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Sør-Odal kommune  

 
Reguleringsplan - Støy 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 13.09.2016 001/16 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
16/1822 - 3 

 
Rådmannens forslag: 
 
 
1. Styringsgruppen for fremtidens skole vurderer gjeldende reguleringsplan for 
Korsmo fra 1985 som tilfredsstillende plangrunnlag for bygging av 1-10 skole på 
Korsmo. 

2. Støyutfordringer knyttet til dagens situasjon forutsettes utredet og løst av 
skoleprosjektet. 

3. Støyutfordringer forårsaket av fremtidig E16-utbygging må løses av Statens 
vegvesen i samsvar med vegvesenets gjeldende praksis. 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 12.4.2016 om bygging av 1-10 skole 
på Korsmo er det nødvendig å vurdere gjeldende plangrunnlag fra 1985 opp mot 
dagens behov knyttet til skolebygging. Det er formelt sett ikke noe i veien for at 
kommunen bygger ny skole etter reguleringsplanen fra 1985. Den gjeldende 
planen har få føringer for ny bebyggelse, bortsett fra krav til situasjonsplan, 
høydebegrensning og takutforming, samt at parkeringsplasser skal ligge på 
tomta. 
Gjeldende reguleringsplan har rettsvirkning og påvirkes ikke av bestemmelser i 
kommuneplanen. Vedtatte planer gjelder inntil de blir avløst av en ny eller de blir 
opphevet. 
En reguleringsplanprosess er omfattende og tidkrevende arbeid som normalt tar 
minimum 12 måneder eller mer. Det er derfor viktig å vurdere hva kommunen 
oppnår ved å regulere området på nytt. 
 
I tillegg til vurdering av plangrunnlaget er det viktig å få avklart håndtering av 
eventuelle utfordringer med støy for det samme området. Det gjelder dagens 
støyforhold og støy knyttet til fremtidig E16. 
 
PLANPROSESS? 
Årene med høyest elevantall ved ungdomsskolen og Korsmo var i årene 
1983/1984 og 1984/1985 med til sammen 603 elever. Det er totalt 799 ved 



skolene i Sør-Odal per dato og det tas høyde for 900 elever i skoleprosjektet 
«Fremtidens skole». En av utfordringene knyttet til en såpass stor økning i antall 
elever er: 
 
Trafikkavvikling, parkering, trafikksikkerhet: 

· Kollektivtransport (buss) til skoleområdet/Korsmo bussterminal – 
skoleelever 

· Kollektivtransport (buss) knyttet til Korsmo bussterminal – ordinær 
persontrafikk 

· Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger 
· Parkering for ansatte, besøkende, m.m. 
· Håndtering av foreldrekjøring til skole og SFO – områder for av- og 

påstigning 
· Hensyn til bestående bebyggelse og øvrig virksomhet i området 

 
Regulering av et område innebærer også en helhetlig gjennomgang av området 
og dets funksjoner med hensyn på blant annet: 
 
Eiendommen og bygningsmassen: 

· Tomten - arealformål 
· Universell utforming 
· Utearealer – plassering, utforming og størrelser 
· Utnyttelsesgrad – BYA (bebygd areal) og etasjetall 
· Visuelle forhold 

 
Fylkesmannens kommentar til kommunens spørsmål om planprosess: 
For å få en vurdering av om plangrunnlaget fra 1985 står seg med hensyn på 
moderne skoleutbygging har kommunen henvendt seg til Fylkesmannen i 
Hedmark. Notatet/e-post er vedlagt saken. 
 
Gjeldende reguleringsplan: 
 
Utsnitt: Reguleringsplankart Korsmo (504-9) 



 
 
 
 
STØY: 
Skoleområdet på Korsmo er tidligere planavklart gjennom reguleringsplanen for 
Korsmo (2.1.85).  
Kommunen vedtok kommuneplanens arealdel i 2013 med tilhørende temakart for 
støy etter T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging). 
Temakartet er basert på NORSTØY-beregninger fra 2013. 
 
 

 
 

 



 
 
Skolebygg: 
Kommunen må sikre at ny skole tilfredsstiller kravene i henhold til retningslinje 
for støy i arealplanlegging (t-1442/2012). Ved etablering av nye bygninger med 
støyfølsomt bruksformål i gul sone skal kommunen kreve en støyfaglig utredning 
som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på 
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i 
plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. Tiltak: 
Støyskjerming, utforming og plassering av bygg, prioritering av krav til 
bygningsfunksjoner og utearealer. 
 
Nytt kryss E 16 Korsmo: 
Utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av 
eksisterende virksomhet er at planen ikke skal føre til at eksisterende støyfølsom 
bebyggelse blir liggende innenfor det som er definert som gul eller rød støysone. 
Tiltakshaver Statens vegvesen må gjøre tiltak slik at eksisterende støyfølsom 
bebyggelse ikke utsettes for støy i kategoriene gul/rød støysone. Kommunen må 
sikre dette gjennom oppfølging og reguleringsbestemmelser. 
 
Krav til utearealer: 
Uteareal ved skoler, barnehager og utendørs oppholdsareal for boliger skal ikke 
ligge innenfor gul sone. Statens vegvesen har i forbindelse med planlegging av 
ny E16 utarbeidet støykart som viser støy som følge av ny veg (ÅDT 2040) ved 
henholdsvis 2 m og 4 m over bakken. I henhold til disse støykartene vil støyen 
øke som følge av den nye vegen på store deler av Korsmo, inkl. skoleområdet 
(som delvis vil komme inn i gul støysone).  
 
 
 
Vurdering: 
Vurdering av behov for planprosess: 
Det gjøres ingen formelle feil ved å gå rett på byggesak. Dersom kommunen 
velger å gjennomføre skoleprosjektet uten omregulering må uansett alle 
strekpunktene under punktet bakgrunn for saken (se over) utredes og vurderes i 
forbindelse med byggesaksbehandlingen, jf. plan- og bygningslovens 
bestemmelser. 
 
Det stilles dessuten krav om konsekvensutredning i denne saken, jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, Vedlegg I: 
Planer som alltid skal konsekvensutredes. Industri, bygg og anlegg m.m. Pkt. 1. 
Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg 
til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som 
omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.  
Skoleområdet er vesentlig større enn 15 dekar. 
 
I tillegg til konsekvensutredningen vil det være naturlig å sørge for bred 
medvirkning fra berørte grupper under gjennomføring av skoleprosjektet.  
 
 
Vurdering av eksisterende støy og støy fra fremtidig vegutbygging - Konklusjon: 
Utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av 
eksisterende virksomhet er at planen ikke skal føre til at eksisterende støyfølsom 
bebyggelse blir liggende innenfor det som er definert som gul eller rød støysone. 



 
Støysoner: 
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom 
bruksformål skal unngås. 
Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold 
 
Skoleprosjektet må gjøre nødvendige utredninger som ivaretar nødvendige krav 
til skjerming mot eksisterende støy. Alternative løsninger kan for eksempel være 
å trekke støyutsatte elementer (bygg/utearealer) ut av rød/gul sone eller legge 
bygningsmassen nærmere støykilden og bruke bygningsmassen som støyskjerm 
for utearealene. 
 
Støyutfordringer knyttet til fremtidig utbygging av E16 gjennom Skarnes 
forutsettes løst av Statens vegvesen i planprosessen/prosjektering av vegen. 
 
 
 

 
 
Skarnes, 08.09.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 











































 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Opprettelse av arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og 
funksjonsprogram 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 13.09.2016 002/16 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
16/1822 - 1 

 
Rådmannens forslag: 
 
Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å nedsette en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram 

 

 
Bakgrunn for saken: 
I kommunestyrets vedtak 21.6.16 (sak 28/16) ble prosjektdirektiv for fremtidens 
skole godkjent. I henhold til direktivet skal styringsgruppen godkjenne etablering 
av arbeidsgruppen. 
Norconsult har i henhold til kontrakt opsjon på utarbeidelse av rom- og 
funksjonsprogram 
 
Aktuelt 
For å sikre et godt utgangspunkt for arkitektkonkurranse og videre fremdrift er 
det nødvendig med et godt grunnlag.  Dette gjøres ved utarbeidelse av rom- og 
funksjonsprogram som legger de prinsipielle føringene for skolens utforming. 
For å sikre god forankring og funksjonalitet er det nødvendig med god 
representasjon og kompetanse inn i arbeidet med rom- og 
funksjonsprogrammet. 
Det er nødvendig at dette arbeides startes så raskt som mulig slik at prosessen 
ikke tidsmessig forringes. 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at for å sikre et godt resultat og en god 
fremdrift må det nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som kan bistå 
Norconsult med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram. Kompetanse som er 
nødvendig i denne gruppen er: 

· Pedagogisk/skolefaglig 
· Skoleledelse 
· Støttetjenestene (PPT, skolehelsetjeneste) 
· FDV 

Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis fullmakt til å opprette en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, som ledes av 
prosjektleder for delprosjekt tjenesteutvikling. 



 
 

 
 
Skarnes, 08.09.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Utredning av kulturareal og økt areal idrettshall/kroppsøvingsrom 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 13.09.2016 003/16 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
16/1822 - 2 

 
Rådmannens forslag: 
 

1. Styringsgruppen gir administrasjonen fullmakt til å utrede konsekvenser 
og muligheter for utvidelse av direktivets rammer knyttet opp imot 
kulturareal og idrettshall 

2. Administrasjonen bes komme tilbake med utredningen til 
styringsgruppen til styringsgruppemøte oktober 2016 

 

 
Bakgrunn for saken: 
 
I kommunestyrets vedtak 21.6.16 (sak 28/16) ble prosjektdirektiv for fremtidens 
skole godkjent. Rammene for prosjektet er knyttet opp imot arealbehov, 
kostnader og aktivitet.  
I direktivet fremgår det av styringsgruppens mandat at ved endring av rammer, 
forutsetninger mv. skal styringsgruppen oversende saken til kommunestyret. 
 
Aktuelt 
I forarbeidet til Fremtidens skole har det vært mange innspill fra befolkningen og 
interessegrupper knyttet opp imot utvidelse av prosjektets rammer. Særlig har 
mange av innspillene vært konkretisert i forhold til areal til kulturformål og til 
idrettsformål. 
Kulturareal – Sør-Odal kommune har ingen kulturscene eller arena hvor det 
naturlig kan fremvises teater, konserter, kino mv.  
Idrettshall – det er stort press på dagens idrettshall, og det er grunn til å tro at 
dette presset vil øke.  
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at det ofte vil være store og ulike behov for 
areal og tilbud ved utbygging og nyetablering. Det er derfor viktig å være 
selektiv og kritisk til hvilke områder det ønskes å fokusere på slik at hverken 
kvalitet, fremdrift eller rammer påvirkes for mye. 
Forhold knyttet til både kulturareal og idrettshall har vært drøftet ved flere 
anledninger både internt i kommunene, med ulike interessegrupper og i dialog 
med potensielle brukere. Rådene er relativt samstemte ved at kommunen bør 
utrede mulighetsrommet og konsekvenser ved opprettelse av disse tilbudene nå 



som ny skole skal bygges. 
Rådmannen er av den oppfatning at dersom dette skal gjøres må det gjøres i 
sammenheng med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogrammet slik at man 
kan få en oversikt over hvilket mulighetsrom som ligger innenfor dagens 
eksisterende rammer. 
Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis fullmakt til å utrede konsekvenser 
og muligheter ved etablering av areal til kulturformål og idrettshall, og at 
administrasjonen melder tilbake til styringsgruppen på dette arbeidet til 
kommende styringsgruppemøte i oktober 2016. 
 
 

 
 
Skarnes, 08.09.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Nettside for prosjektet 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 13.09.2016 004/16 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
16/1822 - 4 

 
Rådmannens forslag: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Vurdering: 
 
 

 
 
Skarnes, 08.09.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
 



 
  

 
Sør-Odal kommune  

 
Eventuelt 
 
 
Vedtatt av Møtedato Saksnr 
Styringsgruppen for fremtidens skole 13.09.2016 005/16 
 
 
Saksanv.: Rune Hallingstad  
Saksbeh.:  

Arkiv:  Arkivsaknr 
16/1822 - 5 

 
Rådmannens forslag: 
 
 

 
Bakgrunn for saken: 
 
Vurdering: 
 
 

 
 
Skarnes, 08.09.2016  
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
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