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Furuvika er et attraktivt regionalt næringsområde 
- tett koblet til både sjø og stamvegnett.

Prosjektets samfunnsmål



2. juni 2021 - Politisk prinsippavklaring i PMU 
Forespørsel om politisk prinsippavklaring – Furuvika næringsområde

VEDTAK: 

Plan og miljøutvalget anbefaler oppstart av reguleringsarbeid med planprogram og konsekvensutredning.

8. september 2021 - Oppstartsmøte med administrasjonen
Flere tema med bakgrunn i innsendt planinitiativ.

Grunnlag for utarbeidelse av planprogram og varsling av oppstart.

Ønskelig med møte i regionalt planforum i høringsperioden for planprogrammet.

Møter med Skaun kommune sommer/høst 2021



Etablere et attraktivt næringsområde for regionen 

Utnytte ressursene på en god måte

Gjennomføre anlegget effektivt og sikkert 

Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og 
driftsperioden 

Minimere konsekvenser for natur, friluftsliv, landskap og miljø

Prosjektmål for Furuvika næringsområde



Første trinn: næringsarealer på kote 5 med tilgang til kai og med god forbindelse til både veg- og 
kollektivnett (E39 og fv. 800)

Neste trinn: utvikling videre sørover på høyere terrengnivå og med god forbindelse til stamvegnettet

Suksesskriterier: 

• God tilgjengelighet

• Godt synlig fra hovedveg

• Tiltalende utforming

• Mangfold av virksomheter/arbeidsplasser

• Bærekraftig 

• Fleksibelt

• God organisering og drift av området

Konseptuelt grep for et attraktivt næringsområde



Planområdet

Varslet planområde er ca 1000 daa



Dagens situasjon i planområdet



Adkomst (E39 og fv. 800) 

Nærhet til Gaulosen – hvordan vil næringsaktiviteten påvirke forholdene i 
sjøen?

Natur og mangfold – både på land og i sjø 

Friluftsliv, gang- og sykkelveg

Landskapsbilde, fjernvirkninger 

Støy/støv

Håndtering av overskuddsmasse/utnyttelse av steinressursene

Anleggsgjennomføring (rekkefølge på utvikling av området, utskipingsmulighet)

Utfordringer



Adkomst til E39 via Børsa



Planen er i strid med kommuneplanen og tiltaket skal konsekvensutredes

Planprogram er sendt på høring/offentlig ettersyn – frist 26.11.21

Planprogram

Tema som konsekvensutredes Tema som undersøkes/beskrives i planbeskrivelse
Friluftsliv, by- og bygdeliv ROS-analyse (utarbeides av Safetec)
Landskapsbilde Trafikale forhold (kjøreveg, g/s-veg, kollektivtrafikk, kryss)
Naturmangfold Teknisk infrastruktur (vann, avløp, kabler)
Kulturarv Grunnforhold
Naturressurser Hydrologi

Forurensning (støy, støv)
Folkehelse
Barn og unges oppvekstvilkår
Anleggsgjennomføring



Statsforvalteren

Er planen forankret regionalt?

Skaun har allerede avsatt næringsareal (Høgåsen) i kommuneplanens 
arealdel

Det er mange interessekonflikter mht klima og miljø  (Gaulosen, 
naturmangfold, friluftsinteresser )

Statens vegvesen

SVV planlegger nytt løp sør for dagens E39

Er det plass til ramper på E39 og hvem skal drifte de?

Tilbakemelding fra Regionalt planforum 20.10.21



Trøndelag fylkeskommune

Er planen forankret regionalt?

Kulturminner må hensyntas og arkeologiske undersøkelser må 
gjennomføres

Allmenhetens adkomst til sjø må sikres

Usikkert hvordan tiltaket vil påvirke Gaulosen marine verneområde

Krever dokumentasjon på hvordan transportnettet påvirkes

Positivt om godstransport flyttes fra veg til sjø

Tilbakemelding fra Regionalt planforum 20.10.21



Planoppstart er varslet – frist for innspill 26.11.2021

Planprogram er sendt på høring – høringsfrist 26.11.2021

Stadfesting planprogram januar 2022

Innsending komplett planforslag juli 2022

Offentlig ettersyn og høring høsten 2022

Sluttbehandling første kvartal 2023

Framdrift planprosess

Byggestart 2024
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