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1. Bakgrunn
Lusparken arkitekter er engasjert av Trøndelag fylkeskommune som plankonsulent for arbeidet med ny
reguleringsplan for Røros videregående skole. Reguleringsplanen vil også omfatte Verket Røros.
I perioden fra 2017 til i dag er det gjennomført et sammensatt arbeid med rehabilitering og nybygging på
skolen. Rammetillatelse ble gitt 26.03.2017 (S.nr. 16/1897) med midlertidig dispensasjon fra plankrav t i
kommunedelplan for Røros sentrum. Plankravet er begrunnet i at gjeldende reguleringsplan ikke angir grad av
utnytting for skoleområdet.
Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å gjennomføre en planprosess for skoleområdet. Planarbeidet skal
avklare reguleringsstatus for dagens skoleanlegg og samtidig ivareta en rimelig grad av fleksibilitet til
videreutvikling av skolen.
Røros kommune ønsker at planarbeidet også skal omfatte områdene til Verket Røros, som derfor også er tatt
inn i planområdet.
2. Beliggenhet
Planområdet omfatter Dagens Røros videregående skole og Verket Røros, med tilhørende utearealer.
Planområdet ligger mellom Sundveien ((Fv531) og Rørosbanen. Nord for veien ligger Røros skole avd.
Sundveien (1.-4. trinn) og Kvitsanden barnehage. Mot vest ligger Kvitsandhagan, som er et åpent
landskapsområde med spredte frittliggende bygninger. Øst for planområdet ligger eneboligområdet
Strømmehagaen.
3. Planstatus
Reguleringsplan med bestemmelser for Sundveien 10-12 gnr/bnr 133/140, 292, 255 (planid: 20090009).
Skolen ligger innenfor felt O2 som er avsatt til område for offentlig bebyggelse, skole. Det er ingen
bestemmelser for grad av utnytting for feltet. Verket ligger innenfor felt O1 og er regulert til idrettsanlegg.
Kommunedelplan for Røros sentrum
Området er avsatt til offentlige bygninger, i kommunedelplan for Røros sentrum vedtatt 25.06.2009. Det er
igangsatt arbeid med å revidere denne planen.
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Igangsatt planarbeid for Strømmehagaen
Planområdet grenser til pågående planarbeid for Strømmehagaen. Dette planarbeidet er en del av Rørøos
kommunes arbeid med fornying av boligplaner. Arbeidet ble igangsatt i 2020.
4. Planavgrensning
Foreslått planavgrensning følger i hovedsak grensen i gjeldende reguleringsplan, men med noen justeringer.
Gjeldende plan (Reguleringsplan med bestemmelser for Sundveien 10-12 gnr/bnr 133/140, 292, 255 (planid:
20090009)) vil bli opphevet.

5. Konsekvensutredning
Etter vårt syn kommer planarbeidet ikke inn under krav til planprogram eller konsekvensutredning, jfr.
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften). I hht. KU-forskriften §§ 6 og 8 skal planer og tiltak som
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes. Planforslaget vil ikke inneholde formål
som faller inn under forskriftens vedlegg I (tiltak som alltid skal konsekvensutredes) eller vedlegg II (tiltak som
skal vurderes nærmere). Det vurderes derfor at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU).
Videre kan det nevnes at planen er i tråd med formål angitt i gjeldende kommunedelplan for Røros sentrum.
Området er også regulert til skoleformål i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget viderefører dette.
Røros kommune har bekreftet at det ikke er krav om konsekvensutredning med planprogram.
6. Tema og utredninger - ROS
Tema som skal behandles i planarbeidet og ROS-analyse
• Støy: Hovedsakelig pga. beliggenhet langs Rørosbanen og nærhet til flyplass.
• Klima, overvann og flom: Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom (NVE).
• Trafikksikkerhet: Det er fartsgrense 30 km/t forbi skoleområdet, gangvei og fotgjengeroverganger. Røros
kommune opplyser at det er utfordringer i trafikkbildet i Sundveien, og har oppdaterte trafikktellinger som
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gir en tydelig høyere ÅDT enn det som er registrert i Vegvesenets oversikt. I området er det både
barneskole, ungsomskole og barnehage, i tillegg til Verket med idrettshaller og kulturskole. Dette gir
trafikktopper i perioder av døgnet. Problemstillingen bør belyses i planarbeidet med vekt på å ivareta
hensynet til myke trafikanter.
Hensynet til barn og unge, jfr. rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i
planleggingen. Beliggenhet nær barneskole, barnehage, kulturskole og idrettsanlegg.
Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet (kulturminnesøk- Riksantikvaren).
Planområdet grenser til et karakteristisk åpent kulturlandskap med mindre frittliggende uthusbygninger.
Noen av disse er registrert som kulturminner. Kvitsandhagan nevnes i Forvaltningsplan-for-verdensarvenRøros-bergstad-og-Circumferensen-2019-2023. Forholdet til tilliggende kulturlandskapet Kvitsandhagan
bør drøftes i planarbeidet.
Byantikvaren ønsker at en del av skoleområdet mot vest, som i dag er regulert til offentlig formål skole,
blir regulert til LNFR-område med hensynssone kulturmiljø.
7. Annet

Aktsomhetskart flom NVE:

Kulturminnesøk RA:

