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1 BAKGRUNN 

Norgeshus AS fremmer på vegne av Solbakken Eiendomsselskap AS forslag til endring av 

reguleringsplan med bestemmelser for reguleringsplan for «Prix-tomta» – Myhran 2 OG 3 GNR./BNR. 

8/9, 9/11, 9/4 OG 9/12. Kontaktpersoner er: 

Norgeshus AS 
v/ Guro Aarø Ianssen 

 
99618054 

guro@norgeshus.no 

Solbakken Eiendomsselskap AS 
v/Lars Arne Pedersen 

92038755 lars.arne.pedersen@gmail.com  

 

Bolig Partner AS startet i 2016 opp arbeidet med reguleringsendring for eiendommen. Det ble i 

desember 2016 sendt inn dokumenter til kommunen i forbindelse med endringen. Endringen ble 

sendt på høring i slutten av 2017.  

Solbakken Eiendomsselskap AS kontaktet Norgeshus høsten 2018 med ønske om omprosjektering av 

planendringen som ble sendt på offentlig høring 2017. Norgeshus har i samråd med kommunen 

kommet frem til at man kan bygge videre på dokumentene utarbeidet av Bolig Partner. Kommunen 

har opplyst at det sannsynligvis vil være aktuelt med en ny høring av endringsforslaget. 

2 PLANOMRÅDET 

2.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger om lag 450 meter nord for Buvika sentrum.  

 
Figur 1. Oversiktskart som viser planområdet med rød sirkel. 

2.2 DAGENS BRUK 

Området er i dag bevokst planert og bearbeidet etter at det gamle bygget som stod her ble revet. Det 

har tidligere vært en Prix butikk på eiendommen.   

mailto:guro@norgeshus.no
mailto:lars.arne.pedersen@
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2.3 PLANSTATUS 

Gjeldende reguleringsplan er «Prix-tomta» – Myhran 2 OG 3 GNR./BNR. 8/9, 9/11, 9/4 OG 9/12. 

Denne reguleringsplanen ble vedtatt 14.06.2010 og har planident. 201003. Området er regulert til 

konsentrert småhusbebyggelse, gatetun, friområde og gang/sykkelveg. 

Figur 2. I gjeldende plan er arealene avsatt til konsentrert småhusbebyggelse, gatetun, gang/sykkelveg og friområde.. 

2.4 FORMÅL MED ENDRINGEN 

Formålet med mindre reguleringsendring er å legge til rette for at det kan etableres flere boenheter. 

Tiltakshaver ønsker å bygge 12 boenheter fordelt på to leilighetsbygg i to etasjer. Dette gjør at areal 

avsatt til konsentrert småhusbebyggelse erstattes med areal for blokkbebyggelse. 

3 BESKRIVELSE OG BEGRUNNELSE AV ENDRINGER 

Endringene knytter seg hovedsakelig til bebyggelses utforming.  

Areal avsatt til konsentrert småhusbebyggelse blir erstattet med blokkbebyggelse. I tillegg endres 

formålsgrensene i planområdet og man erstatter formålet friområde med uteoppholdsareal. 
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Området avsatt som BBB har et totalt areal på 1505 m2. Planlagt tiltak er to leilighetsbygg med 6 

boenheter i hver. De planlagte leilighetene vil være fra ca. 55 m2 til 86 m2. BYA for hvert 

leilighetsbygg er foreløpig 336 m2. Bestemmelsene setter minimum antall boenheter og maksimum 

% BYA for å sikre at utbygging skjer som planlagt. Det er planlagt 23 parkeringsplasser hvorav 12 vil 

være i garasje/carport med bod i bakkant. Noen av parkeringsplassene vil kunne fungere som 

snøopplag i perioder der dette er nødvendig. Garasje/carport sør i området vil ha overdekke av jord. 

Dette skal inngå i uteoppholdsarealet (BUT). Arealet i bakkant av garasje/carport i sør vil fylles opp 

slik at man kan etablere et større flatt uteoppholdsareal der taket på garasje/carport inngår.  Dette 

gjør at totalt uteoppholdsareal vil være om lag 514 m2. Uteoppholdsarealet skal møbleres med 

minimum en sandkasse, lekeapparat og benker. I tillegg til dette vil det også være tilgjengelig 

uteoppholdsareal rundt boligblokkene. 

For å oppnå ønsket bebyggelse i området er nødvendig å etablere støttemurer. Det er planlagt 

støttemur mot gnr./bnr. 8/19 og 8/20. Det må også etableres støttemur på parkeringsarealet for å ta 

opp høydeforskjell i terreng. Det finnes erklæring fra nabo på 8/19 som tillater bygning inntil 1 meter 

fra felles grense, og 8/20 som tillater bygning i felles grense (vedlegg 4).  

Endringene i plankartet fører til endring av bestemmelser. Endringene går på antall enheter, formål 

og formålsgrenser. 

 
Figur 3. Forslag til reguleringsendring. 
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Nedenfor finnes en sammenfattet fremstilling av endringer i planbestemmelsene: 

Opprinnelig bestemmelse Endring 

1.1.1 Geoteknikk skal ivaretas ved søknad om 
tiltak og gjennom hele byggeprosessen. 
 
 
 
 
 
 
5.1 Utomhusanlegg 
Terrengbehandling, beplantninger og 
opparbeidelse av lekeplass, parkeringsplasser, 
sykkelparkering og plassering av avfallsanlegg 
skal skje etter en fagmessig utarbeidet, 
helhetlig utomhusplan for hele området. 
 
1.1.5 Hver leilighet skal disponere minst 2,5 
parkeringsplasser. 10 % av parkeringsplassene 
skal være tilpasset rullestolbrukere. Med det 
menes at de utføres med minimumsmål 3,8 x 5 
meter. Maksimal gesimshøyde for garasjer er 
3,0 meter over gjennomsnittlig terreng. 
 
1.1.2 Innenfor områder til boligbebyggelse skal 
det oppføres bolighus med tilhørende 
biloppstillingsplasser og garasjer. Bebyggelsen 
skal plasseres innenfor byggegrensene, omtrent 
som vist på plankartet. Bebyggelsen skal bestå 
av 8 leiligheter. 
 
 
 
 
 
1.1.8 tomteutnyttelsen (BYA) skal ikke overstige 
50 % 
 
 
 
 
 
1.1.3. Bolighusene skal oppføres i 2 etasjer med 
takterrasse. Et volum med grunnflate på inntil 
40 % av bolighusenes grunnflate tillates oppført 
i 3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er vist på 
plankartet.  
 
 
 

§5.1. Geoteknikk 
Utbygging skal skje i henhold til geoteknisk 
notat fra Rambøll, datert 02.12.2016. Før det 
gis igangsettingstillatelse til oppføring av ny 
bebyggelse skal det redegjøres for hvordan 
geoteknikk er ivaretatt. 
 
 
§ 5.2. Situasjonsplan 
Situasjonsplan som viser planlagt bebyggelse, 
biloppstillingsplasser, adkomst, planering, 
støttemurer med mer skal godkjennes før det 
gis igangsettingstillatelse. 
 
 
§ 4.2. Parkering 
Innenfor planområdet skal det legges til rette 
for minimum 1,5 parkeringsplasser inkludert 
gjesteparkering per boenhet. 10 % av 
parkeringsplassene skal være tilpasset 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
6.1.1. Blokkbebyggelse 
Innenfor formålet BBB tillates det oppført 
blokkbebyggelse i to etasjer. Det tillates også 
etablert teknisk bebyggelse som for eksempel 
ladestasjoner for el-bil og boder for 
sykkelparkering. 
 
Plassering 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser vist i 
planen. 
 
Grad av utnytting 
Det skal etableres minimum 10 boenheter i 
området. 
 
Tillatt bebygd tomteareal % BYA for BFS er 
maksimum 50 %. 
 
Byggehøyde og takform 
Boligbebyggelse kan oppføres i inntil to etasjer.  
 
Det tillates pulttak eller flattak. Takvinkel skal 
være mellom 0-18⁰.  Maks mønehøyde (eller 
øvre gesims ved bruk av pulttak) skal ikke over 
stige 9 meter. 
 
Bebyggelsens utforming 
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1.1.7 Bebyggelsen skal ha flate eller tilnærmet 
flate tak. alle tak skal ha ikke reflekterende 
tekking. 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. Bebyggelsen langs Fv 800 skal utføres 
med støybeskyttende fasadetiltak og soverom 
bør legges til sørsiden. Dette dokumenteres 
gjennom søknad om tillatelse til tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Friområde 
Erstattes av uteoppholdsareal 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Gatetun 
Utgår i sin helhet. Erstattes av parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Frisiktsone ved veg 
I området skal det være frisikt over 0,5 meter 
over tilstøtende vegs plan. 

Fasader skal ha en enhetlig karakter mht. 
fargebruk, form, skala og materialer. 
Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en 
estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til 
omgivelsene, samt gi god fjernvirkning. 
 
§4.1. Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles 
leke-/oppholdsområder skal ikke overstige 
anbefalte støygrenser angitt i tabell 3 i statlige 
retningslinjer i T-1442/2016.  
Dersom terrasser/balkonger blir etablert i gul 
støysone må det utføres støyreduserende tiltak 
for disse. 
 
§8.2. Støy (H220) 
Det tillates etablert bebyggelse i gul støysone. 
Dette forutsetter at det blir gjort støytiltak slik 
at man ikke overstiger de støyverdier som er 
satt i tabell 3 i T1442:2016. 
 
§ 6.1.2. Uteoppholdsareal (BUT) 
f_BUT skal være felles for beboere innenfor 
planområdet. Det skal etableres minimum en 
sandkasse og to lekeutstyr/apparat, samt 1-2 
sittebenker. 
 
Det skal etableres en gangforbindelse med 
minimumsbredde 2 meter gjennom BUT som 
forbinder planområdet med eksisterende gang- 
og sykkelveg langs Vigdalsvegen. 
 
§ 7.1. Parkering (SPA) 
Innenfor formål avsatt til parkering tillates det 
etablert adkomstveg, parkeringsplasser, 
garasjer/carport og renovasjon.  
 
Garasje/carport tillates oppført med maks 
høyde fire meter målt fra gjennomsnittlig 
terreng. 
 
 
§ 8.1. Frisikt (H140) 
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes 
fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander (herunder parkering) slik at disse 
ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende 
utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 
0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes 
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kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 
cm i diameter som ikke hindrer sikten tillates. 

 

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 OM PLANPROSESSEN 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 09.02.2016.  

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Avisa Sør-Trøndelag 20.08.2016 og berørte parter 

varslet i eget brev/e-post datert 18.08.2016. Frist for kommentarer og merknader ble satt til 

16.09.2016. Forslag til reguleringsendring ble oversendt Skaun kommune desember 2016. 

Kommunen vedtok å legge forslag ut på offentlig høring med frist januar 2018. 

4.2 INNKOMNE MERKNADER VED OFFENTLIG HØRING OG KOMMENTAR AV DISSE 

Fylkeskommunen sier i sin uttalelse av 08.12.2017 at de bør være mulig å kombinere universell 

utforming med løsninger som ivaretar gode uteplasser, utsikt og skjerming mot innsyn bedre enn 

forelagt prosjekt. 

Kommentar: 

Plassering og utforming av bygget er noe endret i forhold til det som ble sendt på høring i 2017. 

Bebyggelsen er nå brutt opp i to bygningsvolum. Terrasser er hovedsakelig plassert mot vest slik at 

de private uteoppholdsarealene får så gode solforhold som mulig. Det vil være begrenset innsyn 

mellom boenhetene og byggene da oppholdsrom hovedsakelig er henvendt mot vest i begge 

leilighetsbyggene. Terrassene er planlagt med en minimumsstørrelse på 12 m2. Begge 

leilighetsbyggene vil ha mest utsyn mot vest og nord. Leilighetsbygget som er plassert øst på 

eiendommen vil på grunn av foranliggende bygg ha begrenset utsyn mot vest. Alle leiligheter på 

bakkeplan vil være tilgjengelige boenheter. 

Statens vegvesen (SVV) skriver i sin uttalelse datert 12.12.2018 at de ønsker opprydding i adkomster i 

området. De ønsker å unngå parallelle adkomstveger og ønsker en vurdering av hvordan utforming 

kan forbedres med tanke på biltrafikk, myke trafikanter, kollektivholdeplass og gangkrysning. Videre 

påpeker de at frisikt for FV. 800 og gang- og sykkelveg må fremkomme av planen, og at avkjørsel må 

utformes i henhold til deres håndbok for veg og gatenormaler (N100). Dersom frisikt og utforming av 

avkjørsel ikke oppfylles vil de komme med innsigelse til planen. De stiller spørsmål om foreslått 

utforming av adkomstveg er riktig dersom det er nødvendig med fartsdempende tiltak. Det må 

derfor gjøres rede for valgte trafikkløsninger og trafikksikkerheten i adkomstvegen.  

Når det gjelder sykkelparkering mener SVV at det må tas inn en bestemmelse om at det skal 

etableres 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet og at sykkelparkeringen skal være innendørs. Dette 

er også et punkt som vil være grunnlag for å fremme innsigelse dersom det ikke oppfylles. Videre sier 

de at trafikksikkerheten for parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne må 

redegjøres. De påpeker at bodene i forslaget er uheldig plassert med tanke på brukervennlighet og 

nærhet til parkeringsplasser. Renovasjonsløsning bør avklares i planarbeid da det kan være 

komplisert å løse kjøremønster i etterkant. Med bakgrunn i dette mener vegvesenet at det må 

redegjøres/illustreres hvordan renovasjonsløsning er planlagt. De nevner at bestemmelser for støy 

må oppdateres slik at det henvises til riktige retningslinjer og at ROS-analysen og illustrasjonsplan bør 

oppdateres/revideres.  

Kommentar: 
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Tiltakshaver og regulant har forsøkt å komme til enighet med naboeiendom angående felles avkjørsel 

uten at man har lyktes å enes. Regulant har ingen hjemmel til å kreve dette og det lar seg derfor 

vanskelig løse i plansaken.  

Når det gjelder frisikt er dette illustrert i plankartet. Eksisterende vegetasjon på naboeiendom vil 

være til hinder for frisikten i avkjørselen. Statens vegvesen skriver i en e-post at det i henhold til 

veglova vil være bruker av den aktuelle avkjørselen sitt ansvar å holde frisikten ved like, og at 

vegmyndigheten kan kreve fjerning av vegetasjon eller stenging av avkjørsel. Da vegetasjonen på 

eiendommen også er til hinder for beboer og bruker av denne eiendoms avkjørsel plikter bruker å 

holde frisikten ved like. Dette er for øvrig mange av eiendommene langs fylkesvegen som har 

vegetasjon som er til hinder for frisikten for myke trafikanter og fylkesvegen. 

Trafikksikkerheten for parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne og brukere av 

boder er i nytt forslag til endring forbedret. Parkeringsplassene er flyttet vestover i planområdet og 

bodene er nå plassert i tilknytning til den enkelte boenhets garasje/carport.  

Regulant har vært i kontakt med Hamos som har opplyst at det er nødvendig med fire bunntømte 

containere på 1,7 m3. Regulant har sendt over utkast til situasjonsplan til Hamos og fått 

tilbakemelding på at dette er en akseptabel løsning. 

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sin uttalelse datert 08.01.2018 at de ikke har noen innvendinger 

til planen når det gjelder landbruk. Når det gjelder miljøvern – helse og omsorg kommer ikke 

endringer i forhold til gjeldende plan tydelig frem og det er vanskelig for de å gi en tilbakemelding på 

dette. De mener at planforslaget virker å ivareta utelekeområder og gang- og sykkelvei, men påpeker 

at det vil være positivt å legge til rette for sykkelparkeringsplasser da dette kan stimulere til bruk av 

sykkel.  

Kommentar: 

Regulant har i større grad forsøkt å belyse endringene som forslaget medfører. Det er nå lagt til rette 

for at det skal bygges to boder for sykkelparkering som til sammen har plass til 24 sykler. Disse er 

plassert i umiddelbar nærhet til leilighetsbyggene. 

5 VIRKNINGER 

5.1 BARN OG UNGES INTERESSER 

I gjeldende plan for området finnes det et areal satt av til friområde. Arealet er nå satt av til 

uteoppholdsareal og vil være omtrent på samme størrelse som i gjeldende plan. Møblering av BUT er 

sikret gjennom bestemmelse § 6.1.2. Planlagt endring vil derfor ikke endre forutsetningene for barn 

og unge innen planområdet. Arealet vil ha kobling både mot planlagt bebyggelse og gangveg mot 

Buvika sentrum. 

Areal satt av til uteoppholdsareal utgjør 369 m2. Når man også tar med areal som skal anlegges på 

taket av garasje/carport utgjør totalt uteoppholdsareal 568 m2. Arealet vil ha et forholdsvis flatt 

terreng – noe som vil være med på å gi en optimal utnyttelse. Uteoppholdsarealet vil ha gode 

solforhold og være skjermet for trafikk. Det vil være naturlig å opparbeide et fysisk hinder for å sikre 

mot høydeforskjell mot parkeringsplass.  

I tillegg til arealformålet uteoppholdsareal vil det også opparbeides areal for opphold rundt 

bygningene. Disse vil være av mer privat karakter og brukes av beboerne.  
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5.2 FOLKEHELSE 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø i et etablert område i Buvika. I tillegg har 

eiendommen tilgang til grøntareal som kan stimulere og fremme fysisk aktivitet. Alle disse punktene 

vil være med til å fremme god folkehelse. 

Planen ivaretar folkehelse ved å fremme et godt bomiljø. Ved å regulere uteoppholdsareal bidrar 

planen til møteplasser for beboerne – noe som fører til relasjoner, tilhørighet og et bedre bomiljø. I 

tillegg til dette har planområdet nærhet til skole, idrettsplass og områder for rekreasjon.  

Planen legger opp til boliger som er gode å leve i, med god sammensetning og planløsning som 

sørger for bokvalitet. Planområdet har gode solforhold. Planen ivaretar estetiske verdier i området 

og er med på å bidra til bedre folkehelse.  

5.3 BYGGESKIKK OG ESTETIKK 

Endringen vil føre til at det blir etablert to frittliggende leilighetsbygg der det skulle vært konsentrert 

småhusbebyggelse i form av bolighus i to etasjer med takterrasse. I gjeldende plan er bebyggelse 

plassert parallelt med Buvikvegen (øst-vest). Bebyggelsen er nå plassert nord-sør. Noe som åpner 

bebyggelse mot Buvikvegen og gjør at alle leiligheter får vestvendte terrasser/balkonger.     

Eksisterende bebyggelse i området har en overvekt av saltak og noe tradisjonell stil. Bestemmelse 

angående takfrom for videreføres i endring. Det tas inn et punkt som sier at maks takvinkel kan være 

15 grader. Dette tilsier at for BBB kan det benyttes pulttak og flatt tak. Dette gjør at ny bebyggelse 

kan skille seg noe fra eksisterende, men dette kan oppleves som en berikelse av området. 

5.4 LANDSKAP 

Terrenget innenfor planområdet stiger fra kote 6 i nord til kote 12 i sør. 

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) faresonekart for kvikkleire ligger planområdet 

innenfor et faresoneområde med lav faregrad for kvikkleire. NVE forutsatte i sin merknad til varsel 

om oppstart av planarbeid at det vedlegges en geoteknisk rapport eller et notat som fastsetter at 

tiltaket oppfyller kravene om sikker byggegrunn. I 2008 utførte Rambøll en geoteknisk vurdering av 

planområdet. Rambøll konkluderte med at områdestabiliteten var tilfredsstillende. Dette forutsatte 

at bebyggelse i sør ble oppført uten underetasje og med plassering som vist, eller at bebyggelse ble 

hevet/endret slik at motfylling ble opprettholdt. Rambøll utførte i forbindelse med forslag til 

planendring i 2016 en ny vurdering av områdestabiliteten. Denne konkluderte med at nytt forslag 

ville være mer gunstig for områdestabiliteten enn gjeldende plan. Vurderingen forutsetter at 

stabiliteten blir vurdert nærmere i forbindelse med byggesak. 

Med bakgrunn i dette er det tatt inn en rekkefølgebestemmelse angående geoteknikk (§ 5.1). 

Kart fra Norges geotekniske undersøkelse viser at eiendommen ligger i et område med moderat til 

lav aktsomhetsgrad for radon. Dette blir ivaretatt i henhold til gjeldende byggteknisk forskrift. 

5.5 NATURMANGFOLD 

Det er ingen kjente registreringer knyttet til naturmangfold på eiendommen eller i umiddelbar 

nærhet til disse. Sannsynligheten for at det finnes ukjente registreringer er særdeles lav. 

Eiendommen er bearbeidet og planert etter at den gamle Prix butikken ble revet. Dette gjør det 

svært usannsynlig med naturlige biotoper. Med bakgrunn i dette ser ikke regulant noe grunnlag for 

en vurdering etter naturmangfoldlovens §8-12. 
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5.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.6.1 Vann og avløp 

Sweco utarbeidet i 2016 en VA-plan for forslag som forelå på det tidspunktet. De gjorde en beregning 

av overvannsmengder for planlagt situasjon og eksisterende. Deres beregning viste at det knapt ville 

bli en økning i tette flater for planlagt situasjon.  

Skaun kommune har opplyst at kapasitet på eksisterende overvannsrør er tilstrekkelig. Kommunen 

påpeker at dette er et område med mange ledninger som de ikke kjenner til er i bruk eller ikke. De 

ønsker derfor å bli kontaktet ved peiling eller fremgraving av rør slik at de får sjekket status og målt 

de inn. 

Det er satt en rekkefølgebestemmelse som sier at oppdatert VA-plan skal legges ved søknad om 

rammetillatelse.  

5.6.2 Renovasjon 

Renovasjon vil plasseres innenfor areal satt av til parkeringsplass (SPA). Regulant har vært i kontakt 

med Hamos som kunne opplyse at det ville være tilstrekkelig med bunntømte containere på 1,7 m3 

for planlagt tiltak. Disse kan plasseres inntil hverandre og har dimensjonene 0,8x1,5 m. Det er 

nødvendig å sørge for at det er tilstrekkelig areal til å kunne plassere fire slike containere. 

5.6.3 Trafikkforhold 

Det er planlagt en adkomstveg med kjørebanebredde på 3,5 meter med 0,5 meter på hver side. Den 

interne adkomstvegen vil ha fartsgrense på 30 km/t. Når det gjelder parkering innenfor planområdet 

vil det være krav om 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Adkomstvegen fører til en parkeringsplass med 23 parkeringsplasser hvorav to av disse er tilrettelagt 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 12 av parkeringsplassene vil være i garasje/carport med 

bod i bakkant. Det vil være minimum 6,5 meter manøvreringsareal i tilknytning til 

parkeringsplassene.  

Tiltaket vil føre til økt trafikk i området da eiendommen per dags dato ikke er bebygd. Dersom man 

sammenligner gjeldende plan med foreslått endring vil man få en endring fra 8 boenheter i gjeldende 

plan til 12. Ifølge håndbok V713 fra Statens Vegvesen vil en boenhet generere 2,5 – 5 bilturer per 

døgn. Dersom man tar utgangspunkt i høyeste verdi kan man regne med en økning i ÅDT på fem per 

boenhet. Planlagt tiltak på 12 boenheter vil da potensielt øke ÅDT i området med om lag 60. Det er 

tegnet inn frisiktlinjer mot Fylkesvegen og mot gang- og sykkelveg. Frisikten mot Fylkesvegen er satt 

6 meter fra vegkant og 36 meter langs vegen. For gang- og sykkelveg er frisikten satt 3 meter inn fra 

regulert kant og 25 meter langs gang- og sykkelvegen. 
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Figur 4. Illustrasjon som viser inntegnede frisiktslinjer. 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til kollektivholdeplassen Buvika som betjenes av buss 410 

som går mellom Trondheim og Orkanger.  

Det er tegnet inn en egen bod for sykkelparkering på ca. 30 m2. Boden vil bli tilrettelagt for 12 

sykkelparkeringer i to høyder, slik at det blir totalt 24 plasser for sykkel. 

5.7 STØY 

Med bakgrunn i nærheten til Fylkesveg 800 utførte Multiconsult i 2016 en støyvurdering av området. 

Støyrapporten konkluderer med at gul støysone brer seg noen meter inn på eiendommen og at 

støybelastningen i området ikke tilsier at det er nødvendig med avbøtende tiltak i fasade. Balkonger i 

andre etasje blir så vidt berørt av gul støysone slik situasjonsplanen er per dags dato. Det kan derfor 

nødvendig med støyreduserende tiltak for disse. Tiltak kan være å innglasse hele balkongen eller 

benytte tett rekkverk med høyde på 1,8 meter (støyreduksjon på 10 dB). Dersom man i tillegg til tett 

rekkverk bygger isolert himling på balkong vil støyen reduseres med 20 dB.  

Det er innført en bestemmelse som sier at støygrenser ikke skal overstige de anbefalte grensene 

angitt i statlige retningslinjer, T-1442:2016. 

5.8 UNIVERSELL UTFORMING 

Adkomstarealer skal utformes etter krav om universell utforming. Det legges til rette for at 

boenheter på bakkeplan er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil også være 

uteoppholdsareal tilgjengelig i og rundt boligen. 

5.9 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er ingen større risiko og sårbarhet knyttet til reguleringsendringen i forhold til gjeldende plan. 

Det viktigste vil være å sikre eiendommen i anleggsperioden for å hindre uønskede hendelser. 

6 KONKLUSJON 

Regulant kan ikke se at tiltaket får noen negative konsekvenser for naturmiljø, bomiljø, landskap eller 

eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen ligger delvis inn mot terrenget, vil være to etasjer og ha flatt 
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tak. Dette gjør at nær- og fjernvirkningen blir skånsom. Tiltaket fører til en utforming av bebyggelse 

som kan føre til gode muligheter for hensiktsmessige, og godt opparbeidede uteareal på 

eiendommene.  

Utforming av planlagt tiltak er valgt for å kunne gi en høy utnyttelse samtidig som gir gode 

uteoppholdsarealer for beboere. Endringene går ikke utover hovedtrekkene i planen. Regulant 

mener at bestemmelsene gir gode føringer for hva som kan bygges.  

Bestemmelsene for byggehøyde forholder seg til gjennomsnittlig planert terreng. Dette med 

bakgrunn i at det ikke er avklart hvilken høyde det nye terrenget vil ha da man må regne med at en 

må se nærmere på massebalansen og terrengtilpasning i området. Ved å sette byggehøyde basert på 

gjennomsnittlig planert terreng åpner bestemmelsene opp for noen tilpasninger underveis.  


