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Om prosjektet fra forslagsstiller
Lusparken arkitekter er engasjert av Trøndelag fylkeskommune som plankonsulent for arbeidet
med ny reguleringsplan for Røros videregående skole.
I de senere årene er det gjennomført flere byggeprosjekter ved skolen med midlertidig
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Planarbeidet skal avklare reguleringsstatus for
dagens skoleanlegg og samtidig ivareta en rimelig grad av fleksibilitet til videreutvikling av
skolen.
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 plankravet 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.
Presentasjon av prosjektet i oppstartsmøtet
Eksisterende skole som har vært bygget ut i flere trinn. Siste byggetrinn mangler ferdigattest
med krav til regulering for dette. Det mangler utnyttingsgrad slik det er i dag.
Behov for å regulere det for å få avsluttet de eksisterende sakene. Det er i tillegg en endring i
skolens behov. Ønsker å lage en plan som kan fungere over tid. Gi rammer for hvordan
fremtidig endring kan løses. Ingen konkrete planer pr nå for behov eller endringer.
Noen endringer i linjer etter fagfornyelse i vgs. Stort antall elever som gjør at man må bruke
begge verkstedhaller i bygg mot Verket til TIP. Det er da behov for å etablere mer bygg for
BAT. Paviljongen skal bort. Denne står på midlertidig godkjenning. Kommunen ønsker å
fortsette å leie arealer. Vil flytte dette inn i permanent bygg. Behov for litt mer plass på kort
sikt. D bygget er lite arealeffektivt slik det er utformet innvendig. Frittstående ny verkstedhall i
tilknytning til verkstedplassen i bakkant av bygningsmassen.

Post- og besøksadresse
Bergmannsgata 23
7374 RØROS
Telefon: 72 41 94 00

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
Postgiro: 0801.59.20301
postmottak@roros.kommune.no

Behov til fagfornyelsen er umiddelbart. I tillegg er det et langsiktig perspektiv med å se på
mulighetsrommet for litt større utbygging mot vest.
Aajege ønsker et mindre paviljongbygg i eget frittstående bygg samt bruk av noe uteareal.
Planstatus og rammebetingelser
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.

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.

Referansenr.: 21/2031-2

2

Foreslått avgrensning
Foreslått planavgrensning følger i hovedsak skolens eiendomsgrense. Mot Sundveien foreslås
det at reguleringsplanen følger veikanten slik at planen vil omfatte gang og sykkelvei mv. langs
skolens område.

Kommunens kommentar
Kommunen ønsker at hele den eksisterende planen tas opp til revisjon da plangrepet
forutsetter atkomst fra øst via Strømmehagan over eiendommen til Verket. Verket og Røros
videregående har også en del sambruk av arealene på nordsiden, mot inngangspartiene. Det
er også forholdsvis kaotiske trafikkforhold som planen bør adressere. Parkering er også et
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tema her. I dag er det midlertidig parkeringstillatelse for parkering vest for D bygget. Når denne
går ut har skolen veldig lite parkering igjen.
Diskusjon om planavgrensning i oppstartsmøtet
 Regulant har foreslått en avgrensing. Ønsker å regulere så lite som mulig for å kunne
løse det de skal løse.
 Kommunen. Verket har innrettet sine innganger mot fylkeskommunen eiendom.
Benytter i dag fylkeskommunens eiendom til parkering. Slik vi ser det ganske kaotiske
tilstander tilknyttet inngang til Verket. I tillegg går adkomst til baksiden av vgs via
Strømmehagaen, noe som da vil bli utenfor planområdet. Parkering er også et tema. I
dag er det midlertidig tillatelse vest for D bygget. Når denne går ut har vgs veldig lite
parkering igjen. Et kjernepunkt som berører planavgrensningen, er trafikk- og
parkeringsforholdene i området. Mye trafikk til tider av døgnet som må vurderes når
planavgrensning skal settes.
 Kommunen ønsker at man tar opp hele reguleringsplanen til revisjon fordi
videregående har adkomst også fra Strømmehagaen og på baksiden og fordi verket
har innkjøring og bruker Røros Vgs sin parkering.
 Pågående regulering av Strømmehagaen. Kommunen sender over avgrensingen på
denne planen.
 Fylkeskommunen vet ikke noe om Verket sine fremtidige planer. Må foreslå området
slik det ligger i dag. Dersom Verket har planer, må de evt komme med dette underveis i
planprosessen.
Etter oppstartsmøtet har forslagsstiller spilt inn nytt forslag til planavgrensning, vist i kartutsnitt
under. Det er presentert i to alternativer der det ene trekker plangrensa midt i Sundveien,
mens det andre alternativet tar med seg bussfelt regulert i eksisterende plan. Forslagsstillers
foretrukne alternativ er å følge midtlinje på Sundveien. Kommunen har gitt tilbakemelding om
at det er greit å følge midtlinja, men at eksisterende plan da må oppheves, slik at det ikke blir
liggende igjen en stripe av gammel reguleringsplan på det andre kjørefeltet. Det må da tas
med i oppstartsvarselet at eksisterende plan skal oppheves.
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Tema og utredninger
Forslagsstiller har foreslått følgende tema som bør behandles særskilt i planarbeidet:
 Støy: Hovedsakelig pga. beliggenhet langs Rørosbanen og nærhet til flyplass.
 Klima, overvann og flom: Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom
(NVE)
 Trafikksikkerhet: Sundveien er lite trafikkert (ÅDT: 200) og ikke spesielt
ulykkesbelastet. Det er fartsgrense 30 km/t forbi skoleområdet. Planarbeidet skal
tilrettelegge for videregående skole. Planområdet ligger i nærheten av barneskole,
barnehage og kultur/idrettsanlegg som benyttes mye av barn. Temaet bør derfor likevel
belyses i planarbeidet for 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 (kulturminnesøkRiksantikvaren). Planområdet grenser til et karakteristisk åpent kulturlandskap med
mindre frittliggende uthusbygninger. Noen av disse er registrert som kulturminner.
Kvitsandhagan nevnes i Forvaltningsplan-for-verdensarven-Røros-bergstad-ogCircumferensen-2019-2023. Forholdet til tilliggende kulturlandskapet Kvitsandhagan
bør drøftes i planarbeidet.
Kommunens kommentar
 Angående kulturminner ønsker Byantikvar at dyrket område skal legges som Lnfrområde med hensynssone kulturmiljø. Forslag til avgrensing er lagt i kanten på
parkeringsområdet og følger eiendomsgrense mot jernbanen.
 Forslagsstiller sier dette vil ha konsekvenser for videre utvikling av skoleområdet.
Særlig for det samiske området vil det være avgjørende å få kunne bruke noe av dette
området. Ser i utgangspunktet ok ut for forslagsstiller, men vil i løpet av prosessen
drøfte hvor stort området bør være for å få gode løsninger for bygg.
 Vi anbefaler at denne drøftingen tas mellom forslagsstiller og Byantikvar. Forslagsstiller
bruker litt tid og ønsker å lage et forslag til byggegrense for å ta dialogen videre på
dette.
 Kommunen ønsker at det legges mer vekt på trafikk enn det vi leser ut av
planinitiativet. Dette gjelder både interne trafikkforhold og forhold utenfor planområdet.
Dette området er veldig belastet med trafikk i deler av døgnet på grunn av funksjonene
som finnes her. Kommunen har gjennomført flere trafikkmålinger som gir bedre
trafikktall enn vegvesenet sine. Disse målingene kan gjøres tilgjengelig for
forslagsstiller i analysearbeidet.
 Ellers er kommunen enig med forslagsstiller om plantema
Øvrige tema som ble diskutert i møtet
Parkering
 Kommunen har ingen norm på dette. Vil antagelig gjøre et arbeid på dette i KDP, men
ønsker at regulanten ser på dette og begrunner. Regulant har en del erfaringstall på
dette fra øvrige prosjekter og vil ta med dette inn i planarbeidet. I dag finnes ingen
avtale med verket om parkering selv om fylkeskommunen har ønsket dette.
 Trenger ikke regulere for den midlertidige parkeringen som foregår vinterstid under
martnan.
 Midlertidig parkeringsplass er planlagt fjernet. Vil vurdere arealet der paviljongen er til
parkering. Mulig man får litt mindre parkeringsbehov fremover pga at ppt forsvinner.
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Byggegrenser
 Byggegrense mot jernbanen. Jernbaneloven sier 30 meter. Eksisterende
reguleringsplan regulerer 30 meter. Kommunen har ingen krav til at det skal tas inn
byggegrense, men jernbaneloven setter fortsatt krav til 30 m uavhengig av hva
kommunen tar inn. Gjør oppmerksom på at det også er krav til byggegrense mot
fylkesvei på 30 meter og 15 meter der hvor det er g/s-vei.
Vurdering av plikt om konsekvensutredning
Fra forslagsstiller:
Etter vårt syn kommer planarbeidet ikke inn under krav til planprogram eller
konsekvensutredning, jfr. Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften). Iht. KUforskriften §§ 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.
Kommunens kommentar:
Kommunen er enig med forslagsstillers vurdering av plikt om konsekvensutredning
Samarbeids- og medvirkningsprosesser
VA anlegg må avklares med kommunalteknikk.
God brukermedvirkningsprosess må vektlegges. Spesielt opp mot barn og unge.
Følgende møter bør avholdes med plan:
Før 1. gangs behandling:
Drøfting av plangrep, innspill etter oppstartsvarsling osv. Forslagsstiller ønsker at det settes en
liten møteserie når de er klare med noe. Forslagsstiller tar kontakt og lager en plan for dette
etter det er varslet oppstart.
Konklusjon
Kommunen vil anbefale oppstart av planarbeidet.
Her har vi har kun omtalt de temaene vi mener er avgjørende for å kunne gi en anbefaling om
oppstarten av planarbeidet og den videre prosessen. Det at et tema ikke er omtalt nå, hindrer
ikke at temaet kan bli vurdert senere.
Saksbehandling
Dersom det er uenighet om vesentlige spørsmål i dette referatet, har forslagsstiller mulighet for
å få disse forelagt kommunestyret.
Forslagsstiller varsler oppstart av planendring/planoppstart og sender ut iht varslingsliste. Evt.
merknader med kommentarer fra forslagsstiller oversendes kommunen etter at
høringsperioden er ferdig.
Leveranse av plan
Plandokumenter skal som et minimum tilfredsstille karttekniske krav iht:
https://www.kartverket.no/globalassets/om-kartverket/fylkeskartkontorene/trondelag/arealplan2019/sjekklisten-regplan-trondelag-april-19.pdf
Planen vil ikke være komplett før disse krav er innfridd.
Leveranse av digitale plandata.
Plandata leveres digitalt på gjeldende SOSI-format og skal følge kravene beskrevet i Kart- og
planforskriften kapittel 3, Fremstilling av arealplan. Se Nasjonal produktspesifikasjon for
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arealplan og digitalt planregister på «Plankartsiden». For bestilling av digitalt kartgrunnlag fra
kommunen kan det tas kontakt med ingrid.fossum@roros.kommune.no.
Adresselister.
Kommunen oversender naboliste. I tillegg til disse kommer statlige myndigheter.
Sjekk samtidig evt. tinglyste rettigheter på eiendom(mer) som berøres av planforslaget.
Gebyr
Gebyr faktureres Trøndelag fylkeskommune
Plan-Id
20210009
Vedlegg
Naboliste
Trafikkmålinger

Med hilsen
Røros kommune
Øystein Engan
Kommuneplanlegger
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