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1 Generell prosjektinformasjon 
 

Prosjekt  P.nr. 20753 
PL Byggeprosjekter Skaun kommune – Tomteanalyse ny 

brannstasjon 

Beskrivelse 

Skaun kommune skal etablere ny brannstasjon i kommunen, sak 26/19: Mandat med 

rammebetingelser for prosjektet ”Ny brannstasjon i Børsa”.  

For å sikre at ny brannstasjon blir lokalisert på egnet plass i kommunen er det utredet 5 

tomtealternativ. Analysen er basert på de kriterier som er viktige å vurdere for 

ivaretakelse av primæroppgavene til brann og redningsvesenet.  
 

 

Prosjekteier (behov)  Skaun kommune 

Prosjektansvarlig (gjennomføring) 
Enhetsleder Frøydis Aarnseth Aalbu/Grethe Krokstad og Ronja Eline 

Kåveland 

Prosjektleder WSP Tonje Aas Sæthre 

Utførende WSP Oddhild Fausa 
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2 Innledning 
Skaun kommune skal vurdere alternative lokaliseringer for ny brannstasjon. De aktuelle tomtene ligger i 
Børsa sentrum i kort avstand fra dagens stasjon i Rådhuset. Tomter er foreslått av Skaun kommune som 
aktuelle for formålet. Forslag til plassering danner grunnlag for politisk vedtak om lokalisering og oppfølging 
av pålegg fra Arbeidstilsynet.  
 
Det var i utgangspunktet 4 tomter som ble vurdert, men etter Plan- og miljøutvalget (PMU) den 05.06.2019 
ble prosjektgruppen bedt om å vurdere ytterligere en tomt, nr. 5 i rapporten, og innhente forhåndsvurdering 
fra Fylkesmannen og Statens vegvesen knyttet til tomt 4.  
 
Hovedendringer i revidert rapport: 

- Vurdering av ny tomt, nr. 5 
- Økt arealbehov, utvidelse vist i nye tomteskisser 
- Nytt vurderingskriterie, infrastruktur (tekniske føringer og VA) 
- Utarbeidet flomanalyse for 1000-årsflom (Verkis) 
- Utarbeidet geoteknisk vurdering av tomt 3-5 (Rambøll) 
- Oppdatering etter vurdering fra Fylkesmannen og Statens vegvesen vedr. tomt 4. 
- Oppdatering konsekvenser og sammendrag 

 
Tomteanalysen har som formål å se på muligheter og begrensninger for foreslåtte tomter sett opp imot 
brannvesenets utførelse av sitt samfunnsoppdrag. Rapporten gir en oppsummering av forhold som må tas 
hensyn til i valg av egnet tomt samt en anbefaling. 
 

 
Figur 1 Skaun kommune – Børsa er kommunesenteret (avmerket) 
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3 Metode 
Tomteanalysen er basert på en kvalitativ vurdering av tomteforslagene. Den vil se på sammenhenger 
mellom aktuelle risikoforhold og andre faktorer som kan påvirke ytelsen til brannvesenet, samt tomtenes 
beskaffenhet og mulighet for utvikling. Målsettingen er å identifisere hvilken tomt som egner seg best for 
etablering av ny brannstasjon.  
 
Analysen er bygd opp med en vurdering av tomteforslagene sett opp mot aktuelle kvalitetskriterier. Dette 
resulterer i en avklaring/siling av hvor brannstasjonen anbefales å ligge. Visse kriterier gis større tyngde enn 
andre under vurderingen. Det avklares ev. hvilke tomteforslag som ikke er gjennomførbare. 
 

3.1 Grunnlag og avgrensinger 
Innhentet grunnlag og avgrensninger for vurderingsarbeidet: 

• Vurderingen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. 

• Kommunens gjeldende plangrunnlag (kommuneplan, reguleringsplaner) 

• Tidligere utførte vurderinger og rapporter (geoteknisk vurdering, mulighetsstudie og flomanalyse) 

• ROS-analyse for Skaun brann- og redningsvesen (2017) 

• Gjeldende lover og forskrifter, bl.a. Brann- og eksplosjonsloven, og Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesenet (2002) - samt forslag til ny dimensjoneringsforskrift. 

• Dialog med Orkdal brann- og redningstjeneste og Skaun kommune. 

• Dagens struktur, boligmønster og objekter med krav til innsatstid. 

• Vurdering av tomtekriterier (notat ved oppstart) 
 

Vurderingene har fokus på samfunnssikkerhet og egnet plassering i tettstedsbildet. 
Det er ikke gjort vurdering av økonomiske forhold eller rundt bygging av brannstasjonen. 
Det kan være forhold ved tomtene som ikke er kjent under vurderingen. Disse kan påvirke forutsetningene. 

4 Lover og forskrifter 
Brannvesenets skal (Ref. Brann- og Eksplosjonsvernloven §11 «Brannvesenets oppgaver»):  

- være innsatsstyrke ved brann  
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse  
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen  

Brannvesenet er opprettet for å sikre at kommunen ivaretar lovkrav om å verne liv, helse, miljø og materielle 
verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt 
uønskede tilsiktede hendelser. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
(«Dimensjoneringsforskriften») med veiledning, gir tydelige funksjonelle krav og setter forventinger til 
plassering av en brannstasjon:   

• Brannvesenets innsatsstyrke bør være lokalisert slik at en størst mulig del av befolkningen dekkes 
med kortest mulig innsatstid. (Veiledning til Dimensjoneringsforskriften § 5-1 Dimensjonering og 
lokalisering)   

• En brannstasjon bør ligge så nær risikoobjektene og risikoområdene som mulig. (Veiledning til 
Dimensjoneringsforskriften § 5-1 Dimensjonering og lokalisering)   

• Være plassert og innredet slik at stasjonen i det lengste vil være sikret mot brann eller annen ulykke 
i området. (Veiledning til Dimensjoneringsforskriften § 5-1 Dimensjonering og lokalisering)   

• Kravene til innsatstid er bestemmende for lokaliseringen av brannstasjoner. (Veiledning til 
Dimensjoneringsforskriften § 4-8 Dimensjonering og lokalisering). 
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4.1 Brannvesenets ansvar og oppgaver 
Brannvesenets ansvar og oppgaver er regulert gjennom Brann- og eksplosjonsvernloven. I følge §11 skal 
brannvesenet: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane  
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann  
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- 

og sårbarhetsanalyse  
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen  
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  

 
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 
gjennomføring av oppgavene i første ledd. 

5 Skaun brann- og redningsvesen – dagens situasjon 
Skaun kommune har ca 8.305 innbyggere (2019) og kommunens totale areal er omlag 225 km2. 
Brannstasjonen ligger i dag i underetasjen i Skaun rådhus i sentrum av Børsa, kommunesenteret. Med 
brannstasjonslokalisering i Børsa ligger tjenesten sentralt til i kommunen, bl.a nært E39. Lokalene har ikke 
tilfredsstillende funksjon og det foreligger pålegg fra Arbeidstilsynet.  
 
Skaun brann- og redningsvesen har vertsavtale med Orkland kommune/brannstasjon i Orkanger med deling 
av enkelte funksjoner. Det er 17 ansatte i dag. 2 stk er ansatt 100% og resten deltidsansatte med 
hjemmevakt.  
 

  
Figur 2 Dagens brannstasjon i underetasje på Skaun rådhus, Børsa. 
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Figur 3 Lokalisering av dagens brannstasjon i Børsa sentrum  
 

6 Risikobilde Skaun 
Det er mange hensyn å ta når en skal vurdere plassering av en ny brannstasjon. Denne vurderingen 
fokuserer primært på de beredskapsmessige funksjoner en brann- og redningstjeneste skal utføre opp mot 
de lokale forhold i kommunen. Risikobildet er nærmere beskrevet i ROS-analysen for Skaun brann- og 
redningsvesen (2017).  
 
Hovedmålet er uansett at veiledningsteksten til forskriftskravet § 5-1 «Dimensjonering og lokalisering» i 
Dimensjoneringsforskriften; «Brannvesenets innsatsstyrke bør være lokalisert slik at en størst mulig del av 
befolkningen dekkes med kortest mulig innsatstid» ivaretas. I tillegg til særskilte brannobjekter som krever 
tilsyn er det noen som har spesielle krav til innsatstider.  
 
Innsatstid defineres som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann/skadested. 
Kjøretiden, som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensene på aktuelle strekninger. Kravene til 
innsatstid er bestemmende for lokaliseringen av brannstasjon. Dimensjoneringsforskriften § 4-8 stiller 
følgende krav: 
 
Innsatstid = Forspenningstid (tiden fra alarmen går til bilen er ute) + Kjøretid + Angrepstid. 
 
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med 
konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 
 
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte 
risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 
 
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom 
styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 
minutter. 
 
Kravene til innsatstid er bestemmende for lokaliseringen av brannstasjoner. I Skaun kommune er det 2 
helseinstitusjoner med krav om innsatstid under 10 min. Tettstedene har krav om innsatstid min. 20 min. 
Siden tomter som skal vurderes ligger i nærhet til eksisterende brannstasjon antas det at ny lokasjon ikke vil 
endre innsatstiden vesentlig i forhold til dagens situasjon. 
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Tettsted i kommunen: 
Børsa – kommunesenter 
Buvika – største tettsted 
Viggja 
Eggkleiva 
 
Et overordnet prinsipp er at TID er den viktigste faktoren i forhold til beredskap og lokalisering av en 
brannstasjon. Dette handler i hovedsak om at brannvesenet skal ankomme et hvert skadested innad i 
ansvarsområdet så raskt som mulig. Med dagens brannstasjon lokalisert i Børsa sentrum og i kort avstand 
fra tomteforslagene vil ikke tidsbildet vesentlig endres. 
 
Elementer vurdert som risikoforhold og viktig for lokalisering av en ny brannstasjon i Skaun kommune:  

• Risikoobjekter og risikoområder i kommunen nå og i framtid  

• Ulykker/hendelser – potensielle områder, bl. a. tunneler 

• Risiko ved utrykningskjøring; myke trafikanter, skoler/barnehage, kjøpesenter, gangfelt etc.  

• Vindretninger - forhold til risikoområder i kommunen  

• Tid - innsatstid/responstid/utrykningstid. Ev. redusert innsatstid ved trafikkopphoping i kryss eller bro 
over E39 (gjelder innsatstid fra tomt 4). 

• Framkommelighet - trafikkbildet, underganger, broer, tunneler, vær- og føreforhold, tid på døgnet og 
år. Alternative adkomstveier. Rask framkomst til hovedvegnettet er av avgjørende betydning for 
brannvesenets innsats. Ved utrykning på mindre veger kan det oppstå farlige situasjoner som kan 
medføre unødig risiko, bl.a. ved underdimensjonering, parkerte biler mv. Alternative kjøreveger. 

• Størrelse/areal: Tomten må være stor nok til byggets foravtrykk/areal og brannvesenets behov; bl.a. 
øvingsareal, parkering, kjøreareal mm. Det er opplyst at noe øving kan utføres på brannstasjonen i 
Orkanger. Antatt arealbehov på byggets fotavtrykk er ca +600-800 m2 og at tomten er min. ca 3 daa 
stor. 

• Tilgjengelig infrastruktur, spesielt god vanntilgang 50 l/s.   

• Klima/energi: Flom, kvikkleire 
 
Andre element: 

• Omgivelser: Lokalisering av brannstasjon vil påvirke omgivelsene. Utrykning kan skje hele døgnet og 
være tilbelastning for naboer. 

• Framtidig samfunnsutvikling: Kommuneplanens arealdel og sentrumsanalyser viser kommunens 
utbyggingsområder og potensiell sentrumsutvikling. Det må tas hensyn til framtidige viktige 
utviklingstrekk. 

 

6.1 Risikoobjekt/-områder 
I følge ROS-analyse av Skaun brann- og redningstjeneste er det følgende risikoobjekt med krav om 
innsatstid under 10 min.: 

- Vennatunet – helseinstitusjon. Brannstasjonen ligger i dag 9,2 km fra Vennatunet og 
brannvesenet greier ikke å overholde krav til innsatstid på 10 min med dagens lokasjon (15 
min i dag). Kompenserende tiltak må iverksettes pga. lang utrykningstid til objektet. 

- Rossvollheimen – helseinstitusjon. Ligger i Børsa sentrum, ca 100m fra eksisterende 
brannstasjon. 

 
I tillegg til objekter med krav til innsatstid må det sees på dagens og framtidige konsentrasjon av 
boligområder. Det er også potensial for alvorlige hendelser i industri- og næringsområder. 
 
 



                     
 

 Side 10 
 

6.1.1 Ulykker/hendelser  
Det ingen virksomheter i kommunen som omfattes av storulykkeforskriften. Det er flere vegstrekninger i 
Skaun kommune innbyr til stor fart og kommunen har totalt 7 tunneler. Noen av trafikkulykkene skjer langs 
Rv. 800, 802 og 709, men flest langs E-39. Brannvesenet i Skaun har førsteinnsats og angrepsvei i alle 
tunellene som befinner seg i kommunen, med unntak av Storsandtunellen hvor brannvesenet Orkdal har 
førsteinnsats og angrepsvei fra Thamshavn side. 
 

 
Figur 4 Ulykkesbilde over trafikkulykker i kommunen 
 

7 Arealbehov  
Det er uttrykt behov for 4 garasjer/porter + vaskehall med oppstillingsplass (min. lengde 12 m) for brannbiler 
foran hver av portene og ev. gjennomkjøring i vaskehall. Det er behov for 16-20 parkeringsplasser til ansatte 
og besøkende i tillegg til nødvendig kjøreareal. Antatt totalt arealbehov på tomten er ca 3 - 7 daa. 
 
Parallelt med tomteanalysen har det pågått en brukerprosess med definering av areal- og funksjonsbehovet 
til brannstasjonen. Areal- og funksjonsprogrammet ble vedtatt av PMU den 17.09.2019. Det baseres på 
brukerprosessen, samt erfaringer fra utvikling av Oppdal og Orkland brannstasjoner. Det er valgt å benytte et 
fotavtrykk på bygningsmassen på ca 600-800 m2 i denne analysen som tilstrekkelig for definering av et 
mulig byggeareal på tomta.  
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8 Tomteforslagene 
Det er 5 tomtealternativ som vurderes og alle ligger i Børsa sentrum, kommunesenteret i Skaun kommune.  
 

 
Figur 5 Børsa sentrum – vurderingsområdet for aktuelle tomteplasseringer ligger innenfor avmerket område 
 
Potensielle tomter i Børsa sentrum foreslått av kommunen: 

1. Sentrum sørøst, gnr/bnr 147/33 
2. Sør for parkeringshuset, gnr/bnr 147/42 
3. Sentrum vest – Håggåvegen 10, gnr/bnr 147/18-25 
4. Sør for E39, gnr/bnr 147/1 
5. Sentrum vest – Moan, gnr/bnr 147/3 

 
Hjemmelshavere av tomtene:  

1. Skaun Kommune 
2. Trebygg AS 
3. Skaun kommune 
4. Opplysningsvesenets fond (OVF) 
5. Ola Steinar Rosvold 
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Figur 6  5 tomtealternativ foreslått av Skaun kommune 
 

 
Figur 7  Ortofoto av Børsa sentrum med lokalisering av anbefalte tomter 
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8.1 Grunnlagsinformasjon om området 
 

 
Figur 8 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Skaun kommune (2014 – 2040) 
 

 
Figur 9 Reguleringsplaner i vurderingsområdet (E39 eget plankart) 
 



                     
 

 Side 14 
 

 
Figur 10 Kvartærgeologisk kart over Børsa. Tomtealternativ markert med røde sirkler, alle ligger innenfor område med tykk 
havavsetning – blå. I område 1 er det utført geotekniske vurderinger i 2019 (ill. NGU/Rambøll). 
 
 

 
Figur 11 Oversikt over områdestabilitetsvurderinger av kvikkleiresoner i Børsa. Blåskravert område ble kvalitetssikret i 2018. 
Vurderinger for rødskravert område er tidligere kvalitetssikret. (ill Norconsult) 
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Figur 12 Aktsomhetsområde for flom (blå) og kvikkleire (gul) (ill. Skrednett) 
  

 
Figur 13 Flomutsatt område 1000-årsflom (ill. fra flomrapport, Verkis) 
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Figur 14 Støysonekart Børsa (ill. Statens Vegvesen) 

 
Vurderingskriterier 
De utvalgte kriteriene vil bidra til å belyse forskjellene mellom tomtealternativene som kan ha betydning for 
brannvesenets oppdrag. Enkelte av kriteriene vil også ha påvirkning på utbyggingen og omgivelsene. 
 

1. Innsatstid  
2. Vegsystem/trafikkforhold  
3. Størrelse/areal  
4. Infrastruktur 
5. Tomteforhold  
6. Naboforhold og samfunnsutvikling. 
7. Byggestart 
8. Eiendomsforhold/eksisterende situasjon 
9. Kostnader 
10. Alternativ bruk av tomta 

 
Vurderingskriteriene er rangert etter hva som er viktigst. Kolonne 1 og 2 i matrise under danner grunnlag for 
tomtevurderingen i analysen. Forholdene i kolonne 3 legges det ikke vesentlig vekt på i analysen, men kan 
bli aktuelt i senere stadier i utbyggingsprosessen. 
 

Rangering kriterier: 
1 2 3 

Innsatstid Tomteforhold Eiendomsforhold/eksisterende situasjon 

Vegsystem/trafikk Naboforhold/samfunnsutvikling Kostnader 

Størrelse/areal Byggestart Alternativ bruk av tomta 

Infrastruktur   
Figur 13 Matrise over rangering av kriterier. Forhold i kolonne 1 og 2 er viktigst og danner grunnlag for vurderingen. Forhold i kolonne 3 
tillates ikke vesentlig vekt i analysen, men vil være relevante på et senere tidspunkt i prosessen. 
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Beskrivelse av de viktigste kriterier: 

• Innsatstid: Spesielt til objekter med krav til innsatstid og avstand til sårbare objekt/områder, større 
befolkningsområder, næringsområder, tunneler mfl. Tomten må ligge innenfor avstand til 
risikoobjekt/-områder med krav om innsatstid under 10 min.  
 

• Vegsystem/trafikkforhold: Vegsystem i umiddelbar nærhet til stasjonen, god framkommelighet og 
kortest mulig avstand til hovedveger og E39, parkeringsforhold, trafikksikkerhet ved utrykning. 
Vegsystemet må fungere til utrykningsformål uten hindringer. Adkomst og tilgjengelighet må være 
lett, parkeringsområder godt tilpasset.  
 

• Størrelse/areal: Egnethet i forhold til arealbehov. Tilgjengelig areal er vesentlig for en fungerende 
brannstasjon. Nødvendig bebyggbart areal og egnet uteområde, kjøreareal og parkering. 
 

• Infrastruktur: Tilgjengelige tekniske føringer og god kapasitet på vann fra Krangås høydebasseng. 
Vannmengde er viktig for en fungerende brannstasjon. Spesifisert behov er fylling av 10 000 liter på 
5 min, dvs 2 000 liter/min, ca 35 l/s (jf. Notat fra Asplan: «Simulering av vannkapasitet», datert 
27.08.2019). Kapasitet på 50 l/s er ønsket vurdert av brannvesenet. 
 

• Tomteforhold: Planstatus, hjemmelsforhold, grunnforhold, topografi, klima, kulturminner, 
utviklingspotensial mm som kan være avgjørende for om tomten er bebyggbar. Om tomten må ha 
spesielle tiltak eller ikke kan benyttes til bygging. 
 

• Naboforhold/samfunnsutvikling: Påvirkning på omgivelsene. Tilpassing til framtidig planlagt 
sentrumsutvikling av Børsa. Brannstasjonen vil ha konsekvenser for nærområdet, trafikkmessig og i 
forhold til støy ved utrykning til alle døgnets tider. Tomt til brannstasjon trenger mye åpent areal for 
kjøring og parkering og vil ikke kunne tilføre kjerneområde i sentrum noen urbane kvaliteter. 
 

• Byggestart.: Arbeidstilsynet har gitt Skaun kommune pålegg om etablering av tilfredsstillende 
arbeidslokaler og personalrom for ansatte i brann- og feiervesenet. Det er blitt utført en del endringer 
i eksisterende lokaler som ikke er tilfredsstillende. Kommunen har valgt å bygge ny brannstasjon. 
Det haster derfor å starte opp med bygging av ny stasjon som kan tilfredsstille kravene. 
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9 Vurdering av tomteforslagene 

9.1 Tomtealternativ 1 – sentrum sørøst, gnr/bnr 147/33 
 

   
Figur 14 Lokalisering tomt 1 
 

 
Figur 15 Tomta sett fra E39 
 

9.1.1 Innsatstid  
Plassering på tomt 1 tilfredsstiller tidskrav for objekter med krav til innsatstid under 10 min. 

9.1.2 Vegsystem/trafikkforhold 
Tomten ligger trafikkmessig godt til med 2 alternative kjøreruter til hovedvegen Skaunavegen som går videre 
til E39 og i tillegg lett tilgang til Gammelvegen. 

9.1.3 Størrelse/areal  
Tomten er ca 4,5 daa og ansees stor nok for etablering av brannstasjon. Det forutsettes at tomten 
gjennomgår terrengbearbeiding.   

9.1.4  Infrastruktur 
Det er tilgang til tekniske føringer rundt eiendommen. Vannledninger ligger i gater mot vest og sør. 
Hovedledning i sør har god kapasitet til fylling av brannvann (ø250mm) med behov 35 l/s og gode 
trykkforhold. Vannuttak på 50 l/s er mulig å oppnå hvis tilkobling flyttes til annen vannkum eller ledning (jf. 
simulering/rapport Asplan). 
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Figur 16 Infrastruktur 

9.1.5 Tomteforhold  
Terrenget har et platå i vestre del og heller deretter østover mot elva med et fall på ca 5-6 m, gjennomsnittlig 
helning 1:5. Tomten er registrert som fulldyrket jord. Det er ingen registrerte kulturminner etter arter av 
forvaltningsinteresse. Tomta er eid av kommunen. 
 
Planstatus 
Området er regulert som bolig, forretning, kontor i en urban kvartalsstruktur med krav til byggelinjer. Det er i 
bestemmelsene satt maks 12 m gesimshøyde. Området inngår i gjeldende planers intensjon om utvidelse av 
sentrum med bymessig preg. Tomten ligger innenfor gul støysone med støy fra E39.  
 

 
Figur 17: Utdrag fra gjeldende reguleringsplan. 
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Utvidingspotensial 
Tomten er ikke bebygd. Omregulering av området må påregnes og byggehøyde og utnyttelsesgrad kan da 
ha et større omfang enn i gjeldende reguleringsplan.  
 
Rossvollheimen helse – og omsorgssenter ligger nord for tomta. Det er blitt utført en mulighetsstudie med 
utvidelse av omsorgsboliger på tilgrensende areal mot nord. Det er usikkert om disse planene vil 
gjennomføres. Utvidingspotensial for brannstasjonen kan bli noe begrenset, men må ev. skje nord- eller 
østover. Mot øst må det utføres terrengbehandling/fylling i terrengskråningen.  
 

 
Figur 18: Rossvollheimen – mulighetsstudie utvidelse (kilde: oslo works). 
 
 

Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, havstigning, landskap 
Tomta ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom i østre del og har fall mot elva. Flomanalysen viser 
at 1000-årsflom i Børselva eller i bekker lenger vest ikke påvirker tomten. 
 
Det er utført geoteknisk vurdering av området. Undersøkelsene viser at hele tomten har kvikkleire med lav 
faregrad, men er bebyggbar (iflg. geoteknisk vurdering Rambøll av 25.01.2019). Grunnforholdene vil være 
styrende for fundamentering. Plassering av bygg må vurderes nærmere og at ev. bygging ikke forverrer 
områdestabiliteten. Det anbefales i geoteknisk vurdering at bygg blir plassert i nordlige del av tomta der 
terrenget er flatest. 
 
Naturmangfold og friluftsliv 
Området er ubebygd og består av dyrka jord. Verdier knyttet til naturmangfold og friluftsliv anses å være 
begrenset da jorda er i drift til landbruk.  
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner på tomten. 
 
Støy 
Området ligger innenfor gul støysone og rød støysone i sørlige del. Brannstasjon er ikke vurdert som 
støyfølsom bebyggelse og situasjonen er ikke vurdert som problematisk. 
 

9.1.6 Naboforhold og samfunnsutvikling i Børsa 
Det er ingen nær boligbebyggelse som kan skape konflikter i dag. Et større parkeringshus ligger mot vest, 
rådhuset mot nordvest og Rossvollheimen lenger mot nord. Framtidige planer med omsorgsboliger på 
eiendom mot nord kan potensielt utløse konflikter i naboforhold ved utrykninger.  
Planer for sentrumsutvikling i østre del må vurderes om de er aktuelle. 
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Figur 19: Skisse av mulig plassering av bygg og utvidelsesmuligheter 
 

9.1.7 Byggestart 
Tomten kan bebygges så snart omregulering er foretatt. 
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9.2 Tomtealternativ 2 – Sør for parkeringshuset, gnr/bnr 147/42 
 

  
Figur 20: Lokalisering tomt 2 
 
 

 
Figur 21: Tomta sett fra E39 (Google maps) 

 

9.2.1 Innsatstid 
Tomten ligger innenfor avstand til risikoobjekt/-områder med krav om innsatstid under 10 min.  

9.2.2 Vegsystem/trafikkforhold 
Tomten ligger godt til med kort kjørerute til hovedveg Skaunavegen og videre til E39 og i tillegg til lett tilgang 
til Gammelvegen. 

9.2.3 Størrelse/areal 
Tomten er ca 2,5 daa og anses ikke stor nok for etablering av en brannstasjon. Nødvendig areal for bygg 
med uteområde, kjøreareal og parkering vil på denne eiendommen kunne bli for trangt for en fungerende 
brannstasjon.  

9.2.4 Infrastruktur 
Det er tilgang til tekniske føringer rundt eiendommen. Vannledninger ligger i gater mot vest, øst og sør. 
Hovedledning i sør har god kapasitet til fylling av brannvann (ø250mm) og gode trykkforhold. Vannuttak på 
50 l/s er mulig å oppnå hvis tilkobling flyttes til annen vannkum eller ledning (jf. simulering/rapport Asplan). 
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Figur 22: Infrastruktur 

9.2.5 Tomteforhold 
Terrenget heller svakt østover. Tomten er registrert som annet markslag og er grøntareal i dag. Det er ingen 
registrerte kulturminner etter arter av forvaltningsinteresse. 
 
Planstatus 
Området er regulert som bolig, forretning, kontor og boligbebyggelse som del av en kvartalsstruktur. Det er 
krav til byggelinjer i en urban struktur med maks 12 m gesimshøyde. Området inngår i gjeldende planers 
intensjon om utvidelse av sentrum med bymessig preg.  
 

 
Figur 23: Utdrag fra gjeldende reguleringsplan. 
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Utvidingspotensial 
Tomta er ikke bebygd i dag. Den har ingen utvidingsmuligheter innenfor et etablert og regulert gatenett. Ved 
framtidig utvikling av området kan byggehøyde og utnyttelsesgraden ha et større omfang enn i gjeldende 
regulering. Omregulering av området må påregnes.  

 

 
Figur 24: Skisse av mulig plassering av bygg 
 
 
Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, havstigning, landskap 
Flomanalysen viser at 1000-årsflom i Børselva eller i bekker lenger vest ikke påvirker tomten. 
 
Det er utført vurdering av områdestabilitet i området tomta ligger i. Grunnen har lav områdestabilitet og det er 
påvist kvikkleire med lav faregrad. Bygging må ikke forverre områdestabiliteten. Grunnforholdene vil være 
styrende for fundamentering av bygg. Området anses å potensielt være utsatt for utgliding/kvikkleireskred. 
Det er ikke utført geotekniske vurderinger. 
 
Naturmangfold og friluftsliv 
Området er ubebygd og består av grøntareal. Verdier knyttet til naturmangfold og friluftsliv anses å være 
begrenset da dette er en tomt avgrenset av veger på 3 sider.  
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner på tomten. 
 
Støy 
Området ligger innenfor gul støysone og rød støysone i sør-østlige del. Brannstasjon er ikke vurdert som 
støyfølsom bebyggelse og situasjonen er ikke vurdert som problematisk. 
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9.2.6 Naboforhold/samfunnsutvikling 
Brannstasjonen vil ha konsekvenser for nærområdet, trafikkmessig og i forhold til støy ved utrykning til alle 
døgnets tider. Tomt til brannstasjon trenger mye åpent areal for kjøring og parkering og vil ikke kunne tilføre 
et kjerneområde i sentrum urbane kvaliteter. Denne tomten ligger i en etablert sentrumsstruktur og burde 
utvikles til andre sentrumsfunksjoner. 
 

9.2.7 Byggestart 
Tomten kan bebygges så snart omregulering er foretatt. 
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9.3 Tomtealternativ 3 – sentrum vest – Håggåvegen 10 
 

    
Figur 25: Lokalisering tomt 3 
 

 
Figur 26: Håggåvegen sett fra Skaunvegen – adkomstveg til tomta. 
 

 
Figur 27: Tomta sett fra E39 (Google maps) 
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9.3.1 Innsatstid 
Tomten ligger innenfor avstand til risikoobjekt/-områder med krav om innsatstid under 10 min. 

9.3.2 Vegsystem/trafikkforhold 
Håggåvegen på nordsiden av tomten vil på sikt få økt trafikk ved utvikling av boligområdene nord-vest for 
Børsa sentrum samt utvikling av næringsområder sør for Håggåvegen. Vegstandarden er i dag dårlig. Med 
nærhet til skole og store boligfelt kan det bli usikkert trafikkbilde på sikt ved mulig opphopning i vegkrysset til 
Skaunavegen, noe som kan hindre utrykning. Det vil også være en del trafikk på kveldstid til/fra 
idrettsplassen bordvest for tomta. Det vil kunne bli redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter. Utbygging 
av planlagt rundkjøring kan muligens bedre usikkerheten noe.  

9.3.3 Størrelse/areal 
Tomten er ca 4,3 daa. Litt liten tomt, men ved bearbeiding av terreng og øke bebyggbart areal kan den 
fungere som tomt til brannstasjon. Parkeringsområder og kjøreareal på eiendommen må tilpasses da 
terrenget er skrånende mot vest. 

9.3.4 Infrastruktur 
Det er begrenset tilgang til tekniske føringer rundt eiendommen. Vannledninger på ø160 mm ligger langs 
Håggåvegen nord for eiendommen. Hovedledning langs Skaunavegen lenger øst har god kapasitet til fylling 
av brannvann (ø250mm) og det er nødvendig med tilstrekkelig dimensjon på stikkledninger for å kunne 
levere 35 l/s når ledningsnett utbygges. På sikt vil det legges ny forsyning til Børsa Vest, men denne vil 
komme for sent i forhold til tidsplan til ny brannstasjon. Brannstasjonen vil få kapasitetsproblem med tilgang 
til vann i en lengre periode/år før ny ledning er ferdigstilt. Dagens situasjon har ikke tilstrekkelig 
forsyningskapasitet for 50 l/s uten å bruke urimelig lange stikkledninger, noe som vil medføre trykktap i andre 
ledninger.  
 

 
Figur 28: Infrastruktur 
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9.3.5 Tomteforhold 
Terrenget er flatt med en terrengrygg mot naboeiendom i vest. Det er ingen registrerte kulturminner etter 
arter av forvaltningsinteresse. Tomta ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom i østre del. 
 
Planstatus 
 

 
Figur 29: Utdrag av kommuneplanen – nord for området ligger skoler og idrettsanlegg. I nordvest er det planlagt nye boligområder. 
 
Områdeplan for Børsa, vedtatt i 2014 er gjeldende plan for tomteområdet. Tomteområdet er angitt som 
bolig/forretning/kontor. Nord for tomten ligger områder avsatt til skole og idrett. Håggåvegen grenser mot 
nord og ny veg er planlagt vest for idrettsområdet. Denne vil bli adkomstveg til nye boligområder vest for 
sentrum. 
 

  
Figur 30: Utdrag fra områdeplan for Børsa (2014). Område regulert til Bolig/forretning/Kontor. 
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Utvidingspotensial 
Da området er delvis bebygd i nordre del er tomta noe begrenset og vil framtidig utvikling av området være 
avhengig av at man river deler av eksisterende bebyggelse. Mot vest er det lite utvidingspotensial pga 
nivåforskjeller i terrenget. 
 

 
Figur 31: Skisse av mulig plassering av bygg og utvidelsesmuligheter 
 
Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, havstigning, landskap 
Største del av området er relativt flatt, men området har tidligere vært terreng med fall mot Børselva i øst. 
Tidligere bekk over tomta er lagt i rør. Det er utført flomanalyse (Verkis) som har påvirkning på tomta. Ved 
1000-årsflom oversvømmes sørøstlige del av tomta av vann fra bekkene lenger vest, men med liten 
vanndybde (40 cm). Område utenfor flomsone kan bebygges. Flomutsatt område kan erosjonssikres og 
bebygges, men med betydelige kostnader. 
 

 
Figur 32: Flomutsatt område på tomt 3 (ill. Verkis) 
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Det er utført geoteknisk vurdering, men tomta er ikke utredet tilstrekkelig i forhold til områdestabilitet (iflg. 
geoteknisk vurdering Rambøll av 24.10.2019). Grunnen har lav områdestabilitet og det er påvist kvikkleire 
med lav faregrad, ikke kvikkleire i øvre lag. Det kreves at ev. bygging ikke forverrer områdestabiliteten. 
Grunnforholdene vil være styrende for fundamentering av bygg. Området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for kvikkleire og flom og anses å potensielt være utsatt for utgliding/kvikkleireskred. Det må utføres 
geotekniske undersøkelser. 
 
Naturmangfold og friluftsliv 
Området er opparbeidet med asfalt- og grusdekke i dag. Det er vegetasjon kun i skråning mot vest. Verdier 
knyttet til naturmangfold og friluftsliv anses ikke å være relevant.  
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner på tomten. 
 
Støy 
Tomten ligger med mesteparten av arealet innenfor gul støysone og randsone mot E39 i sør innenfor rød 
støysone. Brannstasjon er ikke vurdert som støyfølsom bebyggelse og situasjonen er ikke vurdert som 
problematisk. 
 

9.3.6 Naboforhold/samfunnsutvikling 
Brannstasjonen vil ha konsekvenser for nærområdet, trafikkmessig og i forhold til støy ved utrykning. Ved 
utvikling av denne delen av sentrum til mer boliger vil kanskje konflikter i naboforhold oppstå.  
Tomt til brannstasjon trenger mye åpent areal for kjøring og parkering og vil ikke kunne tilføre et 
kjerneområde i sentrum urbane kvaliteter. Hvis nærområdene utvikles ytterligere til næringsformål vil 
brannstasjonen kunne passe inn i denne delen av sentrum. 
 

 
Figur 33: Dagens nærområde til tomt 3 
 

9.3.7  Byggestart 
Tomten kan bebygges så snart omregulering er foretatt og eksisterende bygg er flyttet/revet. 
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9.4 Tomtealternativ 4 – sør for E39 
 
Tomten ligger på sørsiden av E39, mellom E39 og en mindre lokalveg til Skaunavegen. Den ligger innenfor 
reguleringsplan Ny E39 Furuvika – Børsa – Viggja (2000) og er regulert til Landbruksformål og Midlertidig 
anleggsveg/senere jord- og skogbruk. 
 

      
 Figur 34: Lokalisering tomt 4 
 

 
Figur 35: Tomta sett fra sørøst, Fv 709 (Google maps) 
 

9.4.1 Innsatstid 
Tomten ligger innenfor avstand til risikoobjekt/-områder med krav om innsatstid under 10 min. Innsatstid kan 
påvirkes ved at utrykningspersonell kan bli hindret ved ev. trafikkopphoping over broa over E39. Alle 
deltidsansatte med hjemmevakt bor på nordsiden av E39 og vegen over E39 er eneste adkomst til tomt 4.  

9.4.2 Vegsystem/trafikkforhold 
Vegsystemet vil kunne fungere til utrykningsformål uten spesielle hindringer. Adkomst og tilgjengelighet er 
lett og det er kort avstand til hovedveger, fylkesveg 709 og E39. 

9.4.3 Størrelse/areal 
Tomten er ca 3,9 daa og tilgjengelig areal er vurdert å være stort nok til etablering til brannstasjon. 

9.4.4 Infrastruktur 
Det er liten tilgang til tekniske føringer nært eiendommen. En vannledning på ø160 mm ligger litt vest for 
eiendommen og ved stikkledninger til tomta kan det oppnås tilstrekkelig kapasitet med vannuttak på 35 l/s. 
Det er ikke tilstrekkelig forsyningskapasitet for 50 l/s uten å bruke urimelig lange stikkledninger, noe som vil 
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medføre trykktap i andre ledninger. Andre tekniske ledninger ligger på nordsiden av E39 og tilknytning må 
ev. utbygges dit.  
 

 
Figur 36: Infrastruktur 

9.4.5 Tomteforhold 
Terrenget er flatt og i dag jordbruksareal. Det er ingen registrerte kulturminner etter arter av 
forvaltningsinteresse. Tomta ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom i vestre del.  
 

 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til LNFR-formål. Det ligger også en framtidig vegføring 
over eiendommen. Det er utfordringer knyttet til jordvern. 

 

 
Figur 37: Utsnitt av gjeldende kommuneplan 
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Tomten er regulert til landbruksformål og midlertidig anleggsveg/senere jord- og skogbruk i gjeldende 
reguleringsplan for E39. Endring til byggeformål vil være i strid med nasjonale føringer for jordvernet og 
omdisponering av dyrka mark vil gi planmessige utfordringer. En ev. omregulering med dispensasjon fra 
kommuneplanen kan utløse lang planprosess hvis myndigheter har innsigelse. Det vil utløse en usikkerhet 
for realisering som byggetomt. Det er også potensiell utvidelse av E39 mot sør i ny KPD. 
 

  
Figur 38: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 
 
Utvidingspotensial 
Tomta er ikke bebygd i dag. Regulering av området må påregnes. Statens Vegvesen har i forprosjekt av 
08.05.2018 som et av 2 alternativ foreslått en utvidelse på sørsiden av E39. Alternativ 2 i forprosjektet vil 
ikke berøre areal på tomt 4. Tomten har gode forutsetninger for utvidelser mot vest hvis utvidelse av E39 
ikke utføres i hht. Statens vegvesens forslag. Det er også signal fra Fylkesmannen at de ikke vil åpne for å 
«ta hull» på de sammenhengende jordbruksarealene på sørsiden av E39 og at de vil varsle innsigelse på 
dette tomtealternativet. 
 

 
Figur 39: Utdrag av forprosjekt E39 Thamshavn – Klett – alt. utvidelse/90 km/t 
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Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, havstigning, landskap 
Det er utført flomanalyse (Verkis) som viser at 1000-årsflom i Børselva eller i bekker lenger vest ikke vil 
påvirke tomten, men noe vann kan renne over fra områder i nordvest. 
 

 
Figur 40: Utsnitt fra flomanalyse (ill. Verkis) 

 
Grunnforholdene vil være styrende for fundamentering av bygg. Området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for kvikkleire og anses å potensielt være utsatt for utgliding/kvikkleireskred. Det er ikke utført geotekniske 
vurderinger eller vurdering av områdestabilitet i området tomta ligger, men områdestabiliteten ansees 
ivaretatt ved utbygging av E39 hvis terrenget må beholdes som i dag (iflg. geoteknisk vurdering Rambøll av 
24.10.2019).  
 
Naturmangfold og friluftsliv 
Området er ubebygd og dyrka jord. Verdier knyttet til naturmangfold og friluftsliv anses å være begrenset da 
jorda er i drift til landbruk.  
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner på tomten. 
 
Støy 
Området ligger innenfor gul støysone med noe rød støysone i nordlige del langs E39. Brannstasjon er ikke 
vurdert som støyfølsom bebyggelse og situasjonen er ikke vurdert som problematisk. 
 

9.4.6 Naboforhold/samfunnsutvikling 
Det er ingen nær bebyggelse til tomten. Et gårdsbruk ligger et stykke vestover og antas ikke å kunne bli 
særlig berørt av en etablering av brannstasjon på tomten. 
 

9.4.7 Byggestart 
Det må påregnes lang og usikker planprosess. Risiko for at tomten ikke kan bebygges. 
 



                     
 

 Side 35 
 

 
Figur 40: Skisse over mulig plassering av bygg 
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9.5 Tomtealternativ 5 – sentrum vest 2 – Moan 
 

   
Figur 41: Lokalisering tomt 5 
 

 
Figur 42: Lokalisering tomt 5 
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Figur 43: Tomta sett fra vest langs Håggåvegen 
 

 
Figur 44: Tomta sett fra E39 (Google maps) 
 

9.5.1 Innsatstid 
Tomten ligger innenfor avstand til risikoobjekt/-områder med krav om innsatstid under 10 min. 

9.5.2 Vegsystem/trafikkforhold 
Håggåvegen på nordsiden av tomten er smal og vil på sikt få økt trafikk ved utvikling av boligområdene 
Børsa Vest og nord-vest for Børsa sentrum. I tillegg er det utvikling av næringsområder sør for Håggåvegen. 
Vegstandarden er i dag dårlig. Framtidig trafikkbilde med økt trafikk fra skole og nye boligfelt kan skape 
usikkerhet ved opphopning i vegkryss til Skaunavegen og hindre utrykning. Det vil også være en del trafikk 
på kveldstid til/fra idrettsplassen bordvest for tomta. Det vil kunne bli redusert trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. Utbygging av planlagt rundkjøring kan muligens bedre usikkerheten noe.  
 
Statens Vegvesen har kommentert at de ikke kan akseptere at det anlegges ny adkomst fra Brannstasjon 
direkte ut på E39 da E39 er en meget viktig riksveg der trafikksikkerhet og framkommelighet må 
opprettholdes. Trafikkmengde (ÅDT) er ca 10 000 ved Børsakrysset og fartsnivået er høyt, 80 km/t. 

9.5.3 Størrelse/areal 
Tomten er ca 17 daa. Det er en stor del større enn antatt arealbehov, så det bør vurderes mest egnet 
lokalisering på eiendommen. I vest ligger tomten nært boliger. I øst er tomten flatest og nærmest etablerte 
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tekniske føringer. Parkeringsområder og kjøreareal på eiendommen må tilpasses da terrenget er svakt 
skrånende mot øst 

9.5.4 Infrastruktur 
Det er begrenset tilgang til tekniske føringer rundt eiendommen. Vannledninger på ø160 mm ligger langs 
Håggåvegen nord for eiendommen. Hovedledning langs Skaunavegen lenger øst har god kapasitet til fylling 
av brannvann (ø250mm). Det er nødvendig med tilstrekkelig dimensjon på stikkledninger for å kunne levere 
35 l/s. Det er ikke tilstrekkelig forsyningskapasitet for 50 l/s uten å bruke urimelig lange stikkledninger, noe 
som vil medføre trykktap i andre ledninger.  
 
På sikt vil det legges ny forsyning til Børsa Vest, men denne vil komme for sent i forhold til tidsplan til ny 
brannstasjon. Brannstasjonen vil få kapasitetsproblem med tilgang til vann i en lenge periode/år før ny 
ledning er ferdigstilt. Dagens situasjon har ikke tilstrekkelig forsyningskapasitet for 50 l/s uten å bruke 
urimelig lange stikkledninger. 
 

 
Figur 45: Infrastruktur  
 

9.5.5 Tomteforhold 
Terrenget er flatt med en terrengrygg mot naboeiendom i vest. Det er ingen registrerte kulturminner etter 
arter av forvaltningsinteresse. Tomta ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom i østre del. 
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Planstatus 
 

 
Figur 46: Utdrag av kommuneplanen – nord for området ligger skoler og idrettsanlegg. I nordvest er det planlagt nye boligområder. 
 
Områdeplan for Børsa, vedtatt i 2014 er gjeldende plan for tomteområdet. Tomteområdet er angitt som 
bolig/forretning/kontor. Nord for tomten ligger områder avsatt til skole og idrett. Håggåvegen grenser mot 
nord og ny veg er planlagt vest for idrettsområdet. Denne vil bli adkomstveg til nye boligområder vest for 
sentrum. 

 

  
Figur 47: Utdrag fra områdeplan for Børsa (2014). 
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Figur 48: Utdrag av reguleringsplan for E39 (2003) 
 
Utvidingspotensial 
Området er delvis bebygd med et gårdsbruk. For videre utvikling av brannstasjonen mot vest er man 
avhengig av at bygg rives. Mot øst er det noe utvidingspotensial på eiendom 147/25. Tomten har gode 
forutsetninger for utvidelser. 
 

 
Figur 49: Skisse av mulig plassering av bygg på flateste del av tomt i østre del. Plassering er nært industriareal lenger øst og i avstand 
fra bomiljøet i vest. 
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Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, havstigning, landskap 
Det er utført flomanalyse (Verkis). Tidligere bekkedal ligger på tomta i vest, bekken er lagt i rør. Det er 
skrånende terreng mot øst, men største del av området, østre del, er relativt flatt. Ved 1000-årsflom 
oversvømmes den sørlige delen av tomta pga. flom fra bekkene i vest (max 40 cm). Område utenfor 
flomsone kan bebygges. Flomutsatt område kan erosjonssikres og bebygges, men med større kostnader. 
 

 
Figur 50: Flomsonekart for tomt 5 (Verkis) 
 
Området ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire og flom og anses å potensielt være utsatt for 
utgliding/kvikkleireskred. Det er utført geoteknisk vurdering, men tomta er ikke utredet tilstrekkelig i forhold til 
områdestabilitet (iflg. geoteknisk vurdering Rambøll av 24.10.2019). Grunnen har lav områdestabilitet og det 
er påvist kvikkleire med lav faregrad. Det kreves at ev. bygging ikke forverrer områdestabiliteten. 
Grunnforholdene vil være styrende for fundamentering av bygg. Det må gjennomføres geotekniske 
undersøkelser. 
 
Naturmangfold og friluftsliv 
Området er dyrkamark i dag med unntak av rundt eksisterende bebyggelse. Det er vegetasjon rundt 
bebyggelsen og i randsoner mot øst og vest. Verdier knyttet til naturmangfold og friluftsliv anses ikke å være 
relevant da tomten stort sett er dyrkamark.  
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner på tomten, men eksisterende gårdsbebyggelse som kulturmiljø bør 
hensyntas. 
 
Støy 
Mesteparten av tomten ligger innenfor gul støysone og noe rød støysone i sør langs E39. Brannstasjon er 
ikke vurdert som støyfølsom bebyggelse og situasjonen er ikke vurdert som problematisk. 
 

9.5.6 Naboforhold/samfunnsutvikling 
Brannstasjonen vil ha konsekvenser for nærområdet, trafikkmessig og i forhold til støy ved utrykning til alle 
døgnets tider som er belastende for beboere i nærområdet. Ved økende boligutvikling i denne delen av 
Børsa vil trolig konflikter i naboforhold.  
Tomt til brannstasjon trenger mye åpent areal for kjøring og parkering og vil ikke kunne tilføre nærliggende 
bomiljø kvaliteter. Hvis brannstasjonen legges lengst mot øst der nærområdene utvikles til næringsformål vil 
brannstasjonen kunne passe bedre inn. 
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Figur 51: Dagens nærområde til tomt 5 
 

9.5.7  Byggestart 
Tomten kan bebygges så snart omregulering er foretatt. 
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10 Oppsummering 

10.1 Konsekvenser ved utbygging på aktuelle tomter 
 
Tomt 1 og 2 ligger i område som er aktuelt til sentrumsformål, godt synlig fra E39. Tomt 1 vil ligge nært 
planlagte nye omsorgsboliger (hvis disse realiseres). Det kan muligens oppstå konflikt med støy ved 
utrykninger, men det antas å bli for få utrykninger til at dette kan bli et stort problem. 

• Begge tomtene tilfredsstiller tidskrav til innsatstid innen 10 min  

• Har gunstig lokalisering i forhold til hvor risikoobjektene og risikoområdene er lokalisert   

• Har gunstig posisjon i forhold til hvor ulykkene/hendelsene statistisk har skjedd  

• Tomt 1 har flere alternative utrykningsveier  

• Begge har mulig konflikt med framtidige planer for sentrumsutvikling 

• Begge tomtene har tilfredsstillende vannkapasitet for 35 l/s og 50 l/s. 

• Tomt 2 ha nære ganglinjer som kan skape utrygge situasjoner for myke trafikanter 

• Tomt 2 er for liten for planlagt formål. 
 
Tomt 3 og 5 ligger nært E39 i område aktuelt for økt utbygging til næring- og boliger. Tomtene vil ha direkte 
utkjøring til smal veg med økende trafikk, noe som kan skape usikre situasjoner i forhold til opphopning i 
rush-tider og mulig konflikt ved utrykninger. Tilkomstvegen er av dårlig standard. Tomt 5 har lengst avstand 
til sentral veg/Skaunavegen. Begge tomtene kan få tilstrekkelig vannkapasitet for 35 l/s, men ikke 50 l/s uten 
lange stikkledninger. Både tomt 3 og 5 har behov for massutskifting og er påvirket av flom på deler av tomta. 
Flomutsatte områder kan erosjonssikres og bebygges, men med betydelige kostnader, spesielt for tomt 3. 
 
Tomt 4 ligger utenfor sentrumskjernen, i et landbruksområde. Området er avsatt til LNF-formål i 
kommuneplanen og regulert til landbruk og sideareal veg i reguleringsplan for E39. Det har tidligere vært 
prøvd en omreguleringsprosess med overordnede myndigheter; Statens Vegvesen og 
Fylkesmannen/Fylkeskommunen.  Problemstillinger i forhold til konflikt med nasjonale føringer for jordvernet 
samt behov for avsettingsareal langs E39 for mulig utvidelse av E39 kan skape problem med realisering. En 
framtidig omlegging av veglinje over eiendommen vil kunne forsterke problemstillingen. Tomten kan få 
tilstrekkelig vannkapasitet for 35 l/s, men ikke 50 l/s uten lange stikkledninger og trykkfall. 
 
Adkomst til tomt 4 og tilgang til risikoobjekt ved utrykning kan bli hindret pga. ev. trafikkopphoping over broa 
over E39. Dette kan potensielt påvirke innsatstiden da alt personell med hjemmevakt bor på nordsiden av 
E39. 
 

10.2 Sammendrag  
 
Innsatstid: Alle tomtene ligger innenfor krav til innsatstid under 10 min. 
 
Tomteforhold, størrelse, veg og infrastruktur, topografi, bebyggelse og hjemmelsforhold: 

• Tomt 1: Er planlagt til blandet formål B/K/F. Ligger i kjerneområde av sentrum og ved E39. Ubebygd. 
Gode vegtilkomster. 

• Tomt 2: Regulert til formål B/F/K. Ligger i sentrum, nært E39. Svakt skrånende, liten tomt. God 
vegtilkomst. 

• Tomt 3: Regulert til formål B/F/K. Er delvis bebygd (i nord). Flat tomt, skrånende i vestre del. Nært 
E39. Håggåvegen smal og lite utbygd infrastruktur. Litt liten tomt. 

• Tomt 4: Ubebygd dyrkamark. Regulert til landbruk og midlertidig/framtidig anleggsveg. Etablering av 
ny bebyggelse vil beslaglegge jordbruksareal. Flat tomt. Ligger utenfor sentrumskjernen, nært E39. 
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Lite infrastruktur og smal tilkomstveg. Adkomst til brannstasjonen og tilgang til risikoobjekt ved 
utrykning kan bli hindret ved trafikkopphoping på bro over E39. 

• Tomt 5: Regulert til B/F/K. Er delvis bebygd. Svakt skrånende tomt. Nært E39. Lite utbygd 
infrastruktur og smal tilkomstveg/Håggåvegen.  

• Alle tomtene kan oppnå tilstrekkelig vannkapasitet på 35 l/s. Tomt 1 og 2 kan få kapasitet på 50 l/s. 
Det er ikke tilstrekkelig forsyningskapasitet på 50 l/s for tomt 3, 4 og 5 uten å bruke urimelig lange 
stikkledninger. 
 

Planstatus 
Ingen av de aktuelle tomtene er regulert til utbygging og til aktuelt formål: 

• Tomt 1: plangrunnlaget har annet byggeformål – må reguleres på nytt. 

• Tomt 2: plangrunnlaget har annet byggeformål – må reguleres på nytt. 

• Tomt 3: plangrunnlaget har annet byggeformål – må reguleres på nytt. 

• Tomt 4: plangrunnlaget har ikke byggeformål, men LNFR. Må søke om dispensasjon fra KPA. 
Forventet lang planprosess. Mulig endring i ny KPD med utvidelse av E39. I strid med nasjonale 
føringer for jordvernet. Omdisponering av dyrka mark gir store planmessige utfordringer. 

• Tomt 5: plangrunnlaget har annet byggeformål – må reguleres på nytt. 
 
Naturpåvirkning – grunnforhold, flom, ras, kvikkleire, landskap 
Tomtene 2, 3 og 5 må undersøkes nærmere med hensyn til områdestabilitet da det er usikre geotekniske 
forhold. Tomt 1 og 4 er tilstrekkelig undersøkt/vurdert. Flomutsatte områder på tomt 3 og 5 kan 
erosjonssikres og bebygges, men med betydelige kostnader, spesielt for tomt 3.  

• Tomt 1: grunnforholdene vil være førende for fundamentering av bygg. Ligger innenfor 
kvikkleiresone. Har vært gjennomført geoteknisk vurdering med retningslinjer for plassering av bygg 
og grunnundersøkelser. 

• Tomt 2: grunnforholdene vil være førende for fundamentering av bygg. Ligger innenfor 
kvikkleiresone. Er blitt utredet i forhold til områdestabilitet, og delvis geoteknisk vurdering (nabotomt 
til tomt 1), men det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging. 

• Tomt 3: grunnforholdene vil være førende for fundamentering av bygg. Ligger innenfor 
kvikkleiresone og delvis innenfor sone for 1000-årsflom. Mulig tiltak på tomta pga. flom og tidligere 
fyllmasser over elv lagt i rør. Område som ikke ligger i flomveier kan bebygges, men må defineres. 
Må utredes i forhold til områdestabilitet og gjennomføre geotekniske undersøkelser før utbygging.  

• Tomt 4: ligger innenfor kvikkleiresone. Områdestabilitet vurdert ivaretatt ved bygging av E39, men 
terrenget må beholdes som i dag. Landskapsvurdering i forhold til omgivelser bør utarbeides. 

• Tomt 5: grunnforholdene vil være førende for fundamentering av bygg. Ligger innenfor 
kvikkleiresone og delvis innenfor flomsone. Område som ikke ligger i flomveier kan bebygges, men 
må defineres. Må utredes i forhold til områdestabilitet og gjennomføre geotekniske undersøkelser før 
utbygging.  
 
 

Naturmangfold og friluftsliv 

• Tomt 1: Framtidig utbygging har begrenset innvirkning på naturmangfold og friluftsliv 

• Tomt 2: Framtidig utbygging har begrenset innvirkning på naturmangfold og friluftsliv 

• Tomt 3: Framtidig utbygging har ingen innvirkning på naturmangfold og friluftsliv selv om området 
har deler med grøntområde (buffersone). 

• Tomt 4: framtidig utbygging har begrenset innvirkning på naturmangfold og friluftsliv da det er 
opparbeidet til et aktivt landbruksområde/dyrka jord. 

• Tomt 5: Framtidig utbygging har begrenset innvirkning på naturmangfold og friluftsliv da det er 
opparbeidet som landbruksområde/dyrka jord med randsonevegetasjon. 
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Kulturminner og kulturmiljø 

• Tomt 1: Ikke funnet registrerte verdier 

• Tomt 2: Ikke funnet registrerte verdier 

• Tomt 3: Ikke funnet registrerte verdier 

• Tomt 4: Ikke funnet registrerte verdier, men forholdet til eksisterende gårdsbebyggelse som 
kulturmiljø bør hensyntas. 

• Tomt 5: Ikke funnet registrerte verdier, men eksisterende gårdsbebyggelse som kulturmiljø bør 
hensyntas.  
 

Støyforhold 
Eksisterende støysituasjon. Støy er ikke vurdert som problematisk da brannstasjon ikke er vurdert som 
støyfølsom bebyggelse. 

• Tomt 1: gul og rød støysone, støy fra E39 

• Tomt 2: gul og rød støysone, støy fra E39 

• Tomt 3: gul og mindre del rød støysone, støy fra E39 

• Tomt 4: gul og mindre del rød støysone, støy fra E39 

• Tomt 5: gul og mindre del rød støysone, støy fra E39 
 
Utviklingspotensial 

• Tomt 1: mulig utvikling mot nord, øst eller tillate bygging i høyden.. 

• Tomt 2: ingen utviklingsmuligheter. Vil være avhengig av ev. erverv av privat grunn eller tillate 
bygging i høyden. 

• Tomt 3: mulig utvikling mot øst. Utviklingen vil være avhengig av rivning av bebyggelsen på tomta og 
at deler av tomta blir godt nok sikret mot flom. 

• Tomt 4: Ubebygd område vest for tomten som kan gi mulighet for utvidelser. Tomten kan ikke 
bebygges hvis forslag om utvidelse av E39 mot sør realiseres. E39 fungerer som en grense for 
utbygging i Børsa og signal fra Fylkesmannen åpner ikke for å «ta hull» på de sammenhengende 
jordbruksarealene på sørsiden av E39. 

• Tomt 5: mulig utvikling mot øst. Utviklingen vil være avhengig av riving av bebyggelsen på tomta. 
 

 
Byggestart 

• Tomt 1 kan bebygges etter omregulering. 

• Tomt 2 kan bebygges etter omregulering 

• Tomt 3 kan bebygges etter omregulering, riving/flytting av eksisterende bygg og sikring av deler av 
tomta mot flom. 

• Tomt 4 må påregnes en lang planprosess. Usikkert om kan bebygges. 

• Tomt 5 kan bebygges etter omregulering 
 

10.3 Valg av tomt/siling 
Vurderingskriterier bør tilfredsstilles for å etablere en brannstasjon som er i henhold til prosjektets 
målsettinger. Det øker mulighetene for å lykkes i utvikling av en godt fungerende brannstasjon. Vurdering av 
alternativene viser at tomt 1 kan fungere best som lokalisering, i forhold til tidsramme for oppstart av 
bygging, størrelse og i forhold til tilgjengelig infrastruktur, vannkapasitet og vegnett. Tomt 2 ansees for liten til 
planlagt behov. Tomt 3 og 5 har trafikale utfordringer, dårlig infrastruktur, noe flomproblematikk (1000-
årsflom) som krever tiltak (spesielt kostnadskrevende for tomt 3) og tomtene må utredes geoteknisk. Tomt 4 
har usikker realisme som byggetomt, dårlig infrastruktur og risiko for tilgang til risikoobjekt over bro over E39. 
Fylkesmannen har varslet innsigelse pga. store utfordringer med jordvernet. Dette gir stor risiko med lang 
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planprosess for realisering som byggetomt. I tillegg kan det bli aktuelt med utvidelse av E39 mot sør i regi av 
Statens vegvesen. 

11 Anbefaling 
 
Tomt nr 1 tilfredsstiller kriteriene best i forhold til bebyggbarhet, infrastruktur og trafikksituasjon. Den har god 
framkommelighet med mulighet for flere utrykningsveger, er geoteknisk utredet, er ikke flomutsatt og har 
tilgjengelig teknisk infrastruktur og utvidingsmuligheter. Den ligger nært hovedveger, sentralt, og uten større 
trafikale hindringer. Tomten har gode forutsetninger for utbygging og færre problemstillinger enn de andre 
tomteforslagene. Utbygging til brannstasjon på eiendommen kan begrense noe planlagt sentrumsutvikling i 
østre del. 
 
Det anbefales at tomt 1 vurderes som aktuell for bygging av ny brannstasjon. 
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12 Datagrunnlag 
 
 
Nettsteder:  

https://www.dsb.no/ 

http://www.miljostatus.no/kart/ 

http://www.askeladden.no 

https://www.vegvesen.no/vegkart/ 

https://www atlas.nve.no/ 

http://www.skrednett.no/ 

https://www ngu.no 

https://www naturbase.no 
https://www norgeskart.no  

 
 

13 Vedlegg 
 
Geoteknisk vurdering tomt 1 – Rambøll, datert 25.01.2019 
Geoteknisk vurdering tomt 3-5 – Rambøll, datert 24.10.2019 
Notat av flomfare og Overvannsproblematikk – Verkis, datert 11.11.2019 
Simulering vannkapasitet – Asplan, datert 27.08.2019 
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