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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en samlet utbygging av delfelt BS14 og BS15 med 

en mer effektiv og noe høyere utnyttelse enn områdeplanen viser, samt å justere formålsgrensene 

noe slik at adkomst og drift sikres. Høydebegrensningen satt i områdeplanen justeres slik at 

klatretårn kan etableres som en ny attraksjon og landemerke i sentrum. Gesims- og mønehøyder 

tilpasses saltaksløsningen i det aktuelle utbyggingsprosjektet 

Området for reguleringsendringen omfatter eiendommen 280/96, som eies av REN Oppdal AS, deler 

av eiendommen 280/228, som eies av SKREEN STANSRUD EIENDOM AS, og deler av eiendommen 

284/37 som eies av HUSFLIDEN OPPDAL SA. Deler av eiendommen 280/7 eid av Oppdal kommune 

(sentrumsgata 0_SKF, hoveddel av uteoppholdsarealet o_BUT, hele BS14, hoveddelen av BS15) 

inngår også i planområdet. 

Planområdet er tilsammen ca. 7,5 dekar, foreslått utbyggingsområde er ca. 1,5 da og foreslått 

utnytting er ca. 6 500 m² BTA. 

Forslaget er utarbeidet av Pir II AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Siva.  

Virkningene av reguleringsendringen vurderes samlet sett som overveiende positive. 

ROS-analysen har pekt på støy og støv fra anleggsarbeid samt ulykker ved anleggsgjennomføring som 

potensielle hendelser. Det foreslås derfor en planbestemmelse om utarbeiding av plan for 

beskyttelse av omgivelsene ved anleggsgjennomføring. Når tiltaket er gjennomført vil det fortsatt 

være en viss «normal» risiko for trafikkulykker i av- og påkjørsler, samt ulykker med gående/ 

syklende. Nylig etablerte avkjørsler og veiløsninger beholdes, men et nytt fortau foreslås langs 

nybyggfasaden mot parkeringsplassen. I følge rapport Flomvurdering Oppdal sentrum, 27.04.2018, 

utarbeidet av Norconsult, vil omtrent hele Oppdal Sentrum berøres i tilfeller av 200-års flom og 

1000-års flom. Tiltak mot flom anbefales vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel. 

Plantiltaket ligger innenfor det berørte området, og i forbindelse med søknad om igangsetting må det 

dokumenteres at bygget tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK 17. 
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1 Bakgrunn for planarbeidet 

1.1 Plankonsulent, forslagsstiller 

Komplett forslag til reguleringsendring er innsendt 10.08.18 av Pir II AS som forslagstiller på vegne av 

tiltakshaver SIVA SF.  

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum ble vedtatt 15.04.2015. I det videre blir den for enkelhets 

skyld omtalt som «områdeplanen», mens de endringene i planen som nå foreslås blir omtalt 

vekselvis som «reguleringsendringen» og «forslaget». 

Oppdal kommune har vurdert at reguleringsendringen er av et slikt omfang at den skal følge ordinær 

saksbehandling for reguleringsplaner (og ikke kan saksbehandles som en «mindre endring»), jfr. plan- 

og bygningslovens § 12-14. 

Hensikten med reguleringsendringen er: 

• Å legge til rette for en samlet utbygging av delfelt BS14 og BS15 med en mer effektiv og noe 

høyere utnyttelse enn områdeplanen viser. 

• Justere formålsgrensene noe slik at adkomst og drift sikres. 

• Justere høydebegrensningen satt i områdeplanen slik at klatretårn kan etableres som en ny 

attraksjon og landemerke i sentrum. 

• Gesims- og mønehøyder tilpasses saltaksløsningen i det aktuelle utbyggingsprosjektet. 

 

 

Figur 1. Bilde av planområdet / Flyfoto fra 2017. 

 

1.3 Planbeskrivelsen 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver 

planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 

gjelder for området. (Pbl. § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, første ledd) 
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Herværende planbeskrivelse har en konvensjonell oppbygging (etter mal fra bl.a. Trondheim 

kommune). Kapitel 4 Beskrivelse av reguleringsendringen har først en kortfattet omtale av det 

aktuelle utbyggingstiltaket som planen er ment å hjemle, deretter en gjennomgang av selve 

reguleringsendringen, det vil si de bindende rammer og bestemmelser som planen fastsetter.  

I kapitel 5 Virkninger av reguleringsendringen, diskuterer planbeskrivelsen hovedsakelig effekten på 

omgivelsene av de endringene som gjøres i områdeplanen fra 2015. Det er viktig å ha i mente at 

utbygging i planområdet allerede har hjemmel i planen. Det er endringene i planen som derfor 

formelt sett bør vektlegges ved offentlig høring og ettersyn samt ved politisk behandling av forslaget, 

ikke utbygging som sådan.  

I noen avsnitt fokuseres det dog også på selve utbyggingstiltaket, der det gis forklaringer av program, 

organisering og utforming samt begrunnelser for ønskete endringer. Da det ikke uten videre er gitt at 

det vil bli noen utbygging med det første i planområdet dersom en reguleringsendring ikke vedtas, 

diskuteres i noen grad også virkningene av å gjennomføre utbyggingstiltaket målt opp mot dagens 

situasjon. 

1.4 Planprogram/Krav om konsekvensvurdering.  

Foreslåtte endringer fra områdeplanen er relativt små og kan i seg selv vanskelig hevdes å ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det kreves derfor ikke KU og / eller planprogram etter KU-

forskriftens §§ 6, 8, 10. 

 

2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

Kommuneplanens arealdel med delplan for Oppdal sentrum ble vedtatt 1.12.2010. 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum («områdeplanen») ble vedtatt i 15.04.15. Områdeplanen 

gir hjemmel for direkte utbygging av felt BS14 og BS15, dvs. uten detaljregulering. Det ble 6.3.2017 

vedtatt en mindre endring av samme områdeplan. Relevant utdrag av vedtaket hitsettes: 

• BS14 og BS15 – Tillegg: Boliger tillates ikke 

• BS15 – Følgende formulering strykes: Skal inntil området bebygges brukes til 
grøntområde/grønt byrom  

• BUT (nytt formål) - Område for uteoppholdsareal med eierform: Offentlig.  
Området skal opparbeides med tanke på opphold, lek og aktivitet. Så langt som mulig skal 
området være universelt utformet. Det må legges stor vekt på trygghet i forhold til 
trafikken på omkringliggende arealer, samt trygg adkomst, skjermet fra trafikk. 
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Figur 2. Utsnitt av gjeldende områdeplan. Figur 3. Forslag til endret plan. 

2.2 Forhold til / avvik fra gjeldende reguleringsplan 

Det aktuelle utbyggingstiltaket «Oppdal Innovasjonssenter» bryter med enkelte deler av 

områdeplanen, og det fremmes derfor forslag til reguleringsendring for et avgrenset areal innenfor 

denne. Relevante bestemmelser fra områdeplanen vil fortsatt gjelde, samtidig som nye og/ eller 

endrete bestemmelser fremmes for å legge til rette for utbyggingstiltaket og for å være tilpasset det 

nye plankartet.  

 

Følgende forhold i områdeplanen foreslås endret: 

Justering av formålsgrenser: 

• Felt BS15 utvides sørover slik at feltet grenser direkte til BS14. Det foreslås samtidig en 

bestemmelse om at det på tvers av felt BS15 må være en åpen passasje på bakkeplan med bredde 

minimum 6,5 m. Passasjen skal være åpen fra bakkeplan og ha høyde minimum 7 m (dvs. opp til 

3. etasje), og det tillates en bro sentrert over passasjen i 2. etasje. Høyde under brua skal være 

minimum 3,5 m. Dette til erstatning for gatearealet i o_SKF som utgår.  

• Felt BS14/BS15 og o_BUT forskyves 2m i nordvestlig retning. Fortau legges inn med 2m bredde 

mellom BS14/BS15 og f_SPA3, og o_BUT utvides tilsvarende med 2m. Ola Setroms veg blir ved 

dette 2 meter smalere enn i områdeplanen. 

Maksimale høyder foreslås økt: 

• For B14 øker gesims- og mønehøyder fra henholdsvis 13m og 14m til henholdsvis 14,5m og 19,0 

m. 

• For B15 øker gesims- og mønehøyder fra henholdsvis 14m og 16m til henholdsvis 14,5m og 19,0 

m. 

• Det foreslås et avgrenset bestemmelsesområde i felt BS14 hvor det tillates oppført et klatretårn 

med maks høyde 26 m. 

Utforming: 

• Der områdeplanen legger opp til bebyggelse med flatt tak og inntrukket toppetasje, legger 

reguleringsendringen føringer for en sammenstilling mellom to bygningsvolumer, «Låven og 
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Fjellet», det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning i 4 etasjer og et formgitt tårn som 

trapper seg ned mot sør og ender som en overdekning over utearealet i felt o_BUT.   

• Det forutsettes at taket formgis som en fortsettelse av det skulpturelle tårnet, gjøres allment 

tilgjengelig opp til 2. etasje og tilrettelegges for uteopphold. Områdeplanen la ikke opp til noen 

overdekning her. 

 

 

3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet   

Planområdet ligger midt i Oppdal sentrum. Dette er arealer som tidligere til dels ble beslaglagt av 

gamle E6. Området ligger nordvest for nye E6, med Aunasenteret mellom, og sørøst for den nye 

sentrumsgata som er en forlengelse av Olav Setroms veg.  

Planområdet utgjør ca. 7,5 daa og omfatter områdeplanens utbyggingsområder BS14 og BS15, 

uteoppholdsarealet o_BUT, parkeringsplassen f_SPA3, samt deler av sentrumsgata o_SKF.  

Direkte berørte eiendommer er 

Eiendom, 

gnr/ bnr 

Eier Kommentar/ beliggenhet i områdeplanen  

280/7 Oppdal kommune (= gammel E6-trasé)  

Eiendommen omfatter deler av sentrumsgata o_SKF, 

hoveddelen av uteoppholdsarealet o_BUT, hele BS14, 

hoveddelen av BS15, deler av parkering f_SPA3 

280/96  REN Oppdal AS Eiendommen omfatter felt BS13 (=Aunasenteret), 

hoveddelen av parkering f_SPA3 med tilliggende 

grøntareal, deler av uteoppholdsarealet o_BUT 

280/228 SKREEN  STENSRUD EIENDOM 

AS 

Eiendommen omfatter deler av BS16 (inkl. torget ved 

Møllekroa), deler av sentrumsgata o_SKF samt en 

mindre del av BS15 

284/37 HUSFLIDEN OPPDAL SA Eiendommen omfatter deler av BS16 og deler av 

sentrumsgata o_SKF 

 

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Felt BS14 og BS15 er avsatt til utbygging av sentrumsformål. Felt o_BUT er avsatt til offentlig 

uteoppholdsareal. Felt f_SPA3 er avsatt til felles parkering for delfeltene BS13 (Aunasenteret), BS14 

og BS15. Felt o_SKF (ny sentrumsgate, «shared space») grenser til planområdet i nordvest. Arealene 

er i hovedsak opparbeidet i samsvar med områdeplanen. Sentrumsgata er anlagt delvis inn på BS14 

og BS15 og er derfor ikke i henhold til gjeldende plan. 
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3.3 Stedets karakter og landskap 

Oppdal omkranses av fjell, mens i selve sentrumskjernen er terrenget i hovedsak flatt og har en 

kvartalsstruktur som er kommet som resultat av flere generasjoner med planer. Områdeplanen fra 

2015 kom som resultat av E6-omleggingen gjennom sentrum.  

Bebyggelsen i Oppdal sentrum er i hovedsak saltakshus av mindre skala med unntak for endel 

bebyggelse av nyere dato i større skala og med flate tak. De største er Skifer Hotell og kjøpesentrene 

Domus og Aunasenteret. I saltaksbebyggelsen er det varierte funksjoner. Mindre forretninger og 

serveringssteder på gateplan bidrar til å skape et hyggelig sentrumsliv.  

Tettstedet Oppdal er imidlertid fortsatt bilbasert, og svært mye av arealet i sentrum er i dag opptatt 

av veggrunn og parkeringsplasser. Kvartalsstrukturen kommer mest til syne i vegnettet, og ikke like 

mye i bebyggelsen, som gjerne ligger noe spredt innenfor kvartalene. Intensjonen i områdeplanen er 

at det skal fortettes inn mot sentrumsgata for å skape et intimt og dynamisk gateliv.  

 

 

Figur 4. Flyfoto som viser situasjonen i Oppdal sentrum før E6 ble flyttet. Kvartalsstrukturen er definert i vei- og 

gatenettet, mens bebyggelsen er noe spredt innenfor kvartalene. Man ser også landskapssituasjonen, der tettstedet 

ligger omkranset av fjell. 

 

3.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminneregisteret viser at det ikke finnes kjente, automatisk fredede kulturminner innen 

området. Sør-Trøndelag fylkeskommune som er regional kulturminnemyndighet vurderer at det til å 

være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner. 

Forslagsstiller har heller ikke kjennskap til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

3.5 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 

Det er få plassrom i sentrum av Oppdal i dag, heller ikke i områdeplanen som er gjeldende 

reguleringsplan. I eksisterende situasjon er det torget ved Møllekroa som er det tydeligste 

plassrommet, dette er dog ikke sikret eller videreført i områdeplanen. Ellers fungerer 

parkeringsplassene og inngangssoner samt butikklokalene som møteplasser i lokalmiljøet. I 
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områdeplanen er den nye sentrumsgata ment å bli det mest sentrale byrommet. På tvers av 

sentrumsgata er det planlagt en «grønn forbindelse» mellom Fritidsparken og idrettsområdet ved 

skolene. Felt o_BUT som er det største regulerte offentlige uterommet, ligger i krysningspunktet 

mellom disse fotgjengeraksene og kan sies å representere et møte mellom by og landskap.  

3.6 Naturressurser, inkl. landbruk 

Ikke aktuelt tema 

3.7 Trafikkforhold 

Bestemmelsene i områdeplanen sier at det skal dokumenteres at nødvendig frisikt er ivaretatt i plan- 

og byggesaker som berører byggelinjer mot gate- og vegkryss. Det forutsettes at dette er ivaretatt 

ved opparbeiding av parkeringsplassen f_SPA. Planen mangler fortau (trafikksikker forbindelse for 

myke trafikanter) langs sørøstsiden av feltene BS14 og BS15.  

3.8 Barns interesser 

I områdeplanen er barns interesser primært knyttet til ny forbindelse mellom rekreasjonsområdene 

ved skolene og Fritidsparken. Felt o_BUT skal opparbeides med tanke på opphold, lek og aktivitet. 

3.9 Teknisk infrastruktur 

Se vedlagte VA-skisse vedrørende eksisterende kommunalt ledningsanlegg.   

3.10 Universell tilgjengelighet 

Områdeplanen har bestemmelse om at universell utforming skal ivaretas i opparbeidings- og 

utbyggingstiltak. Det forutsettes at dette er ivaretatt i opparbeidelsen av sentrumsgata.  

3.11 Grunnforhold 

Områdeplanen beskriver: «Skrednett viser ingen aktsomhetsområder for skred, steinsprang eller 

kvikkleire. Planområdet ligger over marin grense og på en grusressurs. Området vurderes derfor å ha 

trygge grunnforhold.» 

3.12 Miljøfaglig forhold (støy, støv, klima, mm) 

Temaet er ikke relevant for aktuelt utbyggingsformål. 

3.13 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Se kapitel 6 om ROS-analyse.  

3.14 Næring 

Kommuneplanens arealdel, sist revidert i 2015, sier på s.6: «Oppdal sentrum fortettes for å 

videreutvikle et attraktivt, levende sentrum for beboere og besøkende. Sentrumsområdet, som skal 

fortettes, er definert i områdereguleringsplanen der det legges opp til fortetting innenfor 

planområdet, nord for jernbanen. Oppdal er en helårs reiselivsdestinasjon. Sentrum er også 

turistsentrum og alpinbakkene ligger nært. (…)» 

Oppdal+ og områdeplanen fokuserer også på å skape mer liv og aktivitet i sentrum ved fortetting. 

Samtidig anbefales det «å bevare og utvikle parkeringsmulighetene i sentrum». Områdeplanen 

regulerer f_SPA3 som felles parkering for delfeltene BS13 (Aunasenteret), BS14 og BS15. 
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4 Beskrivelse av reguleringsendringen 

4.1 Hovedtrekk i reguleringsendringen og det planlagte utbyggingstiltaket.  

  

Figur 5. Aksonometrisk illustrasjon av illustrasjonsprosjektet. 

Forslaget legger til rette for etablering av en forholdsvis lang og smal saltaksbygning i 4 etasjer med 

et formgitt tårn inntil. Der områdeplanen har en åpen passasje mellom sentrumsgata og 

parkeringsplassen foran Aunasenteret, foreslås nå en passasje som er åpen på bakkeplan og 

overdekket fra 3. etasje. I 2. etasje foreslås det en smal bru, som er sentrert over passasjen.  

 

 

Figur 6. Snitt gjennom passasje 

Som illustrasjonsprosjektet viser, planlegges bygget delvis med publikumstilgjengelige takflater som 

kan brukes til opphold, lek og aktiviteter som eksempelvis akebakke, klatrevegg og framvisning av 
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teater/konserter. I reguleringsendringen inngår også en mindre forskyvning av parkeringsplassen slik 

at det kan etableres fortau og inngangspartier mot denne. 

Det nye Oppdal Innovasjonssenter er ment å være et identitetsskapende og funksjonelt bygg der 

ønsket er å legge til rette for etablering, utvikling og vekst av næringslivet og kunnskapsmiljøet samt 

være et tilskudd til aktivitets- og handelstilbudet, både i sentrum, i bygda og i regionen for øvrig.  

Funksjonene som er planlagt i bebyggelsen er forretning, bevertning, næring, verksted og kontor. 

Bygningen er tiltenkt kontorlokaler for flere lokale aktører (blant annet Nasjonalparken Næringshage, 

Vertical Playground, Gjensidige Oppdal/Rennebu), større møtelokaler, verkstedlokaler, klatresenter, 

treningssenter (Spenst), forretninger (sports- og friluftslivsbutikker og lokale småbedrifter) og et 

serveringssted.  

Det arkitektoniske grepet i illustrasjonsprosjektet viser en sammenstilling mellom to volumer, «Låven 

og Fjellet», det vil si en forholdsvis lang og smal saltaksbygning i 4 etasjer og et formgitt tårn som 

trapper seg ned mot sør og ender som et åpent tak delvis over utearealet i felt o_BUT.  

Saltaksvolumet er inspirert av lokal byggeskikk og tradisjon, mens klatretårnet har fått sin form fra 

den planlagte aktiviteten på innsiden og utsiden av bygget – høye klatrevegger innendørs for 

Klatresenteret og et offentlig tilgjengelig uterom på takflaten. Formen er samtidig inspirert av 

Oppdals identitet som Fjellbygda. Det høye klatretårnet eksponerer bygningen fra langt hold, og 

skaper sammenheng og slektskap med de flotte fjellene som omkranser tettstedet.  

Innovasjonssenteret er tenkt med en utstrakt bruk av tre i både eksteriør og interiør, der 

trearkitekturen og den lokale byggeskikken gis et fremtidsrettet og representativt utrykk. Bygget skal 

framstå som moderne, men også med tilknytning til lokale tradisjoner. 

 

Figur 7. Sammenstillingen av «Fjellet og låven». 
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4.2 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

Reguleringsformålene for BS14 og BS15 er sentrumsformål. Formålet opprettholdes.  

4.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Utforming 

I områdeplanen fungerer formålsgrensene som byggegrenser og dette er videreført i forslaget. 

Bebyggelsen innenfor bestemmelsesområde # 1, dvs «Fjellet»/ klatretårnet, skal gis en skulpturell 

form, og det tillates at denne fortsetter som et åpent takoverbygg delvis over felt o_BUT. Taket skal 

være tilgjengelig for publikum og tilrettelegges for uteopphold.    

Det er satt krav om saltak for hovedvolumet. Det er videre stilt krav om at tre skal være det 

dominerende fasadematerialet og at fasaden skal formgis slik at veggflatene brytes ned i mindre 

partier innenfor et helhetlig samlet uttrykk.   

Bebyggelsens høyde 

Gesimshøyden er 14,5 m og mønehøyden 19,0 m. Høydene er satt for å gi rom fire næringsetasjer og 

for å gi en takvinkel som harmonerer med byggets øvrige proporsjoner og uttrykk. Klatretårnet har 

maksimal høyde 26 m. 

Grad av utnytting 

Områdeplanen har maksimal utnyttelse på 100% BYA og dette er videreført i forslaget. 

Illustrasjonsprosjektet viser en utnyttelse på omtrent 6.600 m2 BTA. 

4.4 Parkering og trafikkløsninger 

Langs felt BS14 og BS15, på sørøstsiden, foreslås et nytt fortau langs fasaden på nybygget og felt 

o_BUT foreslås utvidet tilsvarende fortausbredden. Felt BS14, BS15 og o_BUT forskyves derfor 2m 

mot nordvest, tilsvarende bredden av fortauet. For øvrig opprettholdes adkomst og trafikkløsninger 

som i områdeplanen. Dette er sikret i bestemmelsene. 

Parkeringskravet er i områdeplanen forutsatt løst i byggesak (jfr. planbestemmelsene pkt 5.10).  

Varelevering er i områdeplanen forutsatt løst i byggesak (jfr. planbestemmelsene pkt 5.10) og 

bestemmelsen videreføres i forslaget. Det vises til illustrasjonsvedlegget som viser et eksempel på 

gjennomførbare løsninger.   

4.5 Uteoppholdsareal, lekeplasser, friområder og parker 

Felt o_BUT skal opparbeides for uteopphold, aktiviteter og lek.    

Det tillates en overdekning over felt o_BUT, og dette skal utformes for uteopphold med adkomst fra 

bakkeplan.    

4.6 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket kobler seg på kommunalt ledningsnett. Se vedlagte VA-skisse.  

4.7 Universell utforming 

Områdeplanens bestemmelse videreføres: «Ved opparbeidings- og utbyggingstiltak i planområdet 

skal prinsippet om universell utforming og kriminalitetsforebyggende hensyn ivaretas så langt dette 

er mulig» 
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Universell utforming er for øvrig regulert i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK17). 

Utbyggingsprosjektet omfattes av bestemmelsene for publikumsbygg. Tomta er flat, og er godt egnet 

for tilrettelegging for bevegelseshemmete.  

4.8 Miljøoppfølging 

(Det er ikke gitt planbestemmelser om dette emnet. Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift 

TEK17 gjelder) 

4.9 Andre forhold (rammebetingelser og bestemmelser) 

Det er gitt rekkefølgebestemmelser for følgende forhold: 

Uteoppholdsarealet o_BUT skal opparbeides før det gis ferdigattest for BS14. 

Utbyggingsavtale med kommunen forventes inngått, ref KPA § 1.4. 

5 Virkninger av reguleringsendringen 

5.1 Avvik fra områdeplanen 

Se også kapitel 2.2 Forhold til / avvik fra gjeldende reguleringsplan som gir oversikt over de konkrete 

endringene fra områdeplanen. 

Begrunnelse for ønskete endringer 

Endringene av formålsgrenser og høydebegrensninger muliggjør en bedre utnyttelse av eiendommen 

enn områdeplanen. Sammenføyningen til én bygning fra og med tredje etasje gir en helt annen 

brukbarhet og fleksibilitet i kontorarealene i bygget slik at større leietakere (som f.eks. NNH) kan 

være samlet på ett plan. Høydejusteringen muliggjør en ekstra etasje. 

Uten de foreslåtte endringene vurderer tiltakshaver at utbyggingstiltaket vil fordyres vesentlig, bl.a. 

som følge av lavere arealeffektivitet, det oppstår behov for flere heiser og trappekjerner, og det 

skapes en dårligere sammenheng i etasjeplanene. Muligheten for å gjennomføre utbyggingen 

reduseres da vesentlig. 

Virkninger for miljø og samfunn 

Tiltakshaver har naturligvis en egeninteresse i endringene, men mener samtidig at det er positivt for 

miljø og samfunn at arealutnyttelsen i sentrums mest sentrale del blir så god som mulig. Aktiviteten 

her antas å skape nye arbeidsplasser og bli inntektsbringende for kommunen. Samtidig kan man 

forvente positive økonomiske ringvirkninger for sentrum for øvrig og for omlandet. Sentrum 

forsterkes som møteplass mellom tjenesteleverandører og -brukere, forretningsdrivende og 

handlende, bygdefolket og tilreisende. En konsentrasjon av tilbud i sentrum vil på sikt kunne bidra til 

mindre transport av varer og tjenester enn et spredt, bilbasert utbyggingsmønster. 

Ytterligere vurderinger av virkninger innenfor flere temaer gis i understående avsnitt. Virkninger av 

reguleringsendringen er også vist i «Illustrasjonsvedlegg, Virkning av planendring».  

5.2 Stedets karakter, byform og estetikk 

Nærvirkning og fjernvirkning er illustrert i eget vedlegg (Illustrasjonsvedlegget).  

Utbyggingstiltakets hovedgrep og arkitektoniske uttrykk 

Områdeplanen legger opp til et konvensjonelt treetasjers bygg med inntrukket fjerdeetasje. I 

reguleringsendringen fremmes derimot bestemmelser og rammer for et spesifikt utbyggingsforslag 

for Oppdal Innovasjonssenter; «Låven og Fjellet». Etter forslagsstillers vurdering viser dette en langt 
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mer interessant og stedstilpasset løsning: Forslaget bringer referanser/ assosiasjoner til både lokal 

byggeskikk og til fjellandskapet. Samtidig foreslås et tydelig arkitektonisk grep for sentrumsgata der 

klatretårnet «Fjellet» plasseres som et skulpturelt bygningsvolum med «Låven» som en roligere 

bakvegg. Oppdal sentrum tilføres et markant nytt og identitetsbyggende landemerke. 

«Fjellet» ligger der områdeplanen har gitt sentrumsgata en sideforskyvning. Det ligger derfor godt 

eksponert fra begge ender av gata, men også i fjernvirkning sett fra utenfor sentrum fra flere 

retninger. Gitt at torget ved Møllekroa får bestå, vil klatretårnet i tillegg fungere som en markør for 

dette byrommet. 

«Låven» er med utgangspunkt i tomtas langstrakte form, gitt en smal, rektangulær hovedform 

avsluttet med et enkelt saltak. Inspirasjon er hentet fra trønderlån, låver og annen tradisjonell 

gårdsbebyggelse der man kan se hvordan ulike funksjoner over tid er bygget på rekke og samlet 

under et felles tak. Også de lokale eksemplene Møllekroa, Oppdal stasjon og turisthotellet har vært 

inspirasjonskilder.  «Låven» vil utgjøre én sammenhengende lang bygning mot parkeringsplassen, der 

områdeplanen anviser to separate bygningsvolumer. En ensformig og ruvende vegg kan potensielt bli 

et uheldig utslag av dette. Det er derfor stilt krav til utformingen av passasjen. For at passasjen skal 

være med å bryte opp volumet, skal denne være åpen på bakkeplan, være minimum 6,5 m bred og 

tillates overbygget fra og med tredje etasje. Minimum høyde for passasjen skal være 7 m. Det tillates 

en smal bru, sentrert over passasjen, i 2. etasje. Denne skal i hovedsak utføres i glass, og fri høyde 

under brua skal være minimum 3,5 m.  Det er også stilt krav om at fasadene skal formgis slik at 

veggflatene brytes ned i mindre partier innenfor et helhetlig uttrykk. Det er stilt krav om at tre skal 

være det dominerende fasadematerialet. 

 

Figur 8. Bildene viser noen eksempler på lokal byggeskikk. 

Innsnevring av passasjen mot parkeringsplassen og Aunasenteret 

I områdeplanen er det avsatt en åpning med bredde 12m mellom B14 og B15. Denne foreslås 

redusert. For gangtrafikk mellom sentrumsgata og Aunasenteret, antas dette å ha liten eller ingen 

virkning da en visuell og funksjonell forbindelse vil bli ivaretatt. Passasjen skal alltid være allment 
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tilgjengelig og er gitt mål som gir plass nok for aktuell trafikk. Passasjen munner ut i sentrumsgata vis 

a vis torget ved Møllekroa. Det vurderes som positivt at gata blir mer visuelt avskjermet fra 

parkeringsplassen.  

Bebyggelsens høyde og plassering 

Gesimshøyden foreslås økt til 14,5m fra gjeldende plans 13m (B14) og 14m (B15).  

Mønehøyden foreslås økt til 19,0m fra gjeldende plans 14m (B14) og 16m (B15). 

B14 og B15 foreslås forskjøvet 2 m mot nordvest. 

En sammenligning av skyggevirkningen av det foreslåtte utbyggingstiltaket og et tiltak i samsvar med 

områdeplanen er gjort i illustrasjonsvedlegget. Det viser relativt små forskjeller. For solinnfall i 

gaterom og på nabobebyggelsen vil gesimshøyden ha størst betydning så lenge sola står høyt, altså 

på sommerstid samt vår/ høst, og her er økningen beskjeden.  Mønehøyden får betydning først når 

sola står lavt altså midtvinters. Toppen av «Fjellet» kaster en lang skygge, men denne har liten 

utstrekning. Avtrappingen mot sør bidrar til mer sol ved Husfliden og banken enn i områdeplanen. 

Forskyvningen av felt BS14 og BS15 mot nordvest medfører noe større skyggevirkninger i Ola 

Setroms vei sammenlignet med gjeldende plan, ettersom gateløpet har blitt smalere. Gaterommet vil 

på grunn av dette kunne oppleves som trangt. 

I Aunasenteret er det én leilighet som vil miste noe utsikt i retning nordvest pga. økt gesimshøyde. 

Nytt fortau 

Foreslått forskyvning av BS14, BS15 og o_BUT muliggjør fortau langs østsiden av nybygget. 

Utstillingsvinduer og eventuelt innganger kan dermed etableres også mot denne siden slik at 

baksidepreget unngås.  

5.3 Landskap og kulturmiljø 

Ikke et aktuelt tema. (Det gjøres ingen vesentlige inngrep i natur- eller kulturlandskapet. 

Reguleringsendringen vurderes derfor ikke å ville gi negative konsekvenser for kulturminner og -

miljø. Virkninger for bygdesenterets form er beskrevet over). 

5.4 Grønnstruktur, rekreasjonsområder, uteområder (nærmiljø og friluftsliv) 

Felt o_BUT utvides med 2 m i nordvestlig retning og det foreslås å tillate en overdekning over deler 

av arealet. Begrunnelsen er å gi en forbindelse opp på «Fjellet» som er ment å bli et uteareal 

tilgjengelig for publikum og tilrettelagt for ulike aktiviteter. De delene av overdekningen som vil være 

åpne for allmennheten vil forskriftsmessig sikres. Overdekningen er i illustrasjonsprosjektet avsluttet 

med et sørvendt amfi som gir et fint sted å sitte i godvær og forbindelse opp på taket samtidig. 

Under overdekningen vil man kunne oppholde seg f.eks. på regnværsdager eller det kan rigges til 

markedsboder eller lignende. Reguleringsendringen vurderes derfor som et positivt tilskudd til 

uteområdene. 

5.5 Klimapåvirkning (påvirkning av ytre miljø)  

Ikke et aktuelt tema da forslaget ikke bringer inn vesentlige endringer. 

5.6 Trafikkforhold, herunder parkering 

Illustrasjonsvedlegget viser at felt f_SPA har kapasitet til å romme både parkering for Aunasenteret 

og besøks-/ kundeparkering for Innovasjonssenteret. Det forutsettes at en privatrettslig avtale om 

bruken kommer på plass før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 
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Felt f_SPA3 har imidlertid ikke rom for ansatteparkering for Innovasjonssenteret i tillegg. Dette 

forutsettes derfor løst utenfor egen tomt, jf. områdeplanens bestemmelse 5.5 Parkering. I 

forbindelse med søknad om byggetillatelse/igangsettingstillatelse må det dokumenteres at kravet til 

parkering i bestemmelsenes pkt. 5.5 er oppfylt. Parkeringskravet forutsettes løst i bindende og varig 

avtale om parkering i nærheten, enten i parkeringsanlegg eller som markparkering. Noen potensielle 

tomter for parkering er illustrert under punkt 2 i illustrasjonsvedlegget. 

Reguleringsendringen har ellers ingen virkning på trafikksituasjonen.  

5.7 Barns interesser 

Reguleringsendringen er i likhet med områdeplanen positiv ved at det stilles krav om etablering av 

felt o_BUT og gir gode muligheter for lek og aktiviteter for barn. Det er også positivt at det foreslås 

nytt fortau mot parkeringsplassen på f_SPA3, noe som muliggjør en trafikksikker bevegelse rundt og 

god adkomst til bygget. 

5.8 Teknisk infrastruktur 

Reguleringsendringen gir noe større utbyggingsareal, hvilket kan medføre litt større belastning på 

kommunalteknisk anlegg. Dette forutsettes løst i byggesak. Se ellers vedlagte VA-skisse.  

5.9 Universell utforming 

Det er ikke avdekket at reguleringsendringen vil få noen uheldig virkning for universell utforming 

eller tilgjengelighet. Dette skal uansett løses i samsvar med teknisk forskrift til plan og bygningsloven 

TEK17. 

5.10 Konsekvenser for næringsinteresser   

Etableringen av et innovasjonssenter i Oppdal antas å få positive ringvirkninger som beskrevet i 

kapitel 5.1.  

5.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater 

Uteoppholdsarealet o_BUT eies av Oppdal Kommune. Drift og vedlikehold av o_BUT vil dermed være 

kommunens ansvar. 

5.12 Interessemotsetninger 

Mottatte innspill til planarbeidet er behandlet i eget vedlegg «Gjennomgang av innspill til 

planarbeidet». Innspillene berører i hovedsak temaene parkering og byggehøyder, samt forslaget om 

endring av formålsgrenser mellom BS14 og BS15, noe som muliggjør en sammenbygging av 

utbyggingstiltaket på en måte som ikke er mulig i gjeldende plan. 

Innspillene er imøtekommet ved at størrelsen på passasjen er utvidet fra forslaget som ble illustrert 

ved oppstart. Passasjens dimensjoner er økt fra minimum 5,5 m bredde og 3,5 m høyde, til minimum 

6,5 m bredde og 7 m høyde.  

Det har kommet innspill vedrørende parkeringsløsning. Det uttrykkes bekymring rundt hvordan 

parkeringskravet for bebyggelsen på BS14 og BS15 skal kunne løses. I gjeldende områdeplan § 5.5. 

forutsettes at parkeringsløsning legges fram i forbindelse med byggesøknad. Denne bestemmelsen 

videreføres i planforslaget. I Illustrasjonsvedleggets Del 2 - “Utredning av parkeringsløsning” er 

parkeringsdiskusjonen i sentrum belyst, og det er illustrert hvordan kravet til parkering kan oppfylles 

for BS14 og BS15. 
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Det har også vært en diskusjon knyttet til utforming og plassering av parkeringsplassen felt f_SPA3. 

Forslagsstiller ønsket å få plass til fortau langs nybygget og ville forskyve parkeringsplassen i østlig 

retning, noe eier av naboeiendommen Aunasenteret uttrykte motstand mot. Ved 

førstegangsbehandling av planforslaget den 21.06.18 vedtok kommunestyret at man heller skulle 

forskyve utbyggingsfeltene vestover og slik gi plass til fortauet uten å berøre parkeringsplassen.  

Planmaterialet er i august 2018 revidert i samsvar med dette vedtaket.      

5.13 Avveininger av konsekvenser /virkninger 

Positive virkninger av reguleringsendringen er: 

• Reguleringsendringen øker arealutnyttelsen i sentrum, dvs. motvirker spredt utbygging i 

randsonen og på jordbruksareal. Dette er samfunnsøkonomisk og miljømessig positivt og i tråd 

med nasjonal arealpolitikk. 

• Utbyggingstiltaket tilbyr sammenhengende, fleksible kontor- og næringsarealer tilpasset 

etablering av større aktører i sentrum. Dette antas å få positive ringvirkninger for det øvrige 

næringslivet. 

• Illustrasjonsprosjektet har en egenartet arkitektur som tar utgangspunkt i stedlige referanser. 

Byggets signalvirkning vil bidra til å bygge en sterkere identitet for Oppdal sentrum. 

• Byrommet får flere bruksmuligheter når takflaten på «Fjellet» gjøres tilgjengelig.  

• Forskyvning av nybygget gir trafikksikkert fortau rundt bygget og muliggjør adkomst fra begge 

sider. 

Andre virkninger av reguleringsendringen er: 

• Økning av byggehøyden vil, sammenlignet med områdeplanen, sperre for utsikt fra enkelte 

posisjoner, men åpne for utsikt fra andre posisjoner. 

• Økning av byggehøyden vil, sammenlignet med områdeplanen, gi mer skygge på enkelte 

tidspunkter spesielt vinterstid, men mindre skygge på andre tidspunkter. 

• Etablering av en sammenhengende bygningsmasse mot parkeringsplassen kan potensielt gi en 

ensformig og ruvende vegg. For å unngå dette er det stilt krav om at tre skal være det 

dominerende fasadematerialet og at fasaden skal formgis slik at veggflatene brytes ned i mindre 

partier innenfor et helhetlig samlet uttrykk. Passasjen skal også utformes slik at den bidrar til å 

bryte opp volumet. 

• Forskyvningen av felt BS14, BS15 og o_BUT vestover, fører til at Ola Setroms vei (deler av felt 

o_SKF) blir 2 m smalere. Dette medfører at gateløpets bredde reduseres til hhv. 9 og 11 m, samt 

at det blir mer skygge i gaterommet på enkelte tidspunkter. 

 

Reguleringsendringen har etter forslagsstillers mening ingen entydig negative virkninger. Det som 

anses som den mest negative virkningen er at Ola Setroms vei blir forholdsvis smal vest for o_BUT, 

BS14 og BS15, og at det dermed blir mer skygge i gaterommet som kan oppleves som trangt. I sum 

vurderes reguleringsendringen som positiv. 

6 Risiko og sårbarhet, ROS-anayse 

Det er gjennomført en enkel ROS-analyse for temaer utvalgt i samråd med kommunen. Analysen 

avdekket risiko som fordrer at det vurderes tiltak innen følgende temaer: 

• Støy og støv fra anleggsarbeid: Anleggsarbeid vil gi forstyrrelser for naboeiendommer. Det 

foreslås derfor bestemmelse om plan for beskyttelse av omgivelsene ved anleggsgjennomføring.   
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• Ulykke ved anleggsgjennomføring: Risikoen anses "normal", dvs som for tilsvarende 

utbyggingsprosjekter. Det foreslås bestemmelse om plan for beskyttelse av omgivelsene ved 

anleggsgjennomføring. 

• Ulykke i av- og påkjørsler: Det foreslås ingen endringer i trafikksituasjonen i forhold til dagens 

situasjon/ områdeplanen, etablerte avkjørsler og veiløsninger beholdes. Disse forutsettes trygge 

nok da de er av nyere dato og etablert i samsvar med områdeplanen. 

• Ulykker med gående/ syklende: Reguleringsendringen vil gi større sikkerhet enn områdeplanen da 

fortau etableres mot parkeringsplassen. Det vil dog alltid være en viss risiko for ulykker. Ingen 

tiltak foreslås utover etablering av fortau. 

• Flom: I følge rapport Flomvurdering Oppdal sentrum, 27.04.2018, utarbeidet av Norconsult, vil 

omtrent hele Oppdal Sentrum berøres i tilfeller av 200-års flom og 1000-års flom. Tiltak mot flom 

anbefales vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel. Plantiltaket ligger innenfor det 

berørte området, og i forbindelse med søknad om igangsetting må det dokumenteres at bygget 

tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK 17. 

 

 

7 Planprosess og medvirkning. Innkomne innspill 

7.1 Kunngjøring og varsling 

Igangsatt regulering ble kunngjort i Mediehuset Opp den 28.12.2017. 

Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 21.12.2017.  

7.2 Medvirkning og samråd. Merknader. 

Det er avholdt oppstartsmøte for regulering med Oppdal kommune 21.11.2017.  

Det er ikke avholdt møter med sektormyndigheter. 

Det er per 07.05.2018 innledet dialog med Aunasenteret om framtidig disponering av 

parkeringsplassen i felt f_SPA3. 

Innkomne merknader er sammenfattet i eget vedlegg. 

 


