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SAKEN GJELDER: 
STATUS OG VIDERE ARBEID - ULVDALEN NÆRINGSOMRÅDE  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

1. Rådmannen avslutter arbeidet med reguleringsplan for Ulvdalen næringsområde.  
2. Rådmannen starter arbeidet med å vurdere nye lokaliseringer av næringsareal. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Veifaglig vurdering 
2. Plan- og profilkart eksisterende vei 
3. Plan- og profilkart 7 % stigning 
4. Skisse fylling, 7 % stigning 
5. Oversiktskart m/ parseller 7 % stigning 
6. Plan- og profilkart 8 % stigning 
7. Skisse fylling, 8 % stigning 
8. Oversiktskart m/ parseller 8 % stigning 
9. Kostnads- og mengdeberegning vei 
10. VA-notat med kostnadsberegning 
11. Foreløpig geoteknisk vurdering av adkomstvei 
12. Referat fra møte med lokalt næringsliv 25.09.17 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Sammendrag 
Etablering av et næringsområde i Ulvdalen medfører opparbeiding av kostbar infrastruktur til et 
forholdsvis lite byggeklart areal. Opparbeidingskostnaden forventes å passere 50 millioner kr, 
mens verdien på ferdig areal ikke forventes å overstige 25 millioner kr. Det er rådmannens 
oppfatning at den samlede nytten ved et slikt område gjør det vanskelig å forsvare kostnaden 
dersom kommunen skal bidra i dette. Det anses heller ikke som sannsynlig at området kan 
realiseres i privat regi selv om kommunen legger til rette med en reguleringsplan. På denne 
bakgrunnen anbefaler rådmannen å avslutte planleggingsarbeidet.  
 
Bakgrunn 
Rådmannen har i 2017 utredet mulighetene for etablering av et næringsområde i Ulvdalen i Børsa 
og startet reguleringsprosess i den forbindelse. I Ulvdalen har det vært deponert masser fra 
E39-utbyggingen og i ettertid. Det har vært tenkt å benytte det oppfylte arealet til næring, og det er 
avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel.  
 
Fra kommunens side er det et ønske å kunne tilrettelegge for lokalt næringsliv, og området har blitt 
sett i sammenheng med sentrumsutviklingen i Børsa. Da som erstatningsareal for virksomheter 
som ikke bør ligge i sentrum. Flere steder i Børsa ligger det næringsvirksomhet i områder som 
kommunen på sikt ønsker å benytte til bolig- og sentrumsbebyggelse slik arealplanene viser.  
 
Fra HAMOS er det gitt uttrykk for at de trenger ny lokalisering av gjenbrukstorget fordi dagens 



kapasitet er sprengt. For sentrumsutviklingen vil det også være naturlig å utvikle HAMOS-tomta 
og arealene langs Håggåvegen når man kan realisere ny fv 773 langs strekningen, som vist i 
områdeplan for Børsa.  
 
Arbeidet så langt 
Utgangspunktet for arbeidet med Ulvdalen har vært en bevilgning på å starte regulering. Det er 
foreløpig ikke vedtatt at kommunen skal gjøre mer, for eksempel å bidra i opparbeiding, erverve 
areal eller liknende. Arealet er i dag privateid.  
 
Rådmannen har funnet det hensiktsmessig å utrede hvordan et næringsområde kan etableres og 
hva det kan koste. Det har vært prioritert å utrede kostnadssiden og gjennomføring parallelt med 
selve reguleringsarbeidet.  
 
Det er gjennomført et dialogmøte med lokalt næringsliv og næringsforeningen. Den viktigste 
tilbakemeldingen fra næringslivet er at et eventuelt næringsområde må ha god adkomst med 
offentlig vei. Det er en felles oppfatning om at Skaun kommune trenger næringsareal å tilby lokalt 
næringsliv. Med unntak av HAMOS er det imidlertid ingen i dag som uttrykker noe umiddelbart 
større arealbehov eller ønske om å flytte virksomheten. Dette gjelder både flytting til Ulvdalen og 
generelt. Referat fra dialogmøtet er vedlagt i saksdokumenter.  
 
Med bistand fra Norconsult er det utredet nødvendig veistandard, VA-løsning og innledende 
geotekniske vurderinger. Det er utarbeidet prinsippskisser for adkomst og terrengmessig inndeling 
av området. Det er estimert kostnader for opparbeiding av vei og grovavrettet tomt, og for 
fremføring av vann og avløp.  
 
Nærmere om infrastruktur 
Etter veinormen skal et slikt område ha en adkomstvei på 7 meter bredde og maks 6 % stigning. 
Det er imidlertid meget utfordrende i dette tilfellet, og man har sett på en tilsvarende vei med 7 og 
8 % stigning istedenfor. Det er ikke vurdert som forsvarlig å benytte dagens vei. Den er for bratt og 
smal. Til området vil det komme næringstrafikk med større kjøretøy, og med en gjenbruksstasjon 
vil det komme betydelig personbiltrafikk, gjerne med avfall på hengere. HAMOS i Børsa har i dag 
20 000 besøkende i året.  
 
Alternativer for utbedret vei medfører høye fyllinger som beslaglegger dyrka jord. Begge 
alternativene medfører mye tilkjørt masse med tilhørende kostnad. Det er lagt til grunn at man 
benytter lokale overskuddsmasser ved å sprenge ut større næringstomter. Norconsult vurderer at 
en vei med 8 % stigning kan aksepteres etter en helhetsvurdering. Dette vil medføre beslag av 15,4 
daa dyrka jord og en ca 11 meter høy fylling forbi den øverste gården. Veien er kostnadsberegnet til 
39,4 millioner NOK, eks. moms. Alternativet på 7 % stigning gir en bedre vei, men har større 
konsekvenser med hensyn til dyrka jord og fyllingshøyde, og er beregnet til 59,7 millioner kr. 
Estimatene er inkludert grovavrettede næringstomter.  
 
Ulvdalen har bare små vannledninger til gårdene i dag, og fremføring av vann og avløp er 
kostnadsberegnet til 8,6 millioner kr. Dette må påkobles i Børsa sentrum.  
 
For geoteknikk er det anslått at det må gjøres grunnundersøkelser i veitraseen estimert til 200 000 
– 400 000 kr. Det er vurdert å være en viss fare for å finne dårlig grunn som kan medføre en 
betydelig kostnad knyttet til geoteknisk prosjektering og stabiliserende kvikkleiretiltak ned mot fv 
803. 
 
Økonomien ved ferdigstilling av plan og gjennomføring 



Selv om det ikke er bestemt om kommunen skal bidra i opparbeiding eller om kommunen skal 
erverve areal, er det relevant å se på økonomien i prosjektet som sådan. Vei, vann og avløp som 
kostnadsberegnet er de klart dyreste delene i prosjektet. Det er likevel flere momenter. For å få 
ferdigstilt en plan med anbefalt veiløsning må det: 

 Gjennomføres grunnundersøkelser estimert til 200 000 – 400 000 kr 

 Gjennomføres arkeologisk søkesjakting på deler av veitraseen, ikke kostnadsberegnet 

 Utarbeides komplett planmateriale. Er anslått å ville gå noe utover eksisterende bevilgning. 
 
Kostnader for å opparbeide området etter planvedtak: 

 Opparbeide vei og grovavrettede tomter anslått til 39,4 millioner kr 

 Fremføring av vann og avløp anslått til 8,6 millioner kr 

 Fremføring av strøm og fiber, ikke kostnadsberegnet 

 Risiko for geotekniske prosjekterings- og sikringskostnader 

 Erverv av areal til offentlig vei 

 Kostnader for råtomt 
 
Det er her forutsatt at en adkomstvei blir kommunal. Dette er en forutsetning fra næringslivet og er 
etter rådmannens oppfatning nødvendig når det er snakk om adkomst til arbeidsplasser og 
næringsområder.  
 
Som del av kostnadsbildet må det tas høyde for råtomt, da det må legges til grunn at grunneieren 
skal ha noe igjen. Dette kan enten opptre som kostnad dersom kommunen erverver arealet, eller 
som «tapte» inntekter som ikke går til å dekke opparbeiding av infrastruktur.    
 
Inntekter 
Med anbefalt veiløsning vil området få 31 daa byggeklart næringsareal. Kvadratmeterprisen anslås 
å ligge på 800 kr, totalt 24,8 millioner kr ved salg av alt arealet. Kvadratmeterprisen må ses i lys av 
manglende eksponering fra hovedvei. Næringsforeningen opplyser at næringsareal går for 2000 kr 
pr. m2 på Torgård og 1200 kr pr. m2 i Melhus. De opplyser at Ulvdalen bør bli rimeligere, og 
understreker at for eventuelle bedrifter som skal flytte dit, må de få mer igjen for salg av 
eiendommene de flytter fra.  
 
Vurdering og konklusjon 
Med vei, vann og avløp estimert til 48 millioner kr, og de øvrige momentene som ikke er beregnet, 
vil kostnaden for opparbeiding av et byggeklart område passere 50 millioner kr. Verdien av 
byggeklart areal kan ikke forventes å overstige 25 millioner kr.  
 
Det er som nevnt ikke tatt stilling til kommunens rolle utover at man som planmyndighet har 
ønsket å tilrettelegge med en reguleringsplan. Utover dette kan aktuelle modeller variere mellom at 
kommunen bidrar med noe infrastruktur ut fra samfunnsinteressen, og ellers lar det være et privat 
utbyggingsprosjekt - til at kommunen tar en aktiv utviklingsrolle og erverver arealet, opparbeider 
all infrastruktur og selger det.  
 
Det framstår som usannsynlig at næringsområdet kan gjennomføres som et privat 
utbyggingsprosjekt, selv med noe bidrag fra kommunen gjennom opparbeiding av infrastruktur. 
Uavhengig av ulike modeller for kostnadsdeling, vil ikke en realisering i privat regi være mulig før 
prosjektet går med et visst overskudd, og grunneier kan sitte igjen med noe for arealet og ulempene 
med trafikken og veifyllingen. Før en kommer til dette punktet mangler det minst 25 millioner kr, 
samt flere usikkerhetsmomenter som kan gi ytterligere kostnader. Slik det fremstår i dag kan ikke 
Ulvdalen næringsområde realiseres uten en betydelig prioritering fra kommunens side.  



 
Rådmannen vurderer det som viktig å ha disponible næringsarealer, selv om Skaun ikke er noen 
stor næringskommune. Ikke minst gjelder dette i Børsa med tanke på sentrumsutviklingen som 
nevnt. Ut fra en overordnet samfunnsinteresse bør kommunen søke å tilrettelegge for lokalt 
næringsliv.  
 
I dette tilfellet vurderer imidlertid rådmannen at kostnaden er veldig høy. I tillegg til økonomien vil 
området uansett få en utfordrende adkomst, særlig hvis det blir stor personbiltrafikk til et 
gjenbrukstorg. Veien vil få skjemmende høye fyllinger og beslaglegge dyrka jord. Rådmannens 
totalvurdering er at fordelene ved dette næringsområdet gjør det vanskelig å forsvare de totale 
ulempene og kostnadene det medfører.  
 
Ettersom HAMOS er den eneste aktøren som har uttrykt et behov for nye arealer nå, og HAMOS 
med sin trafikk antagelig er minst egnet i Ulvdalen, kan det være hensiktsmessig å se etter andre 
arealer der HAMOS er høyt prioritert. Rådmannen foreslår derfor å starte arbeidet med å vurdere 
nye næringsarealer. Eventuell planprosess og andre forhold tilknyttet nye arealer, må rådmannen 
komme tilbake til på et senere tidspunkt.  
 
Dersom kommunen skal fortsette å jobbe med Ulvdalen næringsområde, bør det avklares nærmere 
hvilke rolle kommunen skal ha. Aktuelle tiltak som følge av dette må budsjetteres med inndekning. 
 
Uten et aktivt valg om å prioritere opparbeidingen, anses det også som vanskelig å fullføre 
reguleringsplanen, med tanke på kostnadene som påløper. Dersom dette likevel skal gjøres, anslår 
rådmannen at det er behov for å sette av 600 000 kroner til grunnundersøkelser, arkeologisk 
søkesjakting og ferdigstilling av planmateriale.   
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Det er ikke satt av midler til videre arbeid med Ulvdalen næringsområde i foreslått budsjett for 
2018. Dersom reguleringsplanen skal fullføres nå, anslår rådmannen at det er behov for 600 000 
kroner.  
 
Arbeid med å finne andre næringsarealer, kan i første omgang skje uten en egen bevilgning, men vil 
belaste selvkostdekningen på planavdelingen.   
 
 
 


