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1. BAKGRUNN 
Bakgrunn for planarbeidet er å legge til rette for ny idrettshall i Oppdal sentrum. Idrettshallen skal 
brukes til kroppsøving for elever ved Oppdal videregående skole og grunnskolen i Oppdal samt at 
idrettshallen vil bli brukt til idrettsformål utenom skoletiden. Oppdal vgs. vil også bruke 1/3 av 
aktivitetsflaten til eksamen og idrettsfag vil bruke basishallelementer i undervisningen. I forkant av 
planarbeidet har det vært utarbeidet et skisseprosjekt for ny idrettshall. Skisseprosjektet er 
utarbeidet av HUS arkitekter AS i samarbeid med Asplan Viak AS, COWI AS, Sweco Norge AS og Verkis 
HF på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK).  
Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom STFK (2/3) og Oppdal kommune (1/3), hvor STFK ivaretar 
prosjektledelsen. 
 

2. PLANPROSESSEN 
Oppstart av reguleringsplan for Ny idrettshall Oppdal ble annonsert på kommunens hjemmeside og 
avisene Oppdalingen og Opp den 07.07.2017. Berørte grunneiere og andre parter, inkl. 
sektormyndighetene, ble varslet med brev. Frist for å komme med innspill var satt til 21.8.2017.  
Utarbeidelse av planforslaget er gjennomført av Plankontoret, Berkåk, i samråd med kommunen.  

3. GJELDENDE PLANER   

Kommuneplanens arealdel  

 

Kartutsnittet til venstre viser 
kommuneplanens arealdel 2014-2025 
(vedtatt 05.03.15) med grunnkartet vist i 
bakgrunnen.  
Planområdet er avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting og friområde. Forslag til 
planområde er vist med rød strek.  
 
 Fargekoder i kommuneplanen: 

 Offentlig eller privat tjenesteyting  
 Friområde 
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Reguleringsplan   

 

Det foreligger en reguleringsplan fra 1983, 
Reguleringsplan Sentrum Utvidelse mot vest, 
som samsvarer delvis med 
reguleringsformålene i gjeldene 
kommuneplan 
 

 Offentlig bebyggelse 
 Friluftsområde på land 

  
 

4. PLANOMRÅDET 

4.1 Beliggenhet, bebyggelse og infrastruktur  
Planområdet ligger i Oppdal sentrum mellom Oppdal videregående skole, eksisterende idrettshall og 
Aune barneskole. Planområdet er på 33 dekar.  
 
Innenfor planområdet er det opparbeidet en parkeringsplass med adkomst fra den kommunale veien 
Skulsvingen. Planen er å bevare denne parkeringsplassen og utbedre den slik at den tilpasses det 
framtidige behovet.  
 
Fra parkeringsplassen, forbi grusbanen og over elva til boligområdet går det en gangvei som blir 
benyttet som skolevei. Gangveien er vinterbrøytet.  
 
Trønderenergi har en høyspentlinje (66 kv) som går igjennom planområdet. I tillegg ligger det en 
trafo innenfor planområdet.  

 

4.2  Natur og landskap 
Planområdet ligger i et skogområdet langs elva Ålma. Landskapet er svakt hellende fra 542 moh ned 
til 537 moh ved grusbanen ved Ålma, og består av tykk moreneavsetning. Mellom planområdet og 
elva er det ett mindre høydedrag. Skogen består av barskog av middels bonitet. 
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Kartutsnittet viser løsmassene innenfor planområdet 
(http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1634).  

  

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1634
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Plankart 
Bilde av plankartet med tegnforklaring under (originalt A2målestokk 1:1000).     
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5.2 Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsplanen har til hensikt å legge til rette for ny idrettshall. Planforslaget omfatter område for 
offentlig eller privat tjenesteyting, turveg, kjøreveg, annen veggrunn-grøntareal, energinett, gang- og 
sykkelveg og friområde samt fareområde høyspenningsanlegg.  
 
Område for offentlig eller privat tjenesteyting  
Formålet omfatter område for ny idrettshall med tilhørende uteområder og parkering.. Illustrasjonen 
under er hentet fra Ny idrettshall i Oppdal Skisseprosjekt og viser landskapsplan for område vist til 
offentlig og privat tjenesteyting. 
 

 

Parkering 
Parkeringsplassen P1 blir en videreføring av en eksisterende parkeringsplass som har 48 
parkeringsplasser. Parkeringsplassen kan utvides mot vest.  
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Område for energinett 
Transformatorstasjonen er lagt inn med arealformål energinett.  Transformatorstasjonen er markert i 
situasjonsplan med blå sirkel. 

 

Kartutsnittet over viser situasjonsplanen som var vedlegg Ny idrettshall i Oppdal Skisseprosjekt.  
 
Områder for veg  
Omfatter Skulsvingen som er en kommunal veg.  Her er det i dag fartsgrense på 30 km/t. 
 

  

Gang og sykkelveg 
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Områder for gang og sykkelveg 
Gangadkomst og adkomst med sykkel fra nærliggende skoler skjer i hovedsak via eksisterende gang 
og sykkelveier. Disse er vist i kartutsnittet over med piler. Med bakgrunn i illustrasjonen på side 8 kan 
det bli anlagt noen nye gang og sykkelveier innenfor området avsatt til offentlig og privat 
tjenesteyting.   
 
Annen veggrunn- grøntareal 
Området omfatter areal ved veg og gang og sykkelveg som ikke skal benyttes til andre arealformål.  
 
Område for friområde 
Området omfatter et skogområde med en naturlekeplass. Naturlekeplassen ligger rett øst for den 
nye idrettshallen og består av ulike hinderløyper og klatretau. Kartutsnittet er hentet fra dokumentet 
Arealbruksplan for sentralskoleanlegget – status og forslag til nye tiltak vedtatt i kommunestyret 
24.5.2017. 

 

 

Bildet viser deler av området som brukes til naturlekeplass. 
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Område for turveg 
Den nye idrettshallen er planlagt plassert der det i dag går en skiløype/tursti (grå strek på bilde 
under) det er derfor lagt inn en ny trasé for skiløypa/turstien (turveg markert på kartet).  

 

 
Fareområde høyspenningsanlegg 
På grunn av brannfare er det lagt inn en hensynssone faresone i tilknytting til høyspenningsanlegget. 
Arealet tilsvarer 5 m fra vegg på transformatorstasjon og 6,2 m fra hver side av den 66kV 
høyspentlinja gjennom området. 

  

Turveg/skiløype 
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6. VURERINGER AV VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN  

6.1 Barn og unge    
Planområdet er godt egna for lek og aktivitete for barn og unge da området skal benyttes til ny 
idrettshall. Område for friområdet omfatter en eksiterende naturlekeplass. 
 
Det foreligger ikke trafikkmålinger for den kommunale veien (Skulsvingen) innenfor planen. 
Fartsgrensen er 30 km/t, og med moderat trafikk vurderes trafikksikkerheten som god.  
 
6.2 Universell utforming  
Parkering for forflytningshemmede skjer ved hovedinngangen til idrettshallen. Selve bygget samt 
uteareler og adkomst til utearealer er universelt utformet gjeldene tekniske forskrift samt Veileder - 
Idrettshaller. Planlegging og bygging V-0989B» (Kulturdepartementet 2016) og «Universell utforming 
av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511» (Kulturdepartementet 2012). 

6.3 Folkehelse og friluftsliv    
Planforslaget er positivt i forhold til folkehelse og friluftsliv. Planforslaget berører en opparbeidet 
tursti/skiløype trasé, men denne vil bli lagt om og opparbeidet utenfor området som skal avsettes til 
ny idrettshall.  

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet. Det ble gjort arkeologisk 
undersøkelse av planområde 16.08.17 uten at det ble gjort arkeologiske funn 

6.5 Landbruk 
Planforslaget berører ikke viktige landbruksinteresser. Skogområdene som blir berørt er av marginal 
størrelse og har liten skogbruksøkonomisk verdi.  

6.6 Reindrift 
Planforslaget berører ingen særverdiområder eller minimumsbeiter for reindrift. 

6.7 Naturmangfold  
 
Prinsipper for offentlig beslutningstaking jf naturmangfoldlovens §§8-12 

• Kunnskapsgrunnlaget: 
Det er ingen regsitreringer på artsdatabanken/naturbasen innenfor planområdet. 

• Føre var prinsippet: 
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Planområdet ligger innenfor et område der det er mange inngrep i fra før og skogområdet 
ned mot elva Ålma har ingen kjente registreringer av sårbare eller trua arter eller naturtyper. 
Det er lite sannsylig å finne slike arter eller naturtyper innenfor planområdet da dette er et 
lite skogområde som er omkranset av veger, parkering og grusbane.Kantskogen langs elva 
bevares.  

• Økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Den delen av lauvskogen som planområdet er en del av er fragmentert av veger og andre 
anlegg.  

• Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Tiltaket vil ikke vedføre betydelige skader på naturmangfoldet, men planbestemmelsene §1-
1 sikrer at det ikke skal gjøres større skader enn hva som er nødvendig for gjennomføring av 
tiltaket og at etter legging av VA anlegg og el/tele skal arealene settes i en stand som er 
forenelig med formålene som arealene er avsatt til. 

• Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
Det er i forkant av reguleringsplanarbeidet utarbeidet et skisseprosjekt som har kommet 
frem til den beste plasseringen av Idrettshallen med tilhørende uteområder.   



14 
 

 

 
 

7.  INNSPILL TIL PLANARBEIDET 

Innspillene til oppstart av planarbeidet er oppsumert her: 

 
Sammendrag av innspill  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer  

E post 7.8.2017 Trønderenergi nett 

Viser til at det går en 66kv kraftlinje og en trafo 
innenfor planområdet . Forutsetter at dette tas hensyn 
til i planarbeidet. 

Tas til etteretning 

Brev fra NVE 8.8.2017 
Ikke lokalkjent i området men det ser ut til å ligge lavt i 
forhold til elva Ålma. Flomfare i forhold til dette 
vassdraget bør være vurdert når planen sendes på 
høring. Nye byggeområder skal plasseres sikkert i 
forhold til 200 års flom 

Utredet i ROS analysen , avklaringer 
gjort pr e-post mellom Oppdal 
kommune og NVE 

Epost fra Sør –Trøndelag fylkeskommune 10.08.2017 
Det må gjøres en arkeologisk feltregistrering innen 
planområdet for å avklare forholdet til automatisk 
freda kulturminner. Kulturminnelovens §8.4 krever at 
forholdet til automatisk freda kulturminner avklares før 
endelig planvedtak fattes. Det understrekes at Sør-
Trøndelag fylkeskommune ikke kan avgi endelig 
uttalelse før de arkeologiske forhold er avklart. Av 
dette følger at kommunen ikke kan egen godkjenne 
reguleringsplanen før vårt arbeid er gjennomført.  
Vedlagt ligger budsjett på feltarbeid det bes om skriftlig 
tilbakemelding på kostnadsoverslaget på feltarbeidet.  

Arkeologisk undersøkelse gjennomført 
16.08.17 det ble ikke gjort arkeologiske 
funn. 

Brev Sør- Trøndelag fylkeskommune 17.08.2017 
Forutsetter at planforslaget i hovedsak er i samsvar 
med kommuneplanens arealdel. Anser det for å være 
rett virksomhet på rett plass. Planforslaget kommer 
ikke i konflikt med allmenne friluftsinteresser. 
Forutsetter at Oppdal videregående bli tatt med på råd. 
Fylkeskommunen har befart planområdet. Det ble ikke 
observert automatisk freda eller andre verneverdige 
kulturminner planen vil komme i konflikt med.  

Tas til etteretning 

Epost fra Mattilsynet 11.08.2017 
Mattilsynet har ikke registrert noen 
vannforsyningssystemer i området. Det finnes offentlig 

Tas til etteretning 
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vannforsyning i området. Løsning for vann og avløp må 
beskrives i planen. Tilkobling av eksisterende offentlig 
anlegg i området forutsetter at vannverket har 
forsyningskapasitet til ny abonnement. Bygg må sikres 
tilfredsstillende løsning mot tilbakeslag av 
forurensende væsker, gasser etc. til 
vannledningsnettet. Eventuell konflikt med tekniske 
installasjoner for drikkevannsforsyning og behov for 
omlegging av ledningsnett avklares med vannverkseier.  
E post 10.7.2017 Trøndelag brann og redningstjeneste 
IKS 
Ny idrettshall vil bli registrert som særskilt brannobjekt. 
Oppfordrer ansvarlig byggesakskontor til å 
gjennomføre byggesakstilsyn når den tid kommer. TBRT 
ønsker å bli invitert med på dette.  

  Tas til etteretning   

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS brev 
21.08.2017 
Brann og redningstjenesten minner om at det må 
legges til rette for at det skal kunne utføres effektiv 
rednings- og slokkeinnsats uansett årstid. 
Hensiktsmessig og nødvendig antall brannkummer 
samt ivaretakelse av forskriftsmessig slokkekapasitet. 
Viser til retningslinjer vedrørende Tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap i TBRTs kommuner og 
Tek 10 § 11-17. Idrettshallen vurderes som særskilt 
brannobjekt ihht brann og eksplosjonslovens § 13 

Tas til etteretning 

Brev fra Sametinget 04.09.2017 
Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda 
kulturminner innenfor det omsøkte området og har 
derfor ingen merknader på det nåværende tidspunkt. 
Minner om den generelle aktsomhets ansvaret og dette 
bør fremgå av reguleringsbestemmelsene.   

Tas til etteretning 

Brev Fylkesmannen i Sør –Trøndelag 21.08.2017 
Landbruk og bygdeutvikling  
Fylkesmannen henstiller om at det legges opp til 
effektiv arealbruk formålet tatt i betraktning. Dette 
gjelder særlig areal parkeringsformål. 
Miljøvern 
Det må skriftlig redegjøres for prinsippene §§8-12 i 
naturmangfoldloven. Manglende synliggjøring regnes 
som saksbehandlingsfeil 
Samfunnssikkerhet 
Forutsetter at det foretas risiko og sårbarhetsanalyse 
viser til DSBs veileder samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging. En ren sjekkliste uten videre 

Tas til etteretning 
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beskrivelser er ikke å anse som en ROS analyse. Det skal 
også vurderes hvordan risiko og sårbarhet kan oppstå 
ved fremtidige klimaendringer. Avdekket risikos skal 
møtes med tiltak hjemlet i reguleringsbestemmelsene. 
Sosial og helse – barn og unge 
Viktig at anlegget benyttes av mange brukergrupper ut 
fra et folkehelseperspektiv. Viktig med lett adkomst fra 
hovedveg og legge til rette for at flest mulig kan gå eller 
sykle. 
 
Universell utforming 
Fylkeskommunen ivaretar universell utforming i 
plansaker 
 
Fylkesmannen kommer med endelig uttalelse når 
planen sendes på høring. 
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