øst 
Dagens formål: Landbruk i 
reguleringsplan 
Foreslått formål: Bolig 
Arealstørrelse: Ca. 14 da 
Forslagsstiller: Arild Berg 

 

 
Beskrivelse: Området ligger på vest/nedsiden av E6 mot Eidsbotn og ligger inntil boligfeltet 
Nossum. To mindre grønt områder mellom gårdstun og boligfelt er i liten grad dyrket de siste årene. 
Disse er på ca. 4,4 daa. 
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og  
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omfang) 
Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn (DOK). 

Støy  Deler av området er utsatt for støy fra E6.  
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ca. 4,5 daa er registrert med mindre god 
jordkvalitet   

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert naturverdier (DOK), men 
området ligger i nærhet til fuglefredningsområdet 
i Eidsbotn.   

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Området er ikke kartlagt som friluftsområde 
(høring Levanger kommune). 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området.  

Samfunn   
Transportbehov  Lokaliseringen ligger ca. 3 km fra Halsan skole. 

Beliggenheten er gunstig i forhold til 
handelsområdet på Moan og fritidsaktiviteter.  
Gang- og sykkelavstand til Levanger sentrum. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Området er tilknyttet kommunalt vann og avløp. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Halsan skolekrets. Eventuell boligutbygging vil 
kunne styrke grunnlaget for Halsan barneskole. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold.  
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Under marin grense. Tynn marin avsetning 
(DOK). 
Radon: Moderat til lav aktsomhet (DOK). 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området ligger inntil eksisterende bebyggelse og 
berører jordressurser i liten grad. Det er 
sentrumsnørt og området innehar gode kvaliteter 
som boligområdet. Utfordrende i forhold til støy 
på linje med all bebyggelse på Nossum. Dette 
kan imidlertid endres hvis fremtidig E6 blir lagt 
utenfor Nossum. 
 
 

 
 
Samlet 
vurdering: 

Lokalisering og bokvaliteter taler for omdisponering. Utfordrende med 
støy. 

Konklusjon: Samlet sett anses omdisponering å gi liten negativ konsekvens. Området 
anbefales omdisponert til boligformål. 
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7.4.6 Utvidelse av Industriområdet på Heir  
Dagens formål: LNF (landbruk-, natur- og 
friluftsområde) 
Foreslått formål: Næringsbebyggelse 
Arealstørrelse: 
Ca. 16 daa  
Forslagsstiller: Levanger kommune, Magnar Heir. 

 

 
 

Beskrivelse: 
Område ligger inntil eksisterende industriområde på Heir og består av grunnlendt 
skogsmark.  
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Områdene anses ikke utsatt for støy. 
Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Området er ikke dyrkbart 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Det er ikke registrert andre forhold som må 
hensyntas.  

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Skogen har tidliger blitt brukt i en viss grad til 
friluftsliv. Dette er imidlertid ikke sikret 
planmessig og skogen er nå hogd ned slik at det 
ikke er egnet til formålet.  
 
 
 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda eller 
vedtaksfreda kulturminner i området.  

Samfunn   
Transportbehov  Adkomsten til området er forbi 3 bolighus som 

får en merbelastning med økt trafikk. 
Okkenhaugsvegen har fraskilt gang- og 
sykkelveg og ansees som trygg for ferdsel. el-
sykler.  

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 

 Det er kommunal vann og avløp til området. 
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fjernvarme, IKT) 
Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Det er stort behov for mer næringsareal i 
kommunen. 

Folkehelse  Det er ikke registrert negative forhold. 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Det er ikke registrert negative forhold. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Området er en naturlig utvidelse av et 
eksisterende næringsareal. 

 
Samlet 
vurdering: 

Samlet sett er utvidelsen et kjærkomment bidrag til mer sentrumsnært 
næringsareal.  
  

Konklusjon: Samlet sett anses omdisponering å gi liten negativ konsekvens. Området 
anbefales omdisponert til næringsformål. 

 
 
 

7.5 Konsekvensutredning av planens samferdselsanlegg (veger, g/s-veger)  

7.5.1 Område A: Ny 
avlastningsveg langs 
sundet, fra gammel 
brufot ved Levanger 
kirke og mot Moan 

Dagens formål: Parkeringsplass ved 
kirka, friområde med gang- og 
sykkelveg langs Sundet, byggeområder 
i vest (skoletomt og fjernvarmetomt), 
vegformål. 
Foreslått formål: Kjøreveg med 
fortau eller kun gang- og sykkelveg 
Arealstørrelse: Strekning på ca. 850 
meter 
Forslagsstiller: Levanger kommune 

 

 

 

 
Gjeldende reguleringsplaner + trasé for veg eller g/s-veg med rød linje. 



98 

Beskrivelse: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 79/15 vedrørende «Budsjett 2016 
og Økonomiplan 2016-2019 – Levanger kommune», om ny avlastningsveg:  

b: I økonomiplanperioden 2017 til 2019 økes rammen til oppgradering/asfaltering 
kommunale veger med kr.2 millioner pr. år. Dette er en økning utover foreslått 
ramme pr. år under posten veg/parkeringsplasser/gatelys. 

Avlastningsveger sentrum: 

Rammen på kr. 3 millioner skal blant annet brukes til planlegging av følgende 
avlastningsveger: 

Ny avlastningsveg fra gamle brufot ved Levanger kirke mot Moan. 

Ny avlastningsveg ved forlengelse av Sørvegen, over Levangerelva og i retning av 
der fylkesvei 125 krysser over E6. 

Disse to vegene skal være ferdig regulert innen utgangen av økonomiplanperioden. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets 
grunnforurensningsdatabase). 

Støy Veg 
m/fortau 

G/S Ny kjøreveg vil gi vegtrafikkstøy i tilliggende 
områder. Støyutredning kreves ved 
detaljregulering. 

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Traséen berører ikke Eidsbotn fuglefrednings-
område direkte, da verneområdet med 
RAMSAR-status (internasjonal verdi) ligger 
øst for Sjetéen. 
Naturbasenes faktaark BN00052843 omhandler 
innløpet til Eidsbotn (nedenfor sjeteen) som et 
svært viktig bløtbunnområde med ande- og 
vadefugl. 
Naturbasens faktaark BN00011316 om 
Levangersundet: «Sundet går gjennom 
Levanger sentrum og forbinder Eidsbotn med 
Trondheimsfjorden. Eidsbotn er fredet og har 
status som Ramsar område. Mange av fuglene 
som oppholder seg i Eidsbotn bruker sundet 
som beiteområde. I perioder kan vi finne store 
mengder med ærfugl.» 
Økt ferdsel kan påvirke fuglenes bruk av 
området. Ev. fylling i Sundet kan også være 

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/161215-Budsj/#79
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negativt. 
Kjøreveg m/fortau viser fylling i Sundet. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

Veg 
m/fortau 

G/S Kjøreveg anses negativt for nevnte verdier. 
Kun gang- og sykkelveg anses positivt.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Bortsett fra Levanger kirke er det ikke 
registrert automatisk freda kulturminner i 
området/nærområdet. Traséen berører område 
for pågående kulturmiljøfredning og område 
for tett trehusmiljø.   

Samfunn   
Transportbehov  Ev. veg kan avlaste andre veger (Kirkegata). 

Småbåthavna nedenfor parkeringsplassen ved 
kirka, vil fortsatt ha behov for adkomst. 
Parkeringsplassen ved kirka reduseres mest 
med kjørevegen. Deler av parkeringen ved 
Levanger vgs. forskyves mot Sundet. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Ved den videregående skolen er det registrert 
flere grunnvannsborehull (energibrønner) i 
traséen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Kirkegata har høy ÅDT (ca. 11000), og videre 
utbygging vil øke trafikken i bykjernen. 
Det er utfordringer med luftkvalitet i Kirkegata 
(måling ved gamle byskolen). Avlastningsveg 
kan bedre forholdene, men avlastningsvegen 
ligger så nært eksisterende veg at 
konsentrasjonen av forurensning fortsatt vil 
være i nærområdet.  

Folkehelse Veg 
m/fortau 

G/S Ev. kjøreveg vil kunne avlaste Kirkegata noe, 
men legger til rette for mer bilkjøring. Å legge 
til rette for aktiv transport (g/s) er positivt. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Området ligger under marin grense og på en 
elveavsetning. 

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Bomiljø er viktig, og kjøreveg her er 
utfordrende ift. bokvalitet, selv om det er få 
boligeiendommer langs strekningen. 

 
Samlet 
vurdering: 

Kjøreveg med fortau gir flere negative konsekvenser enn kun gang- og 
sykkelveg. Sammenhengende gang- og sykkelveg er også vist i 
gjeldende reguleringsplaner. Reguleringsmessig ender traséen blindt på 
Moan (i et byggeområde). Traséen møter likevel eksisterende gang-/og 
sykkelveg her. Kryssløsning bør vises i detaljregulering, da det i 
nærområdet er tenkt ny veg til Moan like sør for Levanger vgs.  

Konklusjon: Kjøreveg anses å gi stor negativ konsekvens. 
Gang- og sykkelveg kan gi positiv konsekvens. 
Inntil videre anbefales det at gjeldende reguleringsplaner beholdes. 
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7.5.2 Område B: Regulert kjøreveg 
Nordlijordet/Elverhøyvegen – Viigs 
Minde/Leiraområdet bes fjernet 

Dagens formål: Kjøreveg med fortau 
Foreslått formål: Fjerne vegformål 
Arealstørrelse: (3 m bredt fortau + 6 m bred veg) x 75 
meter = 675 m2.   
Forslagsstiller: Anne Lise og Ketil Røe, Rune Munkeby 
og Heidrun Y. Rønning (eierne av 2 av 6 tilgrensende 

eiendommer)  

Eiendomsgrunn 
til aktuell veg. 

 

 

 
 

Beskrivelse: I reguleringsplan for Leiraområdet (planID L1995009) er det regulert inn en veg m/fortau 
som var tenkt som hovedadkomst for ny sykeheim på Nordliområdet (Rasmussenområdet). Det er en 
gangforbindelse her i dag.  
Begrunnelse for å fjerne regulert vegtrasé: 
 Nordliområdet er i dag fullt ut bebygd med boliger og Elverhøyvegen, som er opprustet til moderne 

standard med fortau og full bredde, fungerer utmerket som adkomst for området. 
 Det er en veiadkomst i tillegg inn til området, som normalt ikke benyttes av kjøretøy pga. skilting, 

men som kan benyttes av nødetatene hvis Elverhøyvegen er blokkert. I tillegg er det mulig å kjøre 
inn på området fra vest ved slike behov. 

 Leiraområdet, som trafikk på denne veien eventuelt vil passere, har etter hvert blitt et område hvor 
mange barn oppholder seg i forbindelse med skole, idrettsplass, asylmottak og avlastningsboliger. 

 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
Miljø (Verdi og 

omfang) 
 

Forurensning (klimagass 
og annet utslipp til luft, 
jord og vann) 

 Det er ikke registrert forurenset grunn 
(Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase). 

Støy  Fjerning av framtidig vegtrasé er positivt for de 
nærmeste naboene, men dette innebærer også at 



101 

trafikkbelastningen på Elverhøyvegen 
opprettholdes som i dag.  

Sikring av jordressurser 
(jordvern ift. dyrka og 
dyrkbar mark) 

 Ikke relevant. 

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Ikke relevant. 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges interesser  

 Gang- og sykkelveg skilt fra motorisert ferdsel 
anses positivt mht. trafikksikkerhet og opplevelse 
av området. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk freda 
kulturminner i området. 

Samfunn   
Transportbehov  Gang- og sykkelvegforbindelsen er trolig mye 

brukt. 
Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Det er sikret eiendomsgrunn til realisering av 
vegen, men det mangler litt bredde forbi en 
boligeiendom. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Tverrforbindelse for gående/syklende bør 
beholdes.  

Folkehelse  Å prioritere løsning for aktiv transport er 
positivt. 

Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Samfunnssikkerhet/beredskap var kommunens 
argument for å beholde en ekstra 
adkomstmulighet til Nordlijordet. Elverhøyvegen 
er i dag stengt for gjennomkjøring mot 
Skolevegen.  

Forholdet til strategi for 
fremtidig arealbruk 

 Å begrense traseen til en tverrforbindelse for 
gående/syklende, gjør det attraktivt å gå og sykle. 

 
Samlet 
vurdering: 

I reguleringsplan for Nordlijordet foreligger det rekkefølgebestemmelse 
om opparbeidelse av denne vegforbindelsen: «Regulert vegforbindelse 
m/fortau fra Okkenhaugvegen (Viigs Minde) skal opparbeides fram til 
Elverhøyvegen, før bolig nr. 26 innenfor planområdet tas i bruk.» ... 
«Eksisterende gangforbindelse mellom Viigs Minde og Elverhøyvegen 
oppgraderes i fbm. oppgradering av Elverhøyvegen.» 
Det er uklart hvorfor første rekkefølgebestemmelse ikke er fulgt opp. Vi 
kan ikke finne at det er gitt dispensasjon fra bestemmelsen. Vedtatt 
utbyggingsavtale KST-sak 12/07 nevner ikke dette, som likevel er 
juridisk bindende. 
Naboene Røe ba også ifb. detaljregulering av Nordlijordet om at denne 
vegforbindelsene ikke realiseres, men beholdes som en gang- og 
sykkelforbindelse. Kommunens valgte å beholde bestemmelsen med 
tanke på at det ifb. samfunnssikkerhet/beredskap kan være gunstig med 
flere adkomster til boligene i området, men planen tar ikke stilling til 
eventuell skilting. 
Da Nordlijordet er utbygd, og vi ikke har mottatt innspill om at denne 
savnes ser vi ikke lenger behov for å sikre kjøreforbindelse her. Gang- 

http://gamle.levanger.kommune.no/utvalg/saker/kom/kom070307.htm#12
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og sykkelforbindelsen bør imidlertid beholdes.  
Konklusjon: Traseen beholdes som nåværende gang- og sykkelforbindelse. Bredden 

bør være minst 3,0 meter. Byggegrense bør vurderes. 
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7.5.3 Område C: Adkomst 
Geitingsvollen – valg 
av alternativer som 
KU-utredes videre 

Dagens formål: LNF m.m. 
Foreslått formål: Kjøreadkomst 
Arealstørrelse: Varierer med 
alternativ.   
Forslagsstiller: Innherred 
samkommune og Levanger kommune 
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Beskrivelse: Seks alternativer er vurdert i notatet «Avlastningsveg øst konsekvenser for 
trafikk og dyrkamark» (Norconsult, 29.08.2016). Det er foretatt en grov vurdering av 
alternativ for avlastningsveg øst, som starter i enden av Sørvegen. Det er 4 alternativ som 
knyttes til fv.125 ved Branes/E6 og 2 alternativ som knyttes til Halsanvegen ved Sykehuset. 
Notatet er utarbeidet for kun å vurdere beslag av dyrkamark og mulig trafikkmengde. 
Dyrka mark som beslaglegges: 

 Alt. 1: 17 da 

 Alt. 2: 17 da 

 Alt. 3: ca 25 da 

 Alt.4: 22 da 

 Alt.5: 15 da 

 Alt. 6: 14 da 

Beregnet ÅDT på ny veg varierer fra 1700 (alt 1, 2 og 4) til 1800 (alt. 5 og 6). 
Flere alternativer ble også vurdert i notatet: «Geitingsvollen - miljøvennlig boligområde 
sentralt i levanger - forarbeid reguleringsplan - april 2008». Denne rapporten er utarbeidet 
av Multiconsult på oppdrag for, og i samarbeid med, Block Watne. 
 
E6 
Alternativene bør ses i sammenheng med pågående E6-planlegging, både mht. plassering 
av kryss og ift. trafikkfordeling på eksisterende og framtidig vegnett. Statens vegvesen har 
opplyst at de vil foreslå å stenge av-/påkjøring i Okkenhaugkrysset, noe som får 
konsekvenser for eksisterende vegnett. Kommunen har mottatt utskrift av trafikkmodell 
som viser hvordan dette påvirker årsdøgntrafikken (ÅDT) på eksisterende vegnett inkl. ny 
veg fra Geitingsvollen. Dersom Okkenhaugkrysset stenges er det ingen enkel adkomst fra 
Bruborgsiden og nordover mot Sætersmyra for de som skal nordover på E6. Jamtvegen og 
Okkenhaugvegen er forbundet via Gamle Kongeveg og via boliggatene Ankolmvegen – 
Skolevegen. Fra Okkenhaugvegen må en via rundkjøringa ved Stabelvollen, da nordre del 
av gamle Kongeveg er stengt for gjennomkjøring. 
Jernbane 
Det bør også tas hensyn til jernbanen med elektrifisering og sporutvidelse. Jernbaneverket 
har i sin høringsuttalelse til kommunedelplan Verdal by vist til konseptvalgutredning 
(KVU) for transportsystemet Trondheim - Steinkjer, med regjeringens anbefaling, der det 
ble besluttet å arbeide videre med konsept 1, moderniseringskonseptet. Første tiltak som 
bygger opp under en slik utvikling er elektrifisering av Trønderbanen (tiltaket er med i NTP 
med bygging i perioden 2018- 2023). Videre er «Jernbanen mot 2050» et viktig 
underlagsdokument for arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Her fremheves 
fremtidig dobbeltspor Støren-Trondheim-Værnes-Steinkjer innen 2050. Det vises også til 
Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag av 25.04.2013, under Regionalpolitiske 
retningslinjer og videre samarbeid for areal- og transportplanlegging (under kap. 2.5. 
Samordnet areal- og transportplanlegging) siste kule-punkt: «Tilrettelegging for utvidelse 
av jernbanelinja og sikkerhet langs linja skal vektlegges sterkere i takt med modernisering 
av togtrafikken». 
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag) Usikkerheter 
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Miljø (Verdi og 
omfang) 

 

Forurensning 
(klimagass og annet 
utslipp til luft, jord 
og vann) 

 I Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er det 
registrert ca. 5 daa med forurenset grunn ved E6-rampe 
sør på Moan (kommunalt deponi Branes fyllplass) og 
ca. 100 m2 forurenset grunn på eiendommen 312/2 
Næssan (Halsan avfallsplass) Begge har registrert 
påvirkningsgrad: Liten/Ingen kjent påvirkning, med 
dagens areal/resipientbruk (02). 

Støy  Støyutredes ifb. detaljregulering. Ny veg bør gi mindre 
trafikk i bykjernen. Antall boenheter som eventuelt blir 
utsatt for støy over støyretningslinjens grenseverdier 
må vurderes i detaljregulering, og avbøtende tiltak må 
vurderes. Ny veg er anslått å få forholdsvis lav ÅDT, 
men på Geitingsvollen vil endring av kjøremønster gi 
økt trafikk på bl.a. Sørvegen.  

Sikring av 
jordressurser 
(jordvern ift. dyrka 
og dyrkbar mark) 

 Det er registrert tre jordkvaliteter på flata avgrenset av 
Fv. 119, E6, Levangerelva og byen i nord. Fornuftig 
arrondering av jordbruksareal blir viktig. 4-6 
grunneiere med dyrka mark ser ut til å bli berørt av 
alternativene.  

Naturmangfold inkl. 
landskap og 
grønnstruktur  

 Levangerelva og eventuelt Koiabekken blir berørt av 
tiltaket: 
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00088851 
http://faktaark.naturbase.no/?id=BN00011314 
Det er registrert arter (fugler) av særlig stor 
forvaltningsinteresse (GINT). 

Nærmiljø, friluftsliv, 
barn og unges 
interesser  

 Bortsett fra stien langs Levangerelva brukes ikke 
området som turområde eller til fritidsaktiviteter. 
På innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken 
er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet 30. april 
- 14. oktober. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Ett automatisk freda kulturminne i området ligger som 
en øy omgitt av dyrka mark. 

Samfunn   
Transportbehov  Vegen gir adkomst til det planlagte fremtidige 

boligområdet på Geitingsvollen. I tillegg vil den føre 
til en avlastning av trafikkbelastningen i Levanger 
sentrum ved at deler av Bruborg få en ny raskere veg 
ut mot Moan og E6 nord- og sørover. 

Teknisk infrastruktur 
(vann, avløp, strøm, 
fjernvarme, IKT) 

 Ikke relevant 

Befolkningsutvikling 
og tjenestebehov 

 Vegen løser adkomst til et større utbyggingsområde.  
 

Folkehelse  Ikke relevant 
Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet 

 Gir en alternativ adkomst til Bruborg.  

Forholdet til strategi  Vegen vil være viktig i forhold til fremtidig utvikling 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00088851
http://faktaark.naturbase.no/?id=BN00011314
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for fremtidig 
arealbruk 

av boliger på Geitingsvollen og utviklingen med ny 
E6. Dette vil være særlig aktuelt hvis 
Okkenhaugskrysset stenges for av- og påkjøring til E6 
i fremtiden. Da vil den nye veien fra Geitingsvollen 
være et naturlig valg for store deler av Bruborg for å 
komme seg ut på E6 uansett om de skal nord- eller 
sørover. 

 
Samlet 
vurdering: 

De to alternativene som leder nordover vil ikke avlaste bykjernen, og 
utredes ikke videre. Alternativene sørover er alle noenlunde likeverdige. 
Vi har valgt traseen som går langs jernbanen for å i minst mulig grad 
lage nye barrierer i dyrkajorda.  

Konklusjon: Ny veg til Geitingsvollen legges inn som en fremtidig veg med gang- og 
sykkelveg. Vegen må gjennom en detaljregulering for å avklare eksakt 
plassering og detaljering.  

 
 
 


