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SAKSFRAMLEGG: 
Saken gjelder 
Detaljreguleringsplan på Saltnessand i Buvika. 
 
Plankonsulent: MnPro AS 
Forslagsstiller: Buvik Bolig AS 
Hjemmelshaver: Per Jakob Saltnessand 
Plan: Detaljreguleringsplan Saltnessand, plan-ID 201803 
 
Om planen 
Planområdet ligger i Buvika sentrum langs elva Vigda, med E39 og en grusveg ned til elva i sør, 
og Sandavegen i nord. Området er regulert til boligformål og grønnstruktur i områdeplan Buvika. 
Detaljreguleringsplanen regulerer inn boligformål og uteoppholdsareal i tråd med føringene i 
områdeplanen, med tilhørende adkomstveger, fortau, gang- og sykkelveger, lekeplasser og areal 
for renovasjonsløsninger.  
 
Planforslaget avviker noe fra veg- og gangstrukturen i områdeplanen. Kommunedirektøren har 
vurdert at veien f_V1 i områdeplanen ikke er kritisk for gode trafikale løsninger og at 
adkomstvegen i planforslaget fint kan erstatte den. Gangvegen vil ikke beholde den samme 
linjeføringen som i områdeplanen, men planforslaget ivaretar hensikten ved å muliggjøre 
forflytning på tvers av planområdet med de foreslåtte turvegene, fortauene og gang- og 
sykkelvegen. 
 
Boligbebyggelse 
Utnytting 
Tabellen nedenfor viser et estimert boligpotensiale for feltene B1–B13 og BFK. Estimatet er 
antakeligvis noe høyt, siden det ikke tar høyde for eksempelvis terreng, nedtrapping av etasjer på 



blokkbebyggelsen etc. Tallene beregnet ut fra maksimal utnyttelse på 90 % BYA for blokkene, 60 
% BYA for småhusbebyggelsen og maksimalt antall etasjer. Potensialet i blokkbebyggelsen og 
BFK er beregnet ut fra en estimert gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 110 m2, for å inkludere 
plass til fellesarealer, trapper o.l. Småhusbebyggelsen beregnes ut fra en gjennomsnittlig BYA på 
85 m2. 
 

Felt Daa Boligpotensiale Felt Daa Boligpotensiale 

Blokk B1 1,25 41 Småhus B8  1,4 10 

Blokk B2 0,9 29 Småhus B9  1,5 10 

Blokk B3 1 32 Småhus B10 1,1 8 

Blokk B4 0,8 26 Småhus B11 1,05 7 

Total, blokk 3,95 128 ~ 32,4 per daa Småhus B12 1 7 

Småhus B5 2,15 15 Småhus B13 1 7 

Småhus B6 1,3 9 Total, småhus 11,3 78 ~ 6,9 per daa 

Småhus B7 0,8 5 Næring/bolig BFK 1,8 44 

   TOTAL 250 boliger ~ 14,7 per daa 

 
Blokkbebyggelse (B1–B4) 
Feltene B1-B4 er regulert til blokkbebyggelse med flatt tak. Hvert felt tillater en gesimshøyde på 
14,5 meter, med maksimalt 4 etasjer. Planen krever en naturlig nedtrapping til 3 og 2 etasjer mot 
sør på B4 og nord på B1, og muliggjør en inntrukket 5. etasje med maksimal gesimshøyde på 18 
meter på felt B1 og B2. Dette vil skape mer spill og variasjon i fasaden, og vil minske inntrykket 
av blokkbebyggelsen som en vegg i Buvika sentrum. 
 
Småhusbebyggelse (B5-B13) 
Feltene B5-B13 er regulert til småhusbebyggelse: rekkehus, kjedehus eller tomannsboliger. Hvert 
felt tillater en gesimshøyde på 8,5 meter og mønehøyde på 11,5 meter målt ved inngang. Planen 
åpner for flatt tak, saltak eller pulttak. Delfeltene utformes varierende innbyrdes, men skal likevel 
utøve hensyn til helheten. Det er satt krav om at minimum 6 boenheter skal overholde krav for 
tilgjengelig boenhet i kapittel 12 i TEK17. 
 
Kombinert formål - bolig, forretning, kontor (BFK) 
Kombinert formål har maksimal gesimshøyde på 14,5 meter og 4 etasjer, og utformes med flatt 
tak. Første etasje skal nyttes til forretning eller kontor. 
 
Det skal avsettes minimum 30 m2 felles lekeplass og uteoppholdsareal per boenhet, hvor 30 % av 
dette kan legges på uteoppholdsarealene f_U1 og f_U2. 
 
Parkering 
Det skal etableres parkeringskjeller under blokkene og arealet til kombinert formål. For 
kombinert formål skal det avsettes 1 parkeringsplass per boenhet og 1 parkeringsplass for hver 
50 m2 forretnings- og kontorformål. For boligformål skal det være 1 parkeringsplass per boenhet 
i blokkbebyggelsen og 1,5 per boenhet i småhusbebyggelsen. Hver boenhet skal ha minimum 2 
sykkelparkeringsplasser. 
 
Infrastruktur 
Turveger med grusdekke skal anlegges på to steder ned mot Vigda og et sted ned til grusvegen 
sør i planområdet. Det kreves at de er opparbeidet før det gis brukstillatelse til naturlig tilhørende 
delfelt. 
 
På vestsiden av blokkbebyggelsen skal det opparbeides en gang- og sykkelveg fra Sandavegen i 



nord helt ned til grusvegen i sør, med krav om at den skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse i delfelt BFK eller blokkbebyggelsen B1-B4. Gang- og sykkelvegen skal være 3 
meter bred, slik at den kan benyttes av kjøretøy under utrykning. 
 
Det er planlagt internveger med tilhørende fortau som skal anlegges før det gis brukstillatelse i 
delfelt der vegene og fortauene er naturlig tilhørende. Det skal i tillegg anlegges to offentlige 
fortau langs Sandavegen i nord som kreves anlagt før det gis brukstillatelse innenfor hele 
planområdet. 
 
Turvegene, fortauene og gang- og sykkelvegene vil danne et naturlig sammenhengende nettverk 
for myke trafikanter der de er tydelig adskilt fra annen trafikk. 
 
Uteoppholdsareal 
Det er avsatt areal til et stort felles uteoppholdsareal som skal være åpent for allmennheten sør 
for felt B5 og langs Vigda. Området opparbeides slik at det kan nyttes til lek og rekreasjon og 
skal vedlikeholdes av sameiene som dannes ved utbyggingen av reguleringsområdet. Deler av 
området skal nyttes som engmark som kun skal slås en gang ved slutten av sommeren. 
 
Lekeplasser 
Det er 12 delfelt avsatt til lekeplass i planområdet, der f_L5 vil benyttes som forbindelse mellom 
internveg og f_L6. Alle lekeplasser, med unntak av L5, skal være universelt utformet i tråd med 
byggeteknisk forskrift, og bestå av minimum en sandkasse, to lekeapparater og 1-2 sittebenker. 
Tre lekeplasser skal fullt og helt universelt utformes, inkludert lekeapparater og sandkasser.  
 
Renovasjonsanlegg 
Det er to areal avsatt til nedgravde avfallsbeholdere. De skal utformes i henhold til krav fra 
utøvende renovasjonsselskap ReMidt IKS. 
 
VA 
Det planlegges en ny hovedledning for vann for å oppnå tosidig forsyning og økt kapasitet i 
Buvika. Det ses på to hovedalternativer for ny trasé fra Hammerdalen. Det ene innebærer ny 
ledning på nordsida av Snøfuglvegen og Sandavegen, som da vil naturlig kobles til det røret som 
allerede krysser Sandavegen og forsyne planområdet slik det er vist i overordnet VA-plan. Det 
andre alternativet innebærer ny hovedledning fra Hammerdalen på sørsida av E39, som vil krysse 
under Saltnesbrua og inn på planområdet. I dette tilfellet må Skaun kommune og utbygger i 
fellesskap finne en løsning for trase for ny hovedledning gjennom feltet og påse at det settes av 
tilstrekkelig plass til dette. 
 
Bestemmelsene sikrer at tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp skal dokumenteres før 
igangsettingstillatelse gis. Slukkevannskapasiteten må økes gjennom at hovedledningen i 
Trøvegen erstattes før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Grunnforhold 
Området ligger under marin grense og i kvikkleiresonen Saltnes. Det er gjort flere 
terrengendringer og sikkerhetsutredninger mot Vigda og området rundt fra 2003 til 2008. Det er 
utført flere grunnundersøkelser i området tidligere, og i den vedlagte geotekniske vurderingen er 
det vurdert at det ikke er nødvendig å gjennomføre flere i forbindelse med denne 
detaljreguleringsprosessen. Planen krever at det skal utføres supplerende undersøkelser under 
detaljprosjekteringer.  
 
Støy 



Beregninger viser at omtrent hele området er innenfor gul støysone, med et areal av vesentlig 
størrelse i rød støysone sør-vest i planområdet. En prognose i den vedlagte støyrapporten viser 
meget god effekt av en støyskjerm langs E39, hvor kun sør-vestre del vil være innenfor gul sone. 
Regulant har vært i kontakt med vegeier og -forvalter angående opparbeidelsen av en slik 
støyskjerm.  
 
Bestemmelsene krever at støy i tilknytning til boliger og felles leke- og oppholdsområder ikke 
skal overstige støygrenser angitt i tabell 3 i retningslinje T-1442/2016, behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal utføres støyreduserende tiltak for terrasser og balkonger som etableres 
i gul støysone. 
 
Solforhold 
Blokkbebyggelsen vil skygge for uteoppholdsarealene til noen av de planlagte småhusene ved 
jevndøgn og kvelden på sommeren. Planlagt bebyggelse vil ikke påvirke sol- og skyggeforhold 
for eksisterende bebyggelse i særlig grad. 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
Planen tilrettelegger for store uteoppholdsområder, god infrastruktur for myke trafikanter og nær 
tilknytning til kollektivknutepunkt. Uteoppholdsområdene sørger for større sammenhengende 
grønnstrukturer for lek og rekreasjon. Området ligger rett ved Buvika skole og Skaunhallen, og 
det kreves oppføring av fortau langs Sandavegen, en av hovedårene for transport til skolen. 
Interne fortau, turveger og gang- og sykkelveger sørger for god tilrettelegging for gående og 
syklende, samtidig som at det ikke rører ved eksisterende turveger.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i henhold 
til T-1520 i bygge- og anleggsfasen som følger søknad om igangsetting. Området ligger tett ved 
E39 og kollektivknutepunktet der, med hyppige avganger i retning Trondheim og Orkanger. Det 
vil derfor være høyaktuelt for pendlere å benytte kollektivtransport fremfor personbil til og fra 
jobb.  
 
Det er ikke registrert forekomster av vernede eller truede arter, og det er ingen 
naturvernområder, registrerte naturtyper eller utvalgte naturtyper innenfor eller rundt 
planområdet. Tilrettelegging for engmark og begrensninger på når deler av uteoppholdsarealene 
kan slås vil være et positivt tiltak for biologisk mangfold. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant 
 
 
 


