
HUS arkitekter AS Nordre gate 10 7011 Trondheim 73 10 10 50 firmapost@husark.no 974 394 618 MVA 1 / 1

PROSJEKT : ELILØKKEN BRUK

Justert planforslag - endringer
BAKGRUNN
Komplett planforslag for Eliløkken bruk ble sendt til Skaun kommune for første gangs behandling
15.04.2015. Planforslaget la opp til høy utnyttelse med blokkbebyggelse i seks og åtte etasjer, samt
rekkehusbebyggelse. Kommunestyret vedtok planforslaget 20.1 0.2016 med vesentlig reduksjon av
tillatte byggehøyder for blokkbebyggelsen nærmest Fv.800.

Utbygger ønsker å fremme et bearbeidet forslag som i størst mulig grad imøtekommer v edtak og som
klarer å opprettholde krav til utnyttelse satt i Kommuneplanens a realdel .

Dette notatet redegjør for endringer innenfor delfelt BB i planforslage t.
Turdrag, felles uterom og forhold knyttet til strandlinjen er som i opprinnelig planforslag.

BEBYGGELSE
Organiseringen av feltene er som i tidligere forslag, men det er blitt gjort endringer i høyder og
bygningstypologi.

FELT BB (TIDLIGERE B B2)
Etter behandling av regulerings planen I PMU har det blitt satt en ny byggehøyde på c+24,5.
Planforslaget er forandret fra et punkthus på 7 et asjer pluss parke ringskjeller til en blokk på 4 etasjer ,
hvorav 3 etasjer er over bakkenivå og en sokkeletasje med parkeringskjeller.

Det er lagt til en bestemmelse om at det totale bygningsvolumet for felt BB må være oppstykket for å
dempe virkningen mot omgivelsene.

A dkomsten til bygget er universelt utformet og er enten via gangvei til 1 e tasje eller parkeringskjeller .
Det er 1,2 p plasser pr leilighet i parkeringskjeller og 10 gjesteparkeringsplasser utendørs. 5 % av
parkeringsplassene både innendørs og utendørs er u niverselt utformet.

For å opprettholde en høy tetthet innenfor planen så har illustrasjonsprosjektet blitt bearbeidet og gitt
et større fotavtrykk , enn den tidligere foreslåtte høyblokka . Det er 9 boliger i 1. og 2. etasje og 7
boliger i 3. etasje.

Antall boliger er begrenset av maks byggehøyde og tomteareal. Nytt illustrasjonsprosjekt viser 2 5
boliger . Utnyttelsen er redusert fra max 4 3 00 m2 BRA til 3000 m2 BRA.

Leilighetene får privat uteareal på østsiden og vestsiden av blokken. På østsiden er d et balkong på
fasade, og på vestsiden ligger det private utearealet i tilknytting til svalgangen.

F elles u teareal for felt BB ivaretas innenfor det totale planområdet.

N y byggehøyde på c+24,5 gir lite skyggevirkningen på naboer i øst og felles uteareal, he runder
badestranden , i llustrert i vedlagt sol og skyggediagram.
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