
Reguleringsendring Skaun Motorsportsenter 
 

Skaun Motorsportsenter ønsker å endre reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan 

vedtatt 22.06.2009. Ved varsel av planoppstart mente Fylkesmannen at hele planen burde oppdateres 

med endringene, slik at det ikke skapte forvirring. Til behandling legges det frem oppdatert plankart og 

oppdaterte bestemmelser etter ny plan- og bygningslov (i kraft 2009). Planbeskrivelsen vil oppdateres 

etter et vedtak.  

ENDRING DRIFTSTIDER OG ANTALL KJØRETØY 

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for at senteret også kan benyttes på dagtid, for å 

kunne benytte senteret til opplæring, skolevirksomhet og liknende aktiviteter. I den forbindelse er det 

også ønskelig å ta ut bestemmelse som regulerer hvor mange kjøretøy som kan kjøre samtidig, da dette 

legger unødvendige begrensninger på bruken. Dagens gjeldende bestemmelse for driftstid sier at:  

Ordinær treningsaktivitet i motorsport kan kun skje mellom 17.00 og 21.00 mandag til fredag, og mellom 

10.00 og 16.00 lørdag. Søndagstrening gjelder kun for motocross, gokart og snøscooter. 

Nytt forslag til bestemmelse åpner opp for aktivitet også på dagtid: 

Motorsportaktivitet skal kun foregå mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 21.00, og mellom 09.00 og 

18.00 på lørdager. Det tillates aktivitet maksimalt 10 søndager pr. kalenderår.  

Bestemmelse som regulerer antall kjøretøy forslås å tas helt ut, men kravet til støynivået opprettholdes i 

bestemmelsene.  

Virkninger av endring bestemmelse 

Nye støyberegninger er utført og det er sett på belastningen gjennom hele året. Situasjonen som er 

benyttet er en «worst case» hvor alle mulig kjøretøy bli benyttet samtidig. I realiteten vil dette aldri bli 

praktisert på vanlige treningsdager. Det vil også kunne være dager hvor maksimalt støynivå kan bli 

høyere, for eksempel om det arrangeres NM-runder. I støyrapporten er det presentert et representativt 

bilde av den planlagte driften i løpet av et år.  Det anbefales at ansvarlig av driften på senteret loggfører 

aktiviteter og antall aktive utøvere for å kunne sammenligne med estimerte driftstider og aktiviteter i 

denne rapporten. Dersom det blir registrert store avvik bør det utføres nye beregninger. 

 

Tabell 1 Driftstider og estimert aktivitet for alle motorsporter oppgitt av oppdragsgiver. 

Type 

motorsport 

Aktivitet 

hverdag 

Aktivitet 

lørdag 

Aktiv periode Driftstid 

per time 

Antall kjøretøy i aktivitet 

samtidig 

Motorkross 

Kl. 09-21 Kl. 09-18 
28 uker på 

sommeren 

25 % 4 

Gokart 19 % 3 

Street legal 0,5 % 1 

ATV 8 % 2 

Knøttekross 4 % 4 



Snøscooter 
12 uker på 

vinteren 

8 % 
4 

Motorskross: Ett treningsheat varer i ca. 20 minutter som tilsvarer 12 runder. Det er estimert ca. 9 treningsheat per dag. 

Gokart: Ett treningsheat varer i ca. 15 minutter som tilsvarer 10 runder. Det er estimert ca. 9 treningsheat per dag. 

Street Legal: Ett løp varer i 30 sekunder. Det er estimert 2 treningsheat per dag. 

ATV: Ett treningsheat varer i 15 minutter som tilsvarer 15 runder. Det er estimert ca. 4 treningsheat per dag. 

Knøttekross: Ett treningsheat varer i 10 minutter som tilsvarer 5 runder. Det er estimert ca. 3 treningsheat per dag. 

Snøscooter: Ett treningsheat varer i 20 minutter som tilsvarer 12 runder. Det er estimert ca. 3 treningsheat per dag. 

 

Uten støyskjerming vil bolig ved Morlykkja være i gul støysone. Ved etablering av støyvoller på min. 3 

meter vil bolig havne i hvit sone. Det forutsettes støyvoller plassert ved parkeringsplass som skal 

benyttes til «Street legal», motocross/snøscooter- og gokartbanen. I forhold til gjeldende 

reguleringsplan er støyvollene hevet med min. 1 meter, og det er lagt til en voll vest for PV3. Høyde på 

støyvoller er sikret på plankartet som er oppdatert etter ny plan- og bygningslov. 

 

Som et tillegg til støyrapporten er det gjort forsøk i programmet Soundplan for å finne det maksimale 

nivået for støy og antall kjøretøy. Det finnes utallige kombinasjoner for ulike driftsmuligheter som kan 

måles. Det er gjort forsøk på å finne grenseverdien basert på antall motorcrosskjøretøy, da dette er den 

grenen med mest støy iht. støyrapport, korrigert for antall kjøretøy.   

 

Det vil være maksimalnivået som er dimensjonerende. 

Følgende kriterier er lagt inn i beregningene: 

 

Tabell 1 Driftstid og estimert aktivitet 

Type kilde Aktivitet 

hverdag 

Aktivitet 

lørdag 

Aktiv periode Driftstid per time 

Motorkross Kl. 09-21 Kl.09-18 28 uker på sommeren 25 % 

Motorkross: Et treningsheat varer i ca. 20 minutter som tilsvarer 12 runder. Det er estimert ca. 9 treningsheat 

per dag 

 

Tabell 2 Aktivitet per time per dag midlet over ett år 

Type kilde Kl. 09-18 Kl. 18-21 Kl. 21-09 

Motorkross 12 % 10 % 0 % 

 

Følgende verdier har jeg beregnet på tomten Morlykkja - 4 meter over terreng. 

Antall kjøretøy Lp,Ae,24h Lden L5AF 

4 40 41 58 

6 41 42 59 

8 42 43 60 

10 43 42 61 

 

Maksimalt lydnivå vil overskrides dersom et heat i gjennomsnitt består av 10 motocrosser.  

 



ENDRING AV HØYDE FOR BEBYGGELSE INNENFOR FORRETNING 

Bestemmelse for høyde og antall etasjer for bygg innenfor formålet forretning forslås endret fra dagens 

2 etasjer og 7,5 meter gesims, til nå å være 3 etasjer og 9 meter gesims.  

 

Vurdering av virkninger 

Det vurderes å ha liten innvirkning på både nær- og fjernvirkning å endre høyden på bygget, da det 

ligger så avskjermet til. Voller mot vest vil også medføre at evt. fjernvirkninger minimeres.  

   

BESTEMMELSER SOM FJERNES, MEN SOM SKAL INNGÅ I DRIFTS- OG AKTIVITETSPLAN 

§5.7 Større arrangement skal ikke gjennomføres mer enn 5 ganger i året, og kjøring kan kun forekomme 

11.00 til 21.00 mandag til fredag, 08.00 til 20.00 lørdag og 08.00 til 20.00 med pause mellom 11.00 og 

13.00 søndag. Det skal ikke være mer enn et løp pr. måned. Det skal ikke arrangeres stevner i juli. Det 

skal ikke avvikles stevner to1 helger etter hverandre.  

 

Vurdering 

Det vil være stor forskjell på arrangementsgjennomføringen avhengig av hvilken status anlegg får av 

motorsportsforbundet. At man flytter denne bestemmelsen til å gjelde i aktivitets- og driftsplanen gjør 

at man kan revidere antall konkurransehelger for eksempel hvert år. Det er sikret at disse planen skal 

godkjennes av kommunen.  

 

 

BESTEMMELSER SOM FORESLÅS FJERNET I SIN HELHET 

§3.3 Hele området skal gjerdes inn, bortsett fra PV1, PV2 og vegetasjonsbeltet. 

 

Vurdering 

I Spesialreglementet for Motocross og Speedcross 2017 Pkt. 047.1.2.2 Område, står det at 

treningsområdet skal ha klart definerte yttergrenser. Dette kan være voller, sperrebånd, gjerder etc. som 

fysisk hindrer kjøring utenfor området. For deler av banene er det regulert støyvoller. Det vurderes at 

det vil være tilstrekkelig å sette opp sperrebånd i tråd med reglementet utover dette. På motsatt side av 

banene ligger Mora, så man kan si at banen i stor grad vil være omkranset og vanskelig tilgjengelige, om 

noe mot formodning forviller seg inn i området. Det er også krav i reglementet at baneleder skal ha full 

visuell oversikt over hele banen til enhver tid. Som en del av banegodkjenningen skal sikkerhetsgjerder 

vurderes i forhold til sikkerhetssonens ytterpunkt. Dette vil det være kvalifiserte banegodkjennere fra 

Norsk Motorsportsforbund som ivaretar.  

 

 

§5.14 Formålsgrenser skal markeres før gravetillatelse gis.  

 

Vurdering 

                                                           
1 Du i bestemmelsene antas å mene to 



Dagens digitalisering gjør denne bestemmelsen unødvendig, da maskinfører har mulighet til å få 

koordinatene direkte inn i førerhuset.  

 

§10.2 Vann- og avløpsløsninger skal bygges etter godkjent vann- og avløpsplan.  

 

Vurdering 

Denne bestemmelsen er lik §10.1 som sier at vann- og avløpsløsninger for området skal være godkjent 

av Skaun kommune før IG gis.  

INNSPILL TIL PLANARBEIDET 

Fylkesmannen 

Støy 

Fylkesmannen minner om at bestemmelsene bør være så konkret som mulig for å sikre at nødvendige 

skjermingstiltak ligger som en premiss for bruken. Det må foretas nye beregninger for støy dersom 

aktiviteten ved senteret øker betydelig. Nødvendige avbøtende tiltak må i sikres i plankart og 

bestemmelser.  

 

Det bør synliggjøres hvordan kravene om maks støynivå er imøtekommet uten regulering av type/antall 

kjøretøy.  

 

Støy i anleggsfasen bør sikres i bestemmelsene iht. T1442.  

 

Vann og vassdrag 

Anbefaler om at tas inn bestemmelser om at eventuelle inngrep i og langs elva gjøres på en mest mulig 

hensynsfull måte og at det tas hensyn til vanndekt areal og naturlig helling.  

 

Friluftsliv 

Stenging av området med bom eller port må ikke medføre hinder for ferdsel/friluftsliv. Det bør 

hensyntas gjennom bestemmelser at det ikke etableres sperring/gjerder utover det som er nødvendig 

for sikkerheten.  

 

Generelt 

Planen bør oppdateres etter dagens plan- og bygningslov. F.eks bør henvisning til §25 i bestemmelser §1 

endres/tas ut. Det bør også vurderes oppdatering av plankart. I tillegg bør det tegnes inn støysoner 

rundt motorsportbanen.  

 

Plankart og bestemmelser må justeres mtp. endring av høyder for støyvoll.  

 

Kommentar 

Plankartet er oppdatert etter gjeldende plan- og bygningslov og korrigert med støyvoller iht. ny 

støyutredning. Denne baserer seg på prognosert drift i senteret fra driver. Det er sikret i bestemmelsene 

at dersom antall kjøretøy avviker vesentlig fra dette, må det foretas nye beregninger og vurdering av 

skjermingstiltakene.  



 

Bestemmelse om Mora og vanndekt areal og naturlig helning er tatt inn.  

 

Bestemmelse om gjerder er fjernet fra bestemmelsene. Det er lagt til at bom ikke skal medføre hinder 

for friluftsliv.  

 

Statens vegvesen 

Ingen merknad 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Ingen merknad 

 

  

 

 


