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1 BAKGRUNN 
Planforslaget er innsendt 21.06.2017 av Agraff Arkitektur som forslagsstiller, på vegne av tiltakshaver Skaun 
kommune. Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Veidekke AS. 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for ny, større ungdomsskole med folkebibliotek, frivillighetssentral,  
kulturskole, kultursal og idrettshall i Børsa. Behovet for kapasitetsøkning og tilrettelegging for ny teknologi 
og modernisering på dagens ungdomsskole er stort. Det er ønskelig å gi rom for at en videregående skole 
kan lokaliseres i samme område, dersom det skulle bli behov for det i fremtiden.  

1.2 Hovedgrep 
Planforslagets hovedgrep er å samle ny ungdomsskole og idrettshall i én bygningskropp plassert nord på 
tomta, mot Kulturplassen og barneskolen. Dette gir rom for et stort, solrikt uteområde mot sør, heretter kalt 
Skoletorget.  
 
Areal til mulig ny videregående skole er satt av i søndre del av planområdet. Trinnvis utvikling er presentert i 
vedlegg 1.3 Trinnvis utvikling. 
 
Eksisterende fylkesveg skal i henhold til Områdereguleringsplan for Børsa flyttes og legges i sløyfe sørvest for 
området, rundt idrettsplassen. Eksisterende fylkesveg brukes midlertidig, frem til ny veg er på plass, og 
benyttes siden som gang- og sykkelforbindelse, samt adkomst for varelevering. 

1.3 Arealbruk 
Ny og eksisterende bebyggelse samt tilstøtende arealer reguleres til Offentlig eller privat tjenesteyting. Både 
eksisterende og planlagt bebyggelse innenfor planområdet skal benyttes til offentlig tjenesteyting; 
barneskole, ungdomsskole og mulig videregående skole. Planområdet omfatter også formål for 
energianlegg(trafo), kjøreveg, gang- /sykkelveg, gangveg, kollektivfelt og annen veggrunn.  

1.4 Tidligere vedtak 
Kommunestyret vedtok 15.09.2016, i sak 52/16, utbygging av prosjekt nr. 536 Skaun ungdomsskole. Videre 
ble det vedtatt at forslaget ”Tangenten” fra forslagsstiller Veidekke AS vant anbudskonkurransen ”Skaun 
ungdomsskole med idretts- og kulturhall” på sak 7/17 på møte i Kommunestyret 30.03.2017. ”Tangenten” 
danner utgangspunkt for denne reguleringsplanen.   

1.5 Kunngjøring og varsling 
Oppstartsmøtet hos kommunen ble avholdt 04.05.2017. 
 
Planarbeidet ble kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag og i Trønderbladet, samt på kommunens hjemmeside 
www.skaun.kommune.no, den 01.12.2016, jf. vedlagte annonse. Grunneiere, naboer og offentlige etater ble 
varslet om igangsatt reguleringsarbeid ved brev av 30.11.2016.  
 
Kunngjøring, varsling og samråd- og medvirkningsprosess er redegjort for i kapittel 6.  

1.6 Planprogram 
Kommunen har besluttet at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning og det skal dermed ikke 
fastsettes planprogram for reguleringsarbeidet. 
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2. Planstatus 

2.1 Avvik fra overordnede planer 
Hovedformålet i planen avviker ikke fra overordnede planer. Det er regulert inn veg og gangveg for å sikre 
gode og trafikksikre forhold omkring barne- og ungdomsskolen, også mens FV 773 går gjennom området.  

2.2 Forholdet til gjeldende planer 
Masterplan for Børsa 
Masterplanen er en premissgiver og legges til grunn for planarbeidet. I masterplanen er det blant annet lagt 
føringer for skoleutbygging i kommunen. 
 
Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel 2014-2040, er området vist som eksisterende og planlagt tjenesteyting. 
 

 
Illustrasjon 1 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planens avgrensning er indikert med hvit linje. 

Kommunedelplan 
For dette området gjelder kommunedelplan for Børsa-Viggja. Bestemmelsene for området fremgår av 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
 
Reguleringsplan 
Området omfattes og/eller berører/grenser opp til flere gjeldende reguleringsplaner, jf. figur 2. I hovedsak 
omfattes følgende reguleringsplaner: 

• Reguleringsplan for Børsa Sentrum 
• Børsa sentrum, eldre 
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Illustrasjon 2 - Reguleringsoversikt. Planens avgrensning er indikert med hvit linje. 

Det er kommuneplanens arealdel 2014-2040 og Masterplan for utvikling av Børsa som legges til grunn for 
planarbeidet. Planforslaget er i samsvar med hovedtrekkene og rammene i overordnet plan.  
 
Igangsatt planarbeid 
Det pågår ingen andre planprosesser i området.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet er på cirka 35 daa og har 
adresse Rossmovegen 6 og ligger i Børsa 
sentrum. Planområdet er avgrenset av 
Børsa barnehage i nordvest og Børsa 
barneskole nord for Fylkesveg 773. 
Området strekker seg helt inn til 
husveggen på barneskolen og inkluderer 
areal for varelevering for denne. I øst er 
området avgrenset av Fylkesveg 803 og i 
vest av Moan idrettspark. I sør er planen 
avgrenset av fremtidige planer for ny 
vegtrasé for FV 773, gitt i Områdeplan 
Børsa.   
 
 
Planområdet innebefatter gnr/bnr: 147/1/6, 147/10, 147/19, 147/43, 1773/8, 1803/1 og 303/1.  
 

 
Illustrasjon 4 – Ortofoto. Planområdet er indikert med hvit linje. 

 

Illustrasjon 3 - Oversiktskart 



 

 
Planbeskrivelse / Detaljregulering Skaun ungdomsskole / 21.06.2017 8 

3.2 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk 
Dagens arealbruk innenfor området er primært ungdomsskole, samt noe areal til energianlegg(trafo) og 
kjøre- og gangveger.  
 
Tilgrensende områder omfattes også i stor grad av arealer med offentlige funksjoner; med Børsa Barneskole i 
nord, Børsa Barnehage mot nordvest, grøntdrag og idrettsanlegg mot sørvest. Mot øst ligger Rossmovegen, 
FV803, og i nord, mellom barne- og ungdomsskolen ligger FV 773. Videre mot øst ligger ytterliggere 
sentrumsformål, med blant annet butikker, bolig og rådhus.  
 

3.3 Eksisterende bebyggelse 
Dagens skolebygg består av et bygg med deler fra ulike byggetrinn, der siste byggetrinn ble ferdigstilt i 2005. 
Skolen har i dag plass til 275 elever og 55 ansatte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Natur- og kulturverdier 
Landskapet og stedets karakter 
Børsa ligger i et åpent landskapsrom, med lave åser mot øst og vest, og åpner seg mot fjorden i nordøst. 
Terrenget heller nordover, og det er god sikt mot fjorden og Byneset på motsatt side fra store deler av 
sentrum. Området er preget av lavere bebyggelse og dyrket mark, og det er lite tett vegetasjon omkring 
Børsa sentrum.  
 
Rossvollvegen går gjennom Børsa og danner en tydelig akse mot fjorden, med veger som knytter seg 
vinkelrett på denne aksen. Bebyggelsen i sentrum er preget av større, offentlige bygg i sør, nærmest E39, og 
et større område med mindre boligbebyggelse lenger nord. Videre er det planlagt et større boligområde i 
den lave åsen mot vest, på områder som i dag benyttes til dyrket mark. 
 
Selve planområdet har i dag en bygningsmasse som ligger sentralt på tomta, som rommer ungdoms- og 
kulturskole. Det er et kompleks som er sammensatt av ulike byggetrinn, med noe ulik karakter. Bygget er 2,5 
etasjer høyt, der deler av bygningsmassen har en eksponert sokkeletasje.  
 
Tomta har gode solforhold.  
 
Grøntområder og rekreasjon 
I tiknytning til skoleområdet i vest ligger et friområde som inneholder idrettspark. Her ligger de viktigste 
rekreasjonsområdene.  
 

Illustrasjon 5 - Eksisterende ungdomsskole 
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I vestre de av planområdet har det tidligere gått en bekk, og et grøntdrag strekker seg fra FV 773 i sørvest, 
forbi idrettsområdet og barnehagen og videre forbi ungdomsskolen.   
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området, og det vurderes å være liten risiko 
for at planen vil komme i konflikt med slike.  
 
Barn og unges bruk av området 
Vest for Rossvollvegen ligger Børsa Barnehage, Børsa barneskole, Skaun ungdomsskole og Moan idrettspark 
lokalisert i umiddelbar nærhet til hverandre. Området er mye brukt både på dagtid, og ettermiddags-
/kveldstid til idretts- og kulturaktiviteter. Dette betyr at det er uteområder av stor verdi for barn og unge, 
samt at trafikksikkerhet her er spesielt viktig.  
 
Skoleveger fra eksisterende og planlagte boligområder går langs FV803 og FV773, samt gjennom friområdet. 
 
Vurdering av naturmangfold 
Det er ikke registrert naturverdier. Det er ikke registrert spesielt verdifulle naturtyper, prioriterte arter eller 
rødlistearter innenfor planområdet. 
 

3.5 Grunnforhold 
Geotekniske forhold 
Det er foretatt flere geotekniske vurderinger av Børsa Sentrum og også Børsa skole(barneskole), blant annet i 
forbindelse med bygging av Børsa skole(2014, Norconsult) og senest av Multiconsult i 2015 etter oppdrag fra 
Skaun kommune for å sammenstille tidligere utførte stabilitetsvurderinger i Børsa Sentrum. 
 
Børsa ligger hovedsakelig vest for Børsaelvas utløp i Gaulosen. Børsaelva utgjør grensen mellom de to kjente 
og kartlagte kvikkleiresonene i Børsa (159 Einan og 160 Børsa, begge klassifisert med lav faregrad og 
risikoklasse 3) som dekker et stort område i og rundt sentrum. 
 
Aktuell tomt ligger innenfor kvikkleiresone «160 Børsa», se Figur 4-2. Kvikkleiresonen er klassifisert med lav 
faregrad. Tilgjengelige grunnundersøkelser utført der hvor dagens ungdomsskole står viser at løsmassene 
her består av et topplag på opptil 3-4 m mektighet over leire. Leira kan betegnes som kvikk fra ca. kote +17 
og ned til ca. kote +5. Terrenget på tomta ligger på ca. kote +18 mot FV 773, men stiger mot  vest og sørvest. 
I skråningen hvor Børsa barnehage er bygd tolkes kvikkleire til å ligge omtrent parallelt med terrenget, 5-6 m 
under terrengoverflate. Det er ennå ikke utført grunnunder på byggetomta i forbindelse med forliggende 
prosjekt.  
 
Det er tidligere utført stabilitetsberegninger i noen profiler i lia nordvest for den nye skolen, der det er 
foreslått tiltak for å forbedre stabiliteten der hvor det er nødvendig. Det vises for øvrig til vedlegg 2.2 
Geoteknisk vurdering. 
 
Forurensning i grunnen 
Det foreligger ingen indikasjoner på at det er forurensning i grunnen innenfor planområdet.  
 

3.6 Trafikkforhold 
Vegsystem 
Planområdet har god beliggenhet i forhold til sentrale ferdselsårer. E39 ligger like sør for planområdet med 
god tilknytning til store deler av kommunen og området rundt.  
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Langsmed området i sørøst går Rossvollvegen, FV 803, som strekker seg fra E39 og nordover i Børsa sentrum, 
helt til den gamle hovedvegen FV 800. Langs FV 803 er det god trafikksikkerhet med lav fartsgrense, 40 km/t, 
og opparbeidet fortau/gangveg på begge sider.  
 
FV 773 har avkjøring fra FV 803 nordøst for området og går gjennom nordre del av tomta og gir adkomst til 
boligområder vest for planområdet. Vegen fortsetter videre til FV 800 i Viggja. Denne vegen går gjennom 
området for barne- og ungdomsskolen, og trafikksikkerheten her er særlig viktig. Vegen er relativt flat 
mellom de to skolene og stiger kraftig opp mot barnehagen, med en stigning på over 10%. I 
Områdereguleringsplan for Børsa er FV 773 planlagt omlagt sør for planområdet, med en gang og sykkelveg 
langs eksisterende vegtrasé. I dag går også Håggåvegen sør for tomta og idrettsplassen, og denne vil delvis 
erstattes av omlagt fylkesveg.  
 

 
Det er mulig å komme til området med bil og uttrykningskjøretøy både fra FV 773 i nord, og fra Håggåvegen i 
sør. Skolebusser har stoppeplasser langs en stripe som går parallelt med FV 803, og for øvrig er det i dag 
begrenset med arealer satt av til bilparkering på området.  
 
Gang- og sykkeltilbud, trafikksikkerhet 
Inne på planområdet er det relativt mye asfaltert areal som benyttes til parkering, selv om det ikke er merket 
slik. Det er områder som benyttes til parkering på alle sider av skolen, med tilkomst både fra Håggåvegen og 
FV 803 og fra FV 773.  
 
Det er gang- og sykkeltilgang fra alle sider av området. I dag går det en gang- og sykkelveg langsmed FV 803 
som har direkte tilkomst til tomta. Gang- og sykkelvegen har gode krysningspunkter over FV 803, og med 
tilgrensende veger.  En tilsvarende gangveg går langsmed FV 773, her med relativt bratt stigning. Denne 
løper langs vegen på sørsiden av vegen og har et tydelig krysningspunkt over til barneskolen på motsatt 
side.  
 
Kollektivtrafikk 
Området er godt knyttet opp til kollektivnettverket i Skaun, i tillegg til at en vesentlig andel av elevene 
ankommer skoleområdet med skolebuss. Disse parkerer i dag på en veg som går parallelt med FV 803, på 
nedsiden av skolen. 
 
Støy og støv fra trafikk 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) i vegene tilstøtende den planlagte ungdomsskolen er lav: 1520 i Fv773, og 910 i FV 803 
pr. 2016. Ved så lav trafikkmengde er det ikke grunn til å mistenke luftforurensningssone tilknyttet 
trafikkutslipp fra disse vegene. Dermed vurderes det at spredningsberegninger ikke er nødvendig for å 
påvise tilstrekkelig luftkvalitet i dette området. 

Figur 6 - Eksisterende trasé for FV 773 og planlagt trasé i Områderegulering for Børsa 
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I følge Statens Vegvesens Støyvarselkart er beregnet støynivå for planområdet med dagens bygningsmiljø 
og trafikkløsning, fremskrevet til 2030 og beregnet på høyde 4 meter, som vist i illustrasjonen.  De deler av 
uteområdet som ligger langs FV 803 og FV 773 har verdier for Lden  mellom 55 og 60. Støy er utredet i 
planprosessen, og støyrapport legges til grunn i prosjektering av nytt skoleanlegg. Det vises for øvrig til 
vedlegg 2.4 Støyutredning.   

 
Figur 7 - Utdrag fra Statens Vegvesens Støyvarselkart 

 

3.7 Annen infrastruktur 
Barnehage, skole 
Det er mange barnehager i nærområdet, men ingen barnehager er direkte berørt av planarbeidet. Planene vil 
berøre områder som grenser til Børsa Barnehage sine uteområder. Planområdet ligger i skolekrets for Børsa 
Barneskole. 
 
Energiforsyning 
Det ligger to stk. 22 kilovolt nettstasjoner innenfor planområdet, en i sør og en i nord.  

 
Illustrasjon 8 - Kart over strømnett 

Vann- og avløp 
Nordvest på området ligger det en bekk i rør, som ligger svært dypt. Ved inngrep på denne må det tas høyde 
for dyp gravegrøft.  Se for øvrig vedlegg 2.4 VA-kart over eksisterende situasjon.  
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 
Planen legger opp til bygging av ny ungdomsskole med folkebibliotek, frivillighetssentral,  kulturskole, 
kultursal og idrettshall i Skaun. Det legges til rette for at skolen skal romme totalt 630 elever. Området 
mellom barne- og ungdomsskolen er tatt med i forbindelse med at kurvaturen på FV 773 legges om for å få 
plass til skolen. Planområdet omfatter i tillegg deler av FV 803 for å kunne legge til rette for busslomme 
langsmed veien.   
 
Planområdet er på 33 495 m2. 
 
 
Arealbruksformål i planen 

 
Kode 

 
Sum grunnareal    

1. Bebyggelse og anlegg   
Offentlig eller privat tjenesteyting o_T 30 872 m2    
Energianlegg (trafo) EA 14 m2   
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
Veg o_V 1244 m2 
Gangveg o_GG 379 m2 
Gang-/sykkelveg o_GS 396 m2 
Annen veggrunn o_AVG 380 m2 
Kollektivholdeplass o_K 210 m2 

 

4.2 Hovedgrep i planen 
Skaun kommune skal bygge en 6-parallell forberedt til 7-parallell ungdomsskole i Børsa. Skolen skal ha 
arealer for ei spesialpedagogisk avdeling, kulturskole, folkebibliotek, samfunnshusfunksjoner, ungdomsklubb 
og frivillighetssentral. Videre skal det bygges kultursal og en idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til 
skolen.  

 
Illustrasjon 9 - Illustrasjon fra anbudskonkurransen 
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Den nye ungdomsskolen er lagt i nordvestlige hjørne på tomta for å skape en definert Kulturplass mot 
barneskolen, gi rause og solfylte uteoppholdsarealer for Skoletorget mot sør samt å legge til rette for at den 
eksisterende skolen skal kunne brukes mens den nye bygges. Den eksisterende ungdomsskolen rives og gir 
plass til ny skolegård.  
 
Over Kulturplassen vil FV 773 legges om for å gi rom for den nye ungdomsskolen og sikre en mer trafikksikker 
løsning. FV 773 mellom barne- og ungdomsskolen er planlagt lagt om rundt idrettsplassen, men vil 
opparbeides for å fungere i ny situasjon, inntil den nye vegen er på plass.  
 

4.3 Planlagt bebyggelse 
Nye Skaun ungdomsskole er planlagt som 6-parallell med mulighet for å utvide til 7 paraleller.  Som 6-
parallell vil skolen romme 540 elever og 55 lærere, og ved 7 paralleller vil skolen kunne huse inntil 630 elever 
og 70 lærere. I tillegg skal skolen huse folkebibliotek, frivillighetssentral,  kulturskole, kultursal med plass til 
220 personer og en idrettshall i håndballstørrelse.  
 
Bebyggelsen i o_T2 er planlagt som ett kompleks som rommer alle funksjoner. Volumet er regulert til BYA 
5000 m2, som utgjør cirka 16% av hele arealformålet. Bebyggelsen er regulert til kotehøyde +31,5, som 
tilsvarer tre etasjer mot barneskolen i nord og to etasjer over terreng mot sør. I tillegg er det lagt opp til 
tekniske rom på tak opp til 15% av BYA, opp til 4 meter over regulert gesims. Dette inkluderer plass til 
sceneteknikk over blackboks. Ut over de regulerte byggegrensene tillates det bygget mindre strukturer som 
sykkelskur og avfallsløsninger. Prosjektet som er planlagt og illustrert i vedlagt illustrasjonsplan har en samlet 
BRA på 8800 m2, pluss 225 m2 tekniske rom på tak.   
 
Jamfør Sosial- og helsedirektoratets rapport Skolens utearealer anbefales det for Skaun ungdomsskole å ha  
23 500 m2 uteareal i tilknytning til skolen. I detaljreguleringen er det satt av 29 800 m2 til skolens formål. Av 
dette er 5 000 m2 regulert inn som maks bebygget areal og 6 000 m2 er planlagt areal til trafikkavvikling, 
parkering og annen grunn(forretningsvirksomhet inntil FV 773 blir lagt om). Det er naturlig å se skolens 
område i sammenheng med tilgrensende friområde og idrettsplass, både for å få et bredt og variert 
utomhustilbud av aktiviteter, og for å få tilstrekkelig uteareal jamfør anbefalingene.  
 
Bygget er utformet kompakt for å frigi mest mulig plass til sammenhengende og gode uterom, særlig mot 
sør og idrettsbanen, men også mot barneskolen i nord. Bygget er planlagt med inngang fra Kulturplassen i 
sør, og elevinnganger fra Skoletorget i sør. Skoletorget er planlagt i forlengelsen av Rådhusgata og i direkte 
tilknytning til elevinngangene. Dette uterommet knytter seg opp mot den grønne aksen i vest og 
friområdene sør for skolen. På denne måten vil uteområdet bli en del av et større leke- og oppholdsområde 
for barn, som er bilfritt og trygt, i nærhet til både barnehage, barne- og ungdomsskole.  
 
Trafikkavviklingen til skolen er planlagt for dagens vegsituasjon med FV 773 nord for skolen. Men det er lagt 
til rette for at situasjonen fungerer godt også når vegen legges om.  
 
Skolen er planlagt med adkomst for bil og buss 
fra FV 803 i sørøst. Parkeringsbehov, 
bussholdeplasser og av- og påstigningssoner er 
løst i sørøstre hjørne, med en enveiskjørt sløyfe 
rundt parkeringsplassene. Dette gir gode av- 
og påstigningssoner for bil, buss og taxi i 
direkte tilknytning til fortau. På langsiden er 
det lagt til rette for 3 oppstillingsplasser for 
skolebusser og på kortsiden er det plass for 

Illustrasjon 10 - Utsnitt fra illustrasjonsplanen sør for skolen 
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taxistopp. I tillegg til bussholdeplassene i forbindelse med av- og påstigningssonen er det planlagt for 
kollektivholdeplass for to skolebusser langs FV 803 på langsiden av skolen.   
 
Det er planlagt 60 parkeringsplasser hvorav 4 er HC plasser og 25% er tilrettelagte ladeplasser for el-bil. 
Antallet parkeringsplasser er dimensjonert for å dekke behovet for ungdomsskolen med alle funksjoner;  
skolen med 75 ansatte samt drop-off-plasser for elevene, Skaun Folkebibliotek med 2 ansatte og besøkende, 
frivillighetssentral med 1 ansatt og besøkende, kulturskolen med ansatte og elever, idrettshall med 
aktiviteter på kveldstid, kultursal med 220 seter, samt andre sambruksaktiviteter av skolens lokaler. I tillegg 
ser vi at parkeringen vil bidra til å avlaste Børsa barneskole på nabotomta. Barneskolen har 30 
parkeringsplasser og har en flerbrukshall som også benyttes av arrangementer og idrett på kveldstid. Ved 
arrangementer på begge skolenes haller samtidig vil det kunne bli parkeringsproblemer i Børsa sentrum. Vi 
ønsker likevel ikke å legge til rette for flere parkeringsplasser på skolens område, både for å oppfordre til bruk 
av kollektiv transport, gang og sykkel, og for å holde areal som brukes til parkering lavt. I tråd med 
retningslinjer fra IKAP er det nedfelt i bestemmelsene at maks 8% av tomtearealet skal nyttes til parkering. I 
dagens forslag til opparbeiding av tomta utgjør dette ca. 7,1% av tomtearealet.  
 
Varelevering til skolen og hallen, samt deler av avfallshåndtering er planlagt løst på nordsiden av skolen, med 
adkomst fra dagens FV 773. Snuhammer er planlagt slik at man unngår rygging over gang- og sykkelvei. 
Dette er beskrevet nærmere under avsnittet 4.4 Planlagte samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er 
også planlagt et punkt for avfallshåndtering i forbindelse med innkjøringen sør for skolen.   
 
For å gjøre det enkelt å sykle til skolen er det lagt opp til 200 sykkelparkeringsplasser fordelt omkring de ulike 
inngangene. Om lag 25% av disse er takoverdekket.  
 
Arealformålet o_T1 sogner til Børsa barneskole, her er det ikke regulert for ytterliggere bebyggelse.  
 

4.4 Planlagte samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg og gangveg 
FV 773 nord i området er i Områdeplan for Børsa lagt om sør for skoleområdet. Ungdomsskolen er derfor 
planlagt slik at den skal fungere både med nåværende vegsituasjon og når vegen i fremtiden flyttes. 
Reguleringsplanen søker å sikre gode trafikkløsninger for begge situasjoner. De to situasjonsplanene er 
illustrert i vedlegget 1.3 Trinnvis utvikling som Fase 1 og Fase 2, en liten illustrasjon av dette vises nedenfor.  
 

 
Illustrasjon 11 - Trinnvis utvikling: 1) eksisterende situasjon 2) fase 1 og 3) fase 2 

I fase 1 vil FV 773 fortsatt gå mellom barne- og ungdomsskolen. Kjørevegen er rettet opp og lagt nærmere 
barneskolen. Dette sikrer et avgrenset manøvreringsareal for varelevering for ungdomsskolen, slik at denne 
ikke kommer i konflikt med gående og syklende og man unngår å rygge over gangveg. Illustrasjon 12 viser 
sporingskurver og svingradiuser som er lagt til grunn for utforming av vareleveringen. Mot barneskolen er 
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det lagt opp til varelevering i en lomme nord for vegen, samt at det er satt av plass til en nedkjøring til HC-
parkering for barneskolen ved flerbrukshallen.  
 
I fase 2 vil fylkesvegen legges rundt idrettsplassen, og vi får et torg mellom barne- og ungdomsskolen uten 
gjennomgangstrafikk. Dette gir en svært god situasjon med tanke på trafikksikkerhet, sambruk mellom de to 
skolene og barnehagen og muligheten for et nytt byrom i Børsa. Varelevering vil fortsatt ligge mellom de to 
skolene, i form av enveiskjørt gatestopp. Trafikksikkerheten vil bli bedre etter at vegen legges om, men 
ettersom det er usikkert når dette vil skje, har vi i denne planen fokusert på en trafikksikker og god løsning for 
fase 1.  
 

 
Figur 12 - Varelevering og trafikkavvikling mellom barne- og ungdomsskolen 

Langs ny trasé for FV 773 er det regulert gangveg fra FV 803 som kobles sammen med eksisterende trasé mot 
vest. Denne er regulert inn som Gangveg, o_GG, for å få kontinuitet med områdeplanen. Eksisterende gang- 
og sykkelveg går opp mot Gullhaugen og har en stigning på over 10%. Det er valgt å ikke inkludere de 
brattere partiene av vegen i planen, for heller å se dette i sammenheng med utviklingen av boligområdene 
lenger opp. Vi har jobbet for å lage en mest mulig trafikksikker situasjon mellom barne- og ungdomsskolen 
ved best mulig siktforhold, oversiktlige forhold for varelevering og mulighet for å bremse syklende før de når 
krysset mot FV 803. Vegen er lagt lavt, dvs ned mot samme nivå som Kulturtorget og ungdomsskolen, for å gi 
best mulig siktforhold på tvers av vegen. Dette gir trygghet og oversikt også for de gående og syklende som 
skal krysse vegen. Gang- og sykkelvegen på sørsiden av kjørevegen gir ubrutt ferdsel fra barnehagen og ned 
til ungdomsskolen og hallen. Mellom barneskolen og ungdomsskolen, der vegen flater ut, er det lagt opp til 
en trygg krysning for gangveg over kjørevegen. Denne er oversiktlig både fra øst og vest.  
 
For øvrig er skolen godt koblet sammen med det eksisterende gang- og sykkelnettet. Fortau, gangveger og 
av- og påstigningssoner er knyttet direkte til skolens uteområder fra alle retninger.   
 
Langsmed FV 803 er det lagt en kollektivholdeplass med plass til to skolebusser og navigasjons- og 
aksellerasjonsareal etter Statens Vegvesen sin standard. Denne er lagt i grøntrabatten mellom vegen og 
gang- og sykkelvegen og kobler seg direkte til denne. Dette vil ikke føre til inngrep eller endringer på verken 
vegen eller gang- og sykkelvegen.  
 
Trafo 
Arealformålet EA_1 og EA_2, energianlegg som rommer trafostasjon, er regulert til ett bygg á én etasje på 
begge områder. Trafoen i EA_2 er en eksisterende trafostasjon som ikke berøres av prosjektet. Trafoen nord 
på området står der skolen er planlagt bygget, og vil flyttes til området merket EA_1. Arealet på bygget her  
er estimert til 8,5 m2, som utgjør 100 % av arealformålet. Begge trafoene er plassert med faresone på 5 meter. 
Trafoen i EA_1 vil ha biltilkomst via o_T2.  
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
For de temaene som er vurdert som mest relevante for planforslaget, er mulige uønskede hendelser og 
mulige tiltak nærmere beskrevet.  
 
De mest relevante temaene er: 
1. Masseras / skred – På kartdata fra NGU er det vurdert som lav faregrad for kvikkleireskred, og med 
risikoklasse 3.  
Tiltak: Det er foretatt en geoteknisk vurdering som forutsettes lagt til grunn for videre prosjektering. 
Vurderingen konkluderer med at gitt at tidligere tiltak er gjennomført er det ingen videre fare for skred i 
forbindelse med foreslått prosjekt. For øvrig sikrer reguleringsbestemmelsene at det kontrolleres at tiltakene 
er gjennomført og at geoteknisk prosjektering er ferdig før igangsettingstillatelse kan gis.  
4. Elveflom og 8. Nedbør -  Området ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom i følge NVE sine kart, og i 
tilknytning til et tidligere bekkeløp som er lagt i rør. Det må kontrolleres at rørnett i sammenheng med 
terreng- og overflatetilpasning har kapasitet til å fordrøye store mengder vann i forbindelse med flom og 
nedbør.  
Tiltak: Reguleringsbestemmelsene sikrer at det foreligger en godkjent VA-plan iht. VA-norm for Skaun 
kommune før igangsettingstillatelse kan gis.  
41. Ulykke i av- og påkjørsler, 42. Ulykker med gående – syklende og 43. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring – Da det skal utføres arbeid på FV 773 som ligger mellom barne- og ungdomsskolen 
er trafikksikkerhet i forbindelse med ny veg spesielt viktig. Ivareta siktlinjer, manøvreringsareal og ryddighet i 
prosjektering av veganlegg. 
Tiltak: Ny veg er utarbeidet etter Statens Vegvesen sine standarder og i samarbeid med Statens vegvesen 
med fokus på sikt, krysningspunkter og oversiktlige manøvreringsarealer for bil, buss, varelevering og 
gående – syklende. Utforming av vegen er sikret i plankartet, med vegavgrensning, gang- og sykkelveg og 
frisiktsoner, samt at reguleringsbestemmelsene sikrer at det foreligger teknisk plan godkjent av kommunen 
før igangsettingstillatelse gis.  
44. Fare for terror / sabotasje – Sannsynligheten for dette anses for å være svært lav, men virkningen vil i et 
tenkt tilfelle kunne være svært alvorlig for en ungdomsskole.  
Tiltak: Reguleringsbestemmelsene sikrer at det skal foreligge en redegjørelse for tiltak mot tilsiktede 
hendelser(terror) ved søknad om rammetillatelse.  
  

Oppsummerende tabell 
Virkning 

 
Sannsynlighet 

Ubetydelig 
 

Mindre alvorlig 
 

Alvorlig 
 

Svært alvorlig 
 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig 23 8   
Mindre sannsynlig 40 18, 20, 29 4, 41, 42, 43  

Lite sannsynlig 14, 35 27 6 1, 44 

 

5.2 Støy 
I forbindelse med planarbeidet er det foretatt støyberegninger, og det er beregnet støy ved fasadene for nytt 
skolebygg. Hensikten med støyberegningene er å dokumentere forholdene og sikre tilfredsstillende 
støyforhold i henhold til gjeldende regelverk for utendørs aktivitetsområder i sør, der hovedandelen av 
uteoppholdsareal er. Støykildene er trafikk fra FV 773 og FV 803.  
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Støyberegningene viser at ved å plassere bebyggelsen mot nordøst vil man i stor grad kunne skjerme 
uteområdene i sørøst mot støy fra fylkesvegene. Dermed vil det kun være arealet mellom skolen og vegen 
som er støyutsatt, samt noe areal i forbindelse med parkeringsareal inne på området. Sistnevnte vil i stor grad 
være aktuelt i tidsrommene omkring adkomst til og avreise fra skolen, og vil dermed ikke genere 
nevneverdig i skoletiden.  
 
Videre viser støyberegningene at høyeste beregnede fasadenivå på bygg (Ld) vil være 56 dB. Dette kan løses 
med vindu som holder minimum Rw + Ctr = 27 dB for å gi tilstrekkelige støyforhold for rom for varig opphold 
på innsiden. Konklusjonen er at krav i TEK til innendørs støynivå kan oppfylles i alle rom med lett fasade og 
gode lydisolerende vinduer. Endelig løsning må vurderes i senere fase når endelig planløsning foreligger. Se 
vedlegg 2.3 Støyutredning.  
 

5.3 Trafikk 
Planforslaget øker trafikksikkerheten inne på skolens område ved at det etableres et tydelig bilfritt område i 
skolens umiddelbare nærhet. Direkte tilknytning til gang- og sykkelveier, samt fortau forbindelse med 
kollektivholdeplasser gir oversiktlige trafikksituasjoner. Videre tilknytning til gang- og sykkelveger oppover 
mot Gullhaugen og lenger oppover bør utredes ved en større utbygging, da situasjonen her er svært bratt.  
 
Økt elev- og ansatteantall vil nødvendigvis generere mer trafikk. Men med 200 tilrettelagte 
sykkelparkeringsplasser og flere kollektivholdeplasser er det lagt godt til rette for at de fleste elevene 
kommer seg til skolen via gang- og sykkelveier eller skolebusser. Dette vil begrense den økte 
trafikkmengden. Trafikkmengde, ÅDT på Fv 773 for 2016 er 1520 Kjt/døgn, for Fv 803 var trafikkmengden, 
ÅDT 910 Kjt/døgn i samme periode. Det er ventet at trafikkmengden øker i begge vegene etter ferdigstillelse 
av Skaun ungdomsskole. Dette forklares med den normale prognosen for økning av trafikk som følge av 
befolkningsvekst i område, og på grunn av økt aktivitet rundt ungdomsskolen. De tilknyttede veiene, FV 773 
og FV 803, antas å kunne håndtere økningen i biltrafikk.  
 
Området mellom barne- og ungdomsskolen er i dag svært åpen og preget av mye plass til veganlegg. Denne 
situasjonen vil bli smalere og dermed også få et mer urbant preg. Dette stiller høye krav til oversiktlige 
kjøremønster for bil og varetransport, både for de kjørende og for de myke trafikantene. Det flate torget gir 
en slik oversikt. Og sammen med fartsreduserende tiltak som opphøyet gangfelt og fartsgrense, gir 
situasjonen gode trafikkforhold. Ettersom gang- og sykkelvegen fra Gullhaugen er såpass bratt er det særlig 
viktig å sørge for gode siktforhold og fartsreduserende tiltak for syklende ned bakken. Ved at skolebygget er 
lagt opp mot FV 773 og FV 803 får vi et stort, skjermet, trafikksikkert uterom mot sørvest. Men vi får også en 
tettere situasjon opp mot vegen. Særlig da det etableres busslomme og varelevering mellom veg og skole. 
Her er det viktig å sikre fritt areal omkring, slik at myke trafikanter ikke blir tvunget ut i vegen, samt 
fartsreduserende tiltak på passerende trafikk. 
 

5.4 Situasjon og bymiljø 
Den nye ungdomsskolen vil kunne bidra til gode situasjoner og uterom i Børsa. Det nye bygningsvolumet er 
relativt stort i areal, sammenlignet med eksisterende bebyggelse i sentrum, men de planlagte høydene vil 
likevel sikre at bygget blir proporsjonert i skala med øvrig bebyggelse. Sentrum i Børsa er relativt flatt og 
åpent, og skolen vil derfor være synlig fra store deler av området. Bygningen vil like fullt ikke ta utsikt eller 
være til videre sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Plassering og størrelse vil kunne være med på å gi 
sentrum i Børsa en mer tydelig sentrumskarakter, ved å definere gateløp og plassrom. Særlig Kulturplassen 
mot barneskolen og Skoletorget i forlengelsen av Rådhusgata vil kunne bli svært verdifulle bidrag til 
nærmiljøet i Børsa. 
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Sol og skyggediagrammene som er vedlagt er illustrert med full utbygging innenfor planens tillatte BYA og 
høyde. Disse viser at skolen, selv med full utbygging, fortsatt vil gi gode situasjoner for omkringliggende 
bebyggelse. Plasseringen på tomta gir svært gode solforhold for skolens uteområder. Når sola står lavt fra sør 
vil det bli noe skygge på plassen sør for barneskolen, men dette er ikke barneskolens primære oppholdsareal. 
For øvrig vil ikke nybygget ha noe videre påvirkning på solforholdene til bebyggelsen og uterommene i 
sentrum.   
 

5.5 Bygg- og anleggsfasen 
I byggefasen vil det være særlig viktig å ta hensyn til at ungdomsskolen skal være operativ både under 
bygging av nybygget og rivning av den eksisterende skolen. Reguleringsbestemmelsene sikrer at det 
foreligger en plan for bygg- og anleggsfasen som stiller krav til støy, støv, trafikksikkerhet og sikring av 
byggeplassen før arbeidet settes i gang.  
 
For øvrig vil byggeplassen sikres mot uvedkommende ved inngjerding, både under bygging og rivning. God 
og forskriftsmessig skilting vil også bidra til sikring av byggeplassen. Trafikk til-/fra byggeplassen vil skje via 
FV 803 og FV 773, samt interne anleggsveier inne på byggeplassen. FV 803 og FV 773 har gang- og sykkelvei 
som bidrar til å skille myke trafikanter (gående og syklende) og kjøretøy. Dersom behov vil det utarbeides 
spesifikke varslingsplaner med detaljert beskrivelse av løsning for sikker framkomst for myke trafikanter og 
kjøretøy. Lossing utføres på angitte plasser. Støy skal begrenses i henhold til støygrenser som angitt i 
miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012. I samsvar 
med disse stiller reguleringsbestemmelsene krav til at støy i anleggsperioden ikke skal overstige 60 dB i 
brukstid for skole og barnehage. Feiing og spyling av adkomstveier/anleggsveier utføres ved behov for å 
redusere spredning av støv. Transport av støvende materialer vil sikres mot vind. Fukting og/eller tildekking 
av masser vurderes ved behov. 
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6. Samråds- og medvirkningsprosess 
Det er sendt varsel om oppstart av planarbeidet 30.11.2016.  
 
Liste over berørte og varslede parter, samt mottatte tilbakemeldinger i forbindelse med varsling, 
medvirkning og samråd er tilgjengelig i kommunens arkiver. Nedenfor gjengis de mottatte 
tilbakemeldingene med tilhørende kommentar om hvordan innspill er ivaretatt i planforslaget.  
 
Reguleringsplanen ble kunngjort i Trønderbladet og Avisa Sør-Trøndelag den 01.12.2016, samt at den har 
ligget ute på Skaun kommune sin hjemmeside under kunngjøringer. Det ble samtidig sendt ut varsel om 
oppstart av reguleringsarbeidet til offentlige myndigheter og private parter og organisasjoner. 
 
Kunngjøringen har resultert i 4 innspill. 
 

6.1 Innkomne innspill 
I det følgende vil det bli gitt et sammendrag av hvert innspill, samt korte kommentarer til disse. 
 
 
Fra /dato 

 
Merknader / innspill 

 
Kommentar / oppfølging 

Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag, 
16.01.2017 

1. Landbruk og bygdeutvikling: På grunn av 
den sentrale beliggenheten som Børsa har, 
henstilles det at til at det legges opp til en 
effektiv arealbruk. 

 
2. Miljøvern: Skoletomta er noe utsatt for støy 

fra E39. Det er grunn til å tro at 
luftkvaliteten også kan være en utfordring. 
Fylkesmannen ber om at det gjøres en 
vurdering av disse temaene i den videre 
planleggingen og at det sikres 
tilfredsstillende støy- og luftkvalitet på 
utearealene på det nye skoleanlegget. 
 

 
3. Samfunnssikkerhet: Det forutsettes at det 

foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse), i tråd med plan- og 
bygningsloven og viser til DSB sin veileder 
«samfunnssikkerhet i arealplanlegging». 
Fylkesmannen påpeker at en ren sjekkliste 
uten videre beskrivelser og analyse ikke er å 
anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg 
til å vurdere risiko og sårbarhet som kan 
oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, også vurderes hvordan 
fremtidige klimaendringer eventuelt vil 
påvirke tiltaket. 

 
ROS-analysen skal legges ved i saken og 
synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, 
og avdekket risiko skal møtes med tiltak 
som hjemles i planbestemmelsene eller 

1. Dette tas til etterretning. 
 
 
 
 
2. Det er foretatt en støyutredning i 

forbindelse med plansaken, se vedlegg  
2.3 Støyutredning. Videre er gode 
støyforhold sikret gjennom bestemmelse 
§4.2.6 Håndtering av støy.  
Det er også foretatt en vurdering av 
luftkvalitet som konkluderte med at det 
ikke er behov for tiltak. Se vedlegg 2.5 
Luftkvalitet uttalelse.  

 
3. Det er utarbeidet ROS-analyse med de 

føringer som er gitt, og henhold til plan- 
og bygningslovgivningen og DSB’s 
veileder. Se vedlegg 2.1 ROS-analyse. 
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gjøres juridisk gjeldende på annen måte. 
 
Kommunen har som planmyndighet ansvar 
for å godkjenne ROS-analysen. 

 
4. Sosial og helse og barn og unge: Støy og 

luftkvalitet er viktige folkehelsetemaer. 
Utformingen av skolen har betydning for 
trivsel, trygghet og helse. Barn og unge 
sitter inne med kunnskap om skolebygg 
som ikke voksne har. Skolen er ofte 
samlingssteder også utenom skoletiden. 
Fylkesmannen oppfordrer til tidlig 
medvirkning fra barn og unge. 
 
Ved økning av elevtall er det viktig å legge 
vekt på utforming av utearealer og 
grøntarealer, kriminalitetsforebyggende 
tiltak, samt tilgang til sol og lys. Hvis det er 
høyspentlinjer i området må det gjøres en 
vurdering av tiltak. 

 
5. Universell utforming: Fylkeskommunen 

ivaretar universell utforming i uttalelser til 
plansaker. 

 

 
 
 
 
 
4. Støy og støv er utredet i planarbeidet. Se 

punkt 2. Elevrådet og ungdomsklubben er 
representert i medvirkningspprosessen, 
og dette er sikret gjennom bestemmelse 
§7.3.  
 
 
 
 
 
Det er i prosjekteringen lagt stor vekt på å 
lage gode uteområder. Disse sikres 
gjennom bestemmelse §4.2.5 
Utomhusplan og §7.1 Utearealer. 
 
 
 

5. Dette tas til etterretning 
 
 
 

Sør-Trøndelag 
fylkeskommune,  
09.01.2017 

1. Fv 773 går gjennom planområdet. 
Fylkeskommunen forutsetter snarlig dialog 
med Statens vegvesen og fylkeskommunen 
om framtidig løsning for fylkesvegen. 

 
2. Det er ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner innen området. 
 

1. Planforslag og løsning for FV 773, samt 
trafikkavvikling inne på skolens område er 
diskutert med Statens vegvesen i møte 
16.05.2017, 01.06.2017 og 20.06.2017.  

 

Trønderenergi 
Nett,  
09.12.2016 

1. Det bemerkes at det er plassert to stk. 22 
kilovolt nettstasjoner innenfor 
planområdet. Disse på det tas hensyn til i 
prosjekteringsarbeidet, og i 
anleggsperioden. 
 

1. Nettstasjonene er hensyntatt og er 
plassert i samråd med TrønderEnergi Nett. 
De er regulert inn med eget arealformål 
og faresoner i plankartet.  

 

Gunnlaug Ribe,  
13.12.2016 

1. Hun er en av grunneierne som har mottatt 
melding om mottatt. Hun har etterspurt om 
hvilke planer det er for Rossmovegen. Hun 
lurer på om veien blir stengt. 
 

1. Denne merknaden er svart ut og 
tilbakemeldingen er at veien ikke blir 
stengt. 

 

 

6.2. Medvirkning 
Høsten 2016 ble det gjennomført omfattende brukermedvirkningsporsesser, der ansatte ved Skaun 
Ungdomsskole var en av brukergruppene som deltok i planleggingen av det nye bygget. I dette arbeidet ble 
det foretatt studier og besøk til andre skolebygg i forskjellige deler av landet.  Både personalet og elevråd er 
integrert i utviklingsfaser for skolebygget og tomten.  AtB ble i møte 31.07.2017 rådført i forhold til 
planlegging av skoleskyss. Møtet var konstruktivt, og tilbakemeldingene på foreslått løsning var gode. 
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