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SAKEN GJELDER: 
Reguleringsplan Sanna Østre  
Eiendommen gnr/bnr 9/22 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan Sanna Østre, med plankart 
datert 06.08.2020 og bestemmelser datert 06.08.2020, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Plankart, sist revidert 06.08.2020 
2. Bestemmelser, sist revidert 06.08.2020 
3. Planbeskrivelse, mottatt 15.06.2020 
4. Illustrasjonsplan, datert 04.06.2020 
5. Illustrasjonsmateriale, 04.06.2020 
6. ROS-analyse, 04.06.2020 
7. Støyrapport, 13.05.2020 
8. Geoteknisk rapport, 28.10.2013 
9. Tredjepartskontroll av geoteknisk rapport, 13.11.2013 
10. VA-rapport, 05.06.2020 
11. Redegjørelse for endring av arealformål, 26.05.2020 
12. Innkomne merknader 
13. Innkomne merknader med tilsvar 

 
SAKSFRAMLEGG: 
Saken gjelder 
Forslag til reguleringsplan Sanna Østre. 
 
Plankonsulent: TAG arkitekter AS 
Forslagsstiller og hjemmelshaver: Boligbyggelaget TOBB 
Plan: Reguleringsplan Sanna Østre, plan-ID 201901 
 
Om planen 
Planområdet ligger i Buvika sentrum, med FV 6644 (Snøfuglvegen) i sør og FV 6646 
(Vigdalsvegen) i øst. Nord og vest for planområdet ligger nabolagene Langekra og 
Negardsgjerdet. 
 
Området er i dag en del av områdeplan Buvika og er regulert til blandet formål bolig/forretning/ 
kontor. Den nye reguleringsplanen vil endre formålet til boligbebyggelse med tilhørende veg- og 
renovasjonsanlegg. Formålet er å etablere boligblokker på et ubebygd område. Det ble vedtatt en 
plan med kombinert bolig- og næringsformål i januar 2015, men dette vedtaket ble opphevet av 
fylkesmannen i juli 2015 med bakgrunn i at saken ikke var tilstrekkelig opplyst. 
 
Innkomne uttalelser 
Det kom inn uttalelser fra fire ulike instanser ved oppstart. Fullstendige uttalelser, samt en 
sammenfatting av uttalelsene med tilsvar følger saksframlegget som henholdsvis vedlegg 12 og 
13. 
 



Forholdet til eksisterende plan 
Den foreslåtte reguleringsplanen har vesentlige avvik fra eksisterende plan spesielt når det gjelder 
arealformål og parkeringskrav. Kommunedirektøren har vurdert det dithen at det er avsatt nok 
areal til næringsformål andre steder i Buvika sentrum i områdeplanen, både med hensyn til 
markedsbehovet og stedets størrelse. I tillegg vil anleggelse av nytt næringsareal i Buvika sentrum 
være mer naturlig på motsatt side av FV 6646, nord for eksisterende næringsanlegg, fremfor det 
aktuelle planområdet som vil ligge på andre siden av to fylkesveger. Regulant har laget et 
dokument som redegjør for endringen av arealformålet, vedlegg 11.  
 
Parkeringskravet i områdeplanen følger kravet i kommuneplanens arealdel med 1,75 plasser for 
≥ 3-roms leiligheter og 1,25 plasser for ≤ 2-roms leiligheter. Kommunedirektøren har vurdert at 
dette kravet kan fravikes ettersom kravet er noe høyt sett i sammenheng med områdets nærhet til 
kollektivtilbud, sentrumsbeliggenheten og statlige forventninger om at økte transportbehov bør 
tas gjennom gåing, sykling og kollektivtransport, fremfor gjennom personbiltrafikk. 
 
Boligbebyggelse 
Utnyttelse 
Maks kotehøyde er angitt i plankartet til 39,5, som tilsvarer en byggehøyde på ± 14 meter over 
planert terreng. Bestemmelsene tillater anlegg og tekniske installasjoner på inntil 1 meter over 
maksimal kotehøyde. Utnyttelsen er satt til minimum fire boliger per daa, med et minimum 
samlet bruksareal (BRA) på 2750 m2 og maksimum BRA på 3500 m2. Areal som ligger helt eller 
delvis under bakken skal ikke medregnes i BRA. Minimum antall boenheter blir 17. Utnyttelsen 
er i tråd med kommuneplanens arealdel og områdeplanen. 
 
Utforming 
Det skal etableres blokkbebyggelse med flatt tak og fire etasjer. Støyskjerming skal inngå som en 
helhetlig, integrert del av fasadekonseptet. Bebyggelsen skal ha farger som harmonerer med 
omgivelsene. 
 
Parkering 
Det skal etableres parkeringskjeller under blokkene. Planen krever minimum 1 parkeringsplasser 
per boenhet, samt tilrettelegging for ladepunkter for elbil. Det skal anlegges fire 
gjesteparkeringsplasser på bakken hvor en av disse vil være for mennesker med nedsatt 
bevegelsesevne. Adkomst til gjesteparkeringsplasser og parkeringskjeller vil være vest i 
planområdet fra FV 6644. 
 
Utomhusplan 
En detaljert utomhusplan med hovedgrep for uteareal, tilpasning til eksisterende 
omkringliggende situasjon, samt prinsipper for renovasjon, brannoppstillingsplasser og 
overvannshåndtering skal godkjennes før tiltak kan igangsettes.   
 
Renovasjonsanlegg 
Renovasjonsanlegg skal etableres med nedgravde containere, med en egen lomme for 
renovasjonsbilen langs FV 6644. Renovasjonsplan skal godkjennes av ReMidt. 
 
VA 
Området har ikke tilfredsstillende slukkevannskapasitet og planen har derfor et rekkefølgekrav 
om at erstatning av hovedvannledning i Trøvegen må være ferdig opparbeidet før 
igangsettingstillatelse kan gis. Tosidig vannforsyning skal opprettholdes, og regulant er informert 
om mulig ny trasé for hovedvannledning gjennom området. Kapasitet for VA er ellers 
tilfredsstillende. 



 
Grunnforhold 
Området har tidligere blitt nedplanert, og terrenget ligger omtrent på kote +26. Tidligere 
grunnundersøkelser like nord for området viser et tørrskorpeleirelag øverst med varierende 
tykkelse, med bløt og middels fast leire under. Boringen like nord området påviste kvikkleire fra 
kote +17 og nedover i grunnen, og det ble ikke påvist berg eller faste masser med en 
boringsdybde på 30 meter. Multiconsults geotekniske notat anser tidligere utredninger og 
sikringstiltak som tilstrekkelig dokumentasjon på at det ikke er reell skredfare for dagens 
situasjon, men det må dokumenteres at planlagt utbygging ikke svekker områdestabiliteten. 
Supplerende grunnundersøkelser må utføres som grunnlag for prosjektering. Dette sikres i § 6.3 i 
bestemmelsene. 
 
Støy 
Sør-, øst- og vestvendte fasader vil i all hovedsak ligge i gul støysone, med noen deler innenfor 
rød sone. Nordvendte fasader vil hovedsakelig ligge i hvit sone, med noen deler av øverste etasje 
i gul sone. Planen krever at T-1442 retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ligger 
til grunn for tiltak, og dokumentasjon som viser tilfredsstillende støy- og støvnivå skal følge 
søknad om tillatelse til tiltak. Boenheter må ha minst ett oppholdsrom med luftemuligheter i 
fasade med støynivå innenfor hvit støysone. 
 
Solforhold 
Fra høstjevndøgn til vårjevndøgn vil den planlagte bebyggelsen skygge for uteoppholdsarealene 
til naboene mot nord, avhengig av tid på døgnet. Fra vår til høst vil det være betydelig mindre 
skygge, og på sommeren vil det ikke påvirke naboene. Planen legger opp til en lavere bebyggelse 
enn det som tillates i eksisterende områdeplan. Sol-skyggeanalyse følger illustrasjonsmaterialet, se 
vedlegg 5. 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Området tilknyttes eksisterende infrastruktur i Buvika sentrum, inkludert gang- og sykkelveg og 
kjøreveg. Området ligger i gangavstand til både skole, barnehage, matbutikker og kollektivtilbud 
på strekningen Trondheim - Orkanger, samt kollektivtransport på FV 800 langs fjorden. Minste 
uteoppholdsareal skal tilsvare 30 % av BRA for boliger.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
God nærhet til offentlige funksjoner og kollektivtilbud gjør det mulig for beboerne å gå og sykle 
fremfor å benytte personbil til daglige gjøremål. 
 
Utbyggingen vil ikke gå på bekostning av dyrka jord. Overvannshåndtering skal redegjøres for i 
utomhusplan og VA-plan. Det er ikke registrert forekomster av vernede eller truede arter, og det 
er ingen naturvernområder, registrerte naturtyper eller utvalgte naturtyper innenfor eller rundt 
planområdet. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 
 


