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Referat fra oppstartsmøte - Reguleringsplan for Børsa brannstasjon 
Eiendommen gnr/bnr 147/33 
 
Generelt 
Planområdet er på eiendommen 147/33, beliggende i Børsa sentrum med FV 6630 (Gammelvegen) i 
sør og Tausvegen i nord-vest. Dagens arealformål i reguleringsplan for Børsa sentrum er kombinert 
formål bolig/forretning/kontor, kjøreveg og gangveg (fortau med kantstein). 
 
Utførende konsulent: Multiconsult 
Forslagsstiller: Skaun kommune 
Hjemmelshaver: Skaun kommune 
 
Plan-ID: 202004 (bruk denne) 
Nasjonal plan-ID: 5029202004 
 
Bakgrunn 
Formålet med reguleringsplanen er å bygge ny brannstasjon i Børsa sentrum, siden eksisterende 
brannstasjon ikke tilfredsstiller dagens krav til ren/skitten sone. Som en følge av dette har Skaun 
kommune dagmulktbelagte frister fra Arbeidstilsynet for ferdigstillelse av ny brannstasjon. Det er 
tidligere gjennomført en tomteanalyse som dannet grunnlaget for et vedtak om at brannstasjonen skal 
plasseres på eiendommen gnr/bnr 147/33.  
 
Parallelt med planprosessen utarbeides det en mulighetsstudie med Link arkitekter og det lokale 
brannvesenet som blant annet vil se på romprogram, byggetekniske problemstillinger, bygningsvolum, 
disponering av tomten, uteareal og trafikk. Følgelig vil studien fungere som et grunnlag for 
utarbeidingen av reguleringsplanen. 
 
Tomten 
Planområdet er ca. 8 dekar og består i dag av dyrka mark. Det er relativt bratt terreng med en 
høydeforskjell på 8 meter fra sørøstre til nordvestre hjørne, i tillegg er det utfordrende geotekniske 



 

 

forhold. Det er gjort en geoteknisk vurdering av tomten i 2018 som viser et topplag bestående av 
middels fast leire med mektighet på 3-6 meter, og et kvikkleirelag under med mektighet på 5-7 meter. 
Det er derfor vurdert at det må gjøres terrengstabiliserende tiltak i forbindelse med utbyggingen. 
 
Bebyggelse og trafikk 
Bygget bør plasseres nord på tomten hvor terrenget er relativt flatt for å minske terrenginngrep. Dette 
er også en fordel siden arealet foran porter og snusirkel krever et tilnærmet flatt terreng. Det er vurdert 
ut fra erfaringer at det bør være minimum 18 meter fra portene til utkjøringen og en snusirkel med en 
diameter på 25 meter. Snusirkel og innkjøring bør ligge på samme nivå som plan 1 i brannstasjonen.  
 
Det er anslått at bygget må ha et BTA på rundt 1300 m2. Mulighetsstudien vil vurdere byggets 
plassering og byggehøyde, men reguleringsplanen bør gi noe valgfrihet med hensyn til utforming av 
takflater, konstruksjoner og eventuelle underetasjer. Plasseringen vil være med på å bestemme hvor 
vegen for utrykning i hovedsak skal gå. 
 
Planområdet og forhold til eksisterende plan 
Byggets størrelse og krav til uteareal kan gjøre det nødvendig å vike fra kvartalsstrukturen som er i 
eksisterende plan for Børsa sentrum. Vegene i kvartalsstrukturen mot nord og øst er ikke utbygd. Det 
vil derfor være aktuelt at reguleringsplanen endrer arealformålet fra kombinert formål 
bolig/forretning/kontor, kjøreveg og gangveg, til tjenesteyting.  
 
Det ble gjort en vurdering av planområdets størrelse og hvorvidt den skulle omfatte hele 
kvartalsstrukturen. På grunn av tidsaspektet ble området fastsatt ut fra kommunens ønske for å få til en 
smidigere planprosess, samtidig er det stort nok for fleksibel plassering av brannstasjonen. Planområdet 
vil føre til et restareal i eksisterende plan med veistubber og ufullstendig kvartalsstruktur. Under møtet 
ble det evaluert at restarealene er store nok til å utnyttes etter eksisterende plan eller at de kan 
omreguleres, og at det derfor ses på som lite problematisk. 
 
VVA 
I tilknytning til brannstasjonen må det være minimum 17 parkeringsplasser for ansatte, der 3-4 av disse 
er plassert nære portene for de som har kjørevakt.  
 
Hovedledningen for vann går langs fylkesvegen og det må sannsynligvis settes en ny kum for uttak. 
Det er muligheter for tilkobling til avløp på sørsiden av tomta. 
 
Annet 
Nord for den aktuelle tomten ligger i dag Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Det er tidligere 
gjennomført mulighetsstudier for utvidelse av senteret mot sør, i retning av brannstasjonstomten. For 
ikke å hindre gjennomføringen av disse planene skal ikke brannstasjonen plasseres for langt nord. 
 
Andre punkter som skal vurderes eller har blitt vurdert: 

- Det er vurdert at planen ikke trenger konsekvensutredning eller planprogram 
- Det skal utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan med overvannsløsninger 
- Det skal utarbeides ROS-analyse 
- Støy- og miljøforhold skal vurderes 
- Videre geotekniske undersøkelser gjennomføres senere i planprosessen eller i forbindelse med 



 

 

byggesak når en vet mer om byggets plassering og hvilke terrenginngrep som må gjennomføres 
- Bygget krever større plass enn det som presenteres i tomteanalysen 
- Ulike løsninger for tomten skal drøftes, politikerne orienteres i plan- og miljøutvalget 
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