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SAKEN GJELDER: 
1. gangs behandling Detaljreguleringsplan Elvebakken Eiendommen gnr/bnr 147/2 og 
173/1mfl. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering 
Elvebakken ut til offentlig ettersyn og høring på følgende vilkår: 
 

 Det tas inn fortau i nordre del av vei SKV4. 
 Planforslaget må sikre en parkeringsdekning på minimum 1,5. 
 Rekkefølgebestemmelse beskrevet under utbyggingsavtale tas inn i planen. 

 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Plankart under bakken 
2. Plankart vertikalnivå-forhold 
3. Plankart over bakken 
4. Reguleringsbestemmelser 
5. Planbeskrivelse 
6. Geoteknisk notat 
7. Flomberegning 
8. Støyrapport 
9. Luftrapport 
10. ROS 
11. Sol/skyggeanalyse 
12. Perspektiv alt. 1 
13. Perspektiv alt. 2 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Nøkkeldata 
Berørte Eiendommer: 147/2, 173/1, 174/2, 1039/6, og 1065/11 og 12 
PlanId: 201805 
Forslagstiller: Børsa Bolig as 
Plankonsulent: Norgeshus as 
 
 
 
 
 
Kort om planen 
Planområdet ligger langs Børselva på østsiden av Børsa sentrum. Planen legger til rette for 
sentrumsnær boligbygging med tilhørende uteoppholdsarealer i Børsa sentrum. 



Boenhetene er planlagt med variasjon på størrelse og type slik at de kan dekke ulike behov 
samtidig som de sørger for høy boligtetthet i et sentrumsnært område. Planen legger også til rette 
for en offentlig turveg langs Børselva. 
 
Forholdet til overordna plan 
Planområdet er avsatt til boligformål, friområde og infrastruktur (vei) i KPA.  
 
Planområdet er benevnt «S III» i gjeldende reguleringsplan for Børsa sentrum fra 2007. Planen 
legger opp til en kvartalsstruktur med en hovedåre gjennom området fra Fv6630 langs elva til 
Fv800. All parkering i denne planen er lagt innenfor 50m-grensa til E39. Statens vegvesen har 
avvist å redusere kravet til byggegrense. Denne planen vil derfor ikke være gjennomførbar i 
gjeldende utforming. 
 
Nytt planforslag vil bryte med eksisterende reguleringsplan med tanke på type bebyggelse og 
utnyttelse, for å imøtekomme byggegrensen til E39.  Planforslaget følger hovedtrekkene i 
kommuneplanen ved at området reguleres til boligbebyggelse samt at det avsettes areal til 
friområde og turveg langs elva. 
 
 
Bebyggelse og utnyttelse 
Planlagt bebyggelse forholder seg til nærliggende bebyggelse med småhuskarakter og den større 
sentrumsbebyggelsen. I planens ytterkant mot Børselva og Fv800 planlegges kjedede eneboliger i 
to etasjer med evt. sokkel der topografien tillater det.  
 
For å beregne utnyttbart areal har byggegrenser mot E39, Fv800 og Børselva vært førende for 
hvor stort areal som kan utnyttes. Det gir et mulig byggeområde på 19,9 daa. Med krav om 4 
boliger pr. daa vil det bety et minimum utnyttelse på 80 boliger i området. 
 
Utarbeidet skisse viser en mulig utbygging på 98 enheter, fordelt på 28 eneboliger og 70 
leiligheter. 
 
Det vurderes som usikkert om markedet i Børsa etterspør et så stort antall leiligheter. B1 og B2 
foreslås derfor som fleksible formål med rom for rekkehus og leilighetsbygg, avhengig av 
behovet i markedet. Dersom det bygges rekkehus i B1 i stedet for leilighetsbygg vil man kunne få 
plass til ca. 5 boenheter. Dette vil ta antall boenheter ned fra 98 til 90. Dersom man også bytter 
ut leilighetsbygget i B2 med 5 rekkehus her vil totalt antall boenheter i området bli ca. 83.  
 
Uteområder/barn og unge 
Turveg og parkanlegg langs elva planlegges som et offentlig areal som kan komme allmennheten 
til gode. 
 
Felles uteoppholdsareal sentralt i området er 1254m2 og dekker nesten hele kravet til 
uteoppholdsareal. Det vil i tillegg kunne etableres uteoppholdsarealer i de ulike delfeltene, samt 
på private terrasser og balkonger. Støy- og luftkvalitetsrapport viser tilfredsstillende verdier i 
disse områdene. Disse beregningene inkluderer ikke de offentlige uteoppholdsarealene langs elva.  
 
Det er også avsatt et areal på ca. 1,2 daa til felles leke- og uteoppholdsareal sentralt på tomta. 
Arealet er lokalisert slik at det vil få gode solforhold og være skjermet for støy. Det er i 
bestemmelsene satt krav til utforming av lekeplassen. Det er planlagt interne gangveger som gir 
god tilgang til felles lekeareal. 
 



Planlagt offentlig tursti og felles skjermede uteoppholdsarealer vil gi barn og unge gode forhold 
til lek og utforsking.  
  
Utbyggingsavtale 
Temaet utbyggingsavtale har vært tatt opp med plankonsulent, og plankonsulent har foreslått 
følgende rekkefølgebestemmelse: Rekkefølgebestemmelser kan oppfylles enten ved gjennomføring av 
beskrevne krav eller ved inngåelse av utbyggingsavtale, for eksempel delinnbetaling i fond. Det innstilles på at 
denne bestemmelsen tas inn planen. 
 
Trafikk 
Planområdet får tilkomst både fra Fv6630 i sør og Fv800 i nord. Det gis mulighet for å stenge 
gjennomkjøringsmuligheten mellom fylkesvegene med bom, men med åpning for 
renovasjonskjøretøy eller utrykningskjøretøy. Gjennomkjøringstrafikk ellers er ikke ønskelig i 
boligfeltet. 
 
For gående og syklende blir det tilrettelagt for tursti langs elva, samt interne turveger til felles 
uteoppholdsarealer. Det foreslås også fortau langs adkomstveg f_SKV3 og deler av f_SKV4 for 
å sikre en sammenhengende gangvegforbindelse gjennom området. I sør legges det inn fortau 
langs FV 6630 (Gammelvegen). 
 
Også nordre del av SKV4 vurderes å ha såpass mange boenheter og biltrafikk at det bør være 
fortau på en side her. Det innstilles på at dette tas inn i planen.  Dette vil si strekningen mellom 
kryss SKV3-SKV4 til o_SGS1. 
 
 
Parkering 
For BBB1 og B1 tilrettelegges det for mulighet for felles parkeringskjeller. Dette avhenger av om 
markedet er klart for så mange leiligheter som en samlet utbygging vil gi. Dersom dette viser seg 
å ikke realiseres vil BBB1 og B1 håndtere parkering på egen grunn som enkeltstående prosjekter. 
 
Kommunen har tidligere i planprosessen signalisert at en parkeringsdekning på 1,5 er tilstrekkelig 
ved regulering av dette området. Dette er noe under kravene i KPA. Foreslått bestemmelse § 4.8 
legger opp til en parkeringsdekning som kan bli litt lavere enn dette. Planen må sikre en 
parkeringsdekning på minimum 1,5. 
 
Vann, overvann og avløp 
Det er en forutsetning for påkobling til eksisterende spillvannssystem i Børsa sentrum at 
kapasiteten er økt først. Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse § 3.3 som sikrer dette. Videre 
framgår det av § 3.1 at teknisk plan skal godkjennes av Skaun kommune før det gis tillatelse til 
tiltak innenfor planområdet. 
 
Grunnforhold 
Området ligger innenfor kvikkleiresone i NVEs kartbase og er klassifisert med faregrad «lav» og 
konsekvens «meget alvorlig». Løsmassene i området består hovedsakelig av et topplag 
matjord/tørrskorpeleire/sandig silt, over et lag leire. Løsmassekart viser havavsetning med stor 
mektighet.  
 
NVE har utført erosjonssikring av Børselva. NGI har i 2013 vurdert at faresonen var tilstrekkelig 
sikret. Multiconsult har utført geotekniske undersøkelser på området. Fjell ble ikke påvist til 
sonderingens bunn (30 meter). Multiconsult vurderer at stabiliteten i området er tilstrekkelig for 
både nødvendige midlertidige utgravinger for utbygging og for planlagt utbygd ferdigsituasjon.  



 
Rekkefølgebestemmelse § 3.2 sikrer at geoteknikk ivaretas: 
«Rapport fra geotekniske undersøkelser skal være utarbeidet før igangsettingstillatelse for byggetiltak kan gis. 
Geoteknisk prosjektering skal ta utgangspunkt i denne.  
Plan for fundamentering skal godkjennes av geoteknisk fagkyndig før det kan gis igangsettingstillatelse.» 
 
Støy 
Mot E39 planlegges leilighetsbygg med gjennomgående leiligheter. De vil skjerme 
uteoppholdsarealet og boligene innenfor for støy fra E39. I feltet for øvrig planlegges mindre 
leilighetsbygg samt eneboliger i kjede og rekke.  
 
Langs elva planlegges eneboliger i kjede. I øst planlegges et hesteskoformet boligtun for å 
skjerme mot støy og gi stille sider.   
 
Fra felles uteoppholdsareal sentralt i området planlegges en siktlinje ned mot elva. Siktlinje er 
plassert slik at den ikke gir negative konsekvenser for støyskjermingen. 
 
Ettersom området er støybelastet, vil flere av boligene få en støyutsatt fasade. Boligenes 
plassering bidrar derimot til at alle boenheter vil få en stille side. Stille side vil for de fleste 
boligene bli på vest- og nordsiden, som er siden med best utsikt over Børselva og Børsa for 
øvrig. I BKS5 settes boligene opp i en form for hestesko. Dette gir et stille tun på innsiden. 
 
ROS-analyse 
Planforslaget er delvis flombelastet av 200-årsflom. Nesten hele elveparken og deler av BKS1 er 
innenfor flomsonen. Beregnet vannstand er 5,4moh nord i området, og 5,6moh i sør. I tillegg 
anbefales en sikkerhetsmargin på 0,5m. Møblering i parken må forankres forsvarlig slik at det 
ikke flyter vekk ved flom. For BKS1 – BKS3 settes minste kotehøyde for overkant grunnmur til 
6,1moh.  
 
I flomberegningene utført av Multiconsult er det valgt å ikke legge oppdemmingen i innsjøen 
Laugen til grunn. Årsaken er at dersom Laugen hadde vært medregnet i flomberegningene, ville 
det vært i forbindelse med å vurdere flomdemping i magasinet. Å regne med flomdemping i 
Laugen ville kunne gitt en mindre avløpsflom videre nedstrøms, men det er mer konservativt å 
regne uten demping i magasinet, slik det er gjort i dette tilfellet.  
 
Multiconsult oppgir at vannføringen ved beredskapsmessig nedtapping av Laugen, som gjøres 
hver vår i forkant av vårflommen, vil være vesentlig mindre vann enn en 200-års flomhendelse. 
Overløpskapasiteten til lukene ved dammen på Laugen estimeres ut ifra offentlig tilgjengelige 
data til mindre enn 20 m3/s, mens 200-årsflommen ved planområdet er beregnet til ca. 61 m3/s. 
Vannlinjen som beskrevet i flomberegningene skal derfor være på den sikre siden i forhold til 
vannføringen ved en lukeåpning i Laugen. 
 
Planområdet er støybelastet. Bebyggelsens utforming skal sikre innenfor liggende stille side og 
uteoppholdsarealer. Støybelastning må kontrolleres for hvert enkelt delprosjekt. 
Planen medfører risiko for ulykke i av-/påkjørsler og ulykker med gående/syklende. Frisiktlinjer 
jf. Statens vegvesens håndbok N100 reguleres inn for å redusere risiko for uhell. 
 
 
Kulturminner 
Det er registrert ett kulturminne i området, dette er bosetningsspor fra jernalder. Kulturminnet 
er fjernet i forbindelse med utbygging av E39.  



 
Samlet vurdering 
Planforslaget realiserer et lenge planlagt offentlig grøntområde langs Børselva. Det legges opp til et 
område med gode kvaliteter og et variert utvalg boenheter. Dette vil styrke Børsa med et betydelig 
antall nye sentrale boliger. 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Planområdet ligger i nærhet til kollektivholdeplass, skole/barnehage, dagligvare og andre 
sentrumsfunksjoner, noe som kan være med på å minske personbiltrafikken og bidra til økt bruk 
av kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Planlagte tursti langs elva vil være offentlig. Dette fremmer folkehelse som følge av økte 
muligheter for fysisk aktivitet i naturlige omgivelser. Elveområdet, et fint grøntområde, blir mer 
tilgjengelig for allmenheten og for Børsas innbyggere. 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Dagens situasjon viser et smalt belte med spredt skogvekst langs elva. Planlagt tiltak vil ivareta 
grønnstrukturen langs elva og gi liten endring i situasjonen. Belastningen av tiltaket vurderes som 
svært liten. Det vurderes at prinsippene i naturmangfoldloven ikke vil bli berørt i betydelig grad 
som følge av planforslaget. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant. 
 
 
 


