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2. Bakgrunn 
Overvik områdeplan er ute på høring med 2 alternativer 
for hovedatkomst. ViaNova og Selberg Arkitekter As er 
engasjert av Agri Eiendom, som eier Presthus gård, til 
å utarbeide et notat som belyser nærmere  
konsekvensene av disse alternativene for  Presthus 
gård. 

 

Notatet omhandler kun alternativene fra FV 950 opp til 
sentrumsformålet i planen, dvs. den delen av planen 
som berører indirekte og direkte Presthus gård. 

 

Notatet går også gjennom påstander i områdeplanen 
og dokumenterer feil  og mangler der dette er tilfelle. 

Notatet er utarbeidet av ViaNova Trondheim AS og 
Selberg Arkitekter AS 

 

Trondheim 22 Juni 

 

 

 

 

Tore Stav 
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3. Presthus gård 
Presthus gård vil i ulik grad være berørt av 
alternativene enten en snakker om alternativ 1 – (svært 
stor grad) eller alternativ 2 (liten grad).  I områdeplanen 
er det kun alternativ 1 som er skikkelig utredet. 

 

Alternativ 1 – Hovedveg gjennom Presthus 
Alternativ 1 vil ha store negative konsekvenser for 
Presthus gård, både i forhold til dagens situasjon og 
den framtidige utviklingen av eiendommen. 

 

 

 
Kart som viser berøringsgraden til Presthus og det foreslåtte 

alternativ 1. 

 

Områdeplanens alternativ 1 legger infrastrukturen hos 
naboen som har mange negative effekter. 

 

Landbruk 
• Alternativ 1 er ikke forenlig med  utvikling bynært landbruk på 

eiendommen, med bl.a. kolonihager. Dette er kjernen i 
framtidsplanene for Presthus gård. 

• Vegen stykker opp sammenhengende jordarealer og forringer 
bruken av disse.  

• Vegen forbruker betydelig jordbruksarealer som ikke inngikk i 
vedtak fra kommunaldepartementet i forbindelse med KPA 2012-
2024 

Det vises til egne notater om landbruksfaglige 
konsekvenser og urbant landbruk. 
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Friareal - barriere 
• Etablerer barriere mot Chamonix 

 

Konflikter på bruk 
• Belaster gårdstunet med trafikk til eksisterende boligområde 

• Belaster eksisterende barnehage med uakseptabel trafikk i sitt 
umiddelbare nærområde. Dette vil utgjøre en sikkerhetsrisiko en 
ikke har i dag. 

• Forringer verdien til bruk og muligheter for gjeldende gårdstun 
med trafikk opptil tunet 

 

Alternativ 1, med hovedvegen over naboeiendommen 
Presthus, har følgende effekter: 

• Forbruker betydelige areal hos naboen til infrastruktur og oppnår 
en maksimering av egne areal til utbygging.  

• Skaper konflikter med sitt nabolag som følge av  store og 
vesentlige endringer som har funnet sted etter at planen er sendt 
inn.  

 

Det er vesentlige endringer som har kommet uten reell 
medvirkning  sent i prosessen. Dette bryter med plan.- 
og bygningslovens intensjon og bestemmelser om 
forutsigbarhet og medvirkning. 
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Utsnitt KPA. I KPA vises ikke eksisterende veier som kopler 

Overvik med Fv 950. 

Nytte av ny vei 
Presthus gård har ingen planer  på kort eller på lang 
sikt å utvikle gården til et boligområde. Ønsket 
arealbruk er LNF som i KPA. Dette har vært 
kommunisert til alle. Vegalternativ 1 i  områdeplanen 
tilfører av denne årsak ikke gården noen verdi, bare 
konflikter, barrierer og tapte muligheter. 

 

Alternativ 2 – Hovedveg gjennom Overvik 
Overviks eiendom ble frigitt utbyggingsformål i KPA 
2012 -2024 uten at hovedatkomst til området var sikret. 
Hovedanlegg for vei og infrastruktur som skal betjene 
det frigitte område må i utgangspunktet søkes lagt 
innenfor det område som er frigitt, ikke på tilstøtende 
jordbruksareal. Det kan synes som det ikke har vært 
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utgangspunktet for forslagsstillers faglige utredninger 
og rådmannens (byplankontorets) saksutredning. 

 

 

 

 
Lilla veg gir minst transportarbeid og har de samme 

stigningsforhold som rød veg.  Rød rute er marginalt bedre for 

kollektivtrafikk over Skovgård. 

En løsning som minimerer konflikter for jordbruket og 
som er akseptabel for Presthus Gård er utredet og 
dokumentert løst i alternativ 2. Dette alternativet har  
samme stigning som alternativ 1 ( 5%) på hele 

strekningen���
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�
Dagens situasjon 

 

 

Særlig oppdelingen med hovedveg mellom område 1 og 2 er 

skadelig for drift, utvikling av byjordbruk med parsellhager  og 

ikke minst vil være en barriere mot Chamonix. 
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Trafikkbildet her vil for Presthus gård være uendret dvs. 

interntrafikk og betjening av barnehage. 

�

Utredningsplikt ikke oppfylt 
Alternativ 2 er ikke skikkelig utredet. Dette vises i 
tegninger og underliggende dokumentasjon. 
Alternativene er ikke likeverdig behandlet som grunnlag 
for høring, noe som lå i den politiske bestilling gjennom 
planprogrammet. Det er kun skjematisk behandlet. 

 
Fra utredningen avl alternativ 2  

 



Overvik områderegulering 

Side 10 

I de følgende punkt er ulike egenskaper og forskjeller  
mellom de to alternativene drøftet. 

 

0- visjonen 
0-visjonen  handler om ulykker og ulykkespotensiale. 
Det er et mål  å bygge og utvikle trafikksikre veger og 
boliggater. Det er ikke mulig å dokumentere vesentlige 
forskjeller eller egenskaper mellom alternativer. 

Kurver er slake (ingen 90°) og sikten er god. Det er et 
poeng å holde feltbredder nede da de gir redusert fart 
og med det, økte sikkerhetsegenskaper. Prinsippene til 
Miljøgate er her et godt utgangspunkt. 

Konklusjon: 
Ingen forskjell mellom alt 1 og alt 2 i Områdeplanen 

Stigning 
Konstruksjon av linjene viser at fra kryss med 
Kokkhaugveien og opp til drifstbygningen på Overvik 
gård vil alternativ 1 over Presthus få en gjennomsnittlig 
stigning på 5,1 % mens alternativ 2 over Overvik får 5,4 
% opp til samme punkt. Forskjellen i stigning mellom 
alternativene er med andre ord marginal. Videre 
sørover er linjene sammenfallende. 

 

Alternativ 2 bør ha samme normalprofil som alternativ 
1, inkl. sykkelveg med fortau på vestre side helt ned til 
Kokkhaugvegen. Krav til stigning på gang- og 
sykkelveger for universell utforming er de samme som 
i Statens vegvesens håndbok N100. Utenom 
sentrumsområder er kravet 5 %, men for strekninger 
kortere enn 100 m tillates 7%.  

I planbeskrivelsen, pkt 3.5.1 står det:  

Alt øst (alt. 2): mulig for buss, ikke universell utformet 

Alt vest (alt. 1); universell utformet, egnet for buss og 

gang- og sykkelveg 

Med den marginale forskjellen mellom alternativene er 
det ikke grunnlag for å hevde dette.  
 

Konklusjon: 
Ingen forskjell av betydning mellom alt 1 og alt 2 i 
Områdeplanen 

 

Støy 
Da trafikkmengdene ligger mellom 7000 og maks 
10000,med Dragvoll, Granås Øst utbygget, så er 
trafikkmengdene ikke spesielt høye for en forbindelse 
som dette. 
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En svingete veg gir kortere støybidrag enn en rett og 
lang veg. Støykilden blir borte når den runder svingen. 
Svingete veg har bedre iboende egenskaper med 
hensyn på støy enn en rett lang strekning. 

Når det gjelder innvendig støy så vil bygging etter TEK 
10 eller TEK 15 i utgangspunktet løse innvendige støy.  

Et plangrep som anbefales av Byggforsk er at stigning 
tas med hovedveg og boligvegene legges inn i kotene 
på siden (framstår som flate). Dette gir færrest mulige 
boliger ut mot hovedveg (minst mulig støyutsatt). 

En svingete veg opp fra E6 har bedre støydempende 
egenskaper enn en rett veg som blir en korridor. 
Svingete veg har de samme fordeler enten en snakker 
om intern eller ekstern støy. 

 

I alternativ 2 legges vegen inn mot den eksisterende 
bebyggelsen i Olderdalen. Her kan det legges inn en 
voll som støyskjerming. 

 

Konklusjon: 
Alternativ 2 har bedre iboende egenskaper til å 
minimere støy enn alternativ 1. 

 

Boligpotensiale 
Når en legger hovedvegen på naboens tomt så øker jo 
arealet på eget område for utbygging.  

Konklusjon 1: 
Alternativ 1 har i så måte et marginalt større 
boligpotensiale enn alt 2 
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Med å følge Byggforsk sine prinsipp med å legge boligveger inn i 

kotene får en boliggater som er flate og egnet for opphold.  

Alternativ 2 gir effektiv utvikling av arealer. En trenger ikke lengre 

en internt hovedveg ned til B1 og B2, 

Kun med mindre justeringer vil et utbyggingsprinsipp 
som dette kunne gjennomføres. Hovedvegen er 
ryggraden som adkomstvegene henger på. 

Hovedveg og adkomstveger kan bygges etappevisog 
gir de minste grunnlagsinvesteringer for å starte 
utbyggingen. 

Mot naboer er det naturlig å legge snarveier som gir 
god intern kopling mellom boliggater. Det er viktig å 
sikre snarveier i det videre arbeid. 

Alternativ 2 kan  optimaliseres ved å legge vegen 
inntil/parallelt med turveg mellom eks. boligområde og 
den nederste delen av det nye boligområdet, dette for 
å  sikre sammenhengende utbyggingsområder. 
Veglinje for alt 2 er ikke optimalisert i utredningen som 
er sendt på høring, jfr. s. 9 
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Når det gjelder universell utforming så tilsier 
topografien at det ikke er forskjell på egenskaper 
mellom alternativene. 

Konklusjon 2: 
Layoutprinsipper og tetthet bestemmer antall boliger på 
et gitt område. Alternativ 2  underoppdeler i samme 
grad som alternativ 1 og er  like fleksibel på type og 
kategorier av boliger. 

 

Kollektivdekning 
Bussruter planlegges av AtB og sommeren i 2016 går 
det ut anbud på ruter fra 2019 til 2029, jfr. 
Fylkestingsvedtak 15.06.16.   

 
Det er i perioden 2019 til 2029 ikke planlagt bussruter over 

Overvik eller hvordan disse eventuelt skal kjøre. 

Siden bebyggelsen kommer før bussene, er det viktig 
at  løsningene åpner for at  en ikke bare kan kjøre 
Overvikforbindelsen, men også kunne ta 
tverrforbindelse inn i Almevegen for å gi frihet til 
hvordan ruter planlegges i framtid. Hvordan bussrutene 
skal gå i framtid er ikke bestemt og det er AtB som er 
ansvarlig for planlegging av dette. 

Alternativ 2 ligger inntil eksisterende boligfelt i 
Olderdalen, som mangler kollektivdekning i dag. 

Alternativ 1 ligger nær Jakobsli som allerede har god 
dekning, og langt fra Olderdalen. 
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En svingete veg,  som alt 1 beskrives som (den svinger 
i starten ved Presthus), gir de samme kjørehastigheter 
for buss så vel biler. Stigning på 5% er uproblematisk 
etter håndbok N100.  

Konklusjon: 
Alternativ 2 gir bedre bussforbindelser i de nedre 
områdene, både i forhold til eksisterende bebyggelse 
og ny bebyggelse,  som i prinsippet ikke er betjent i 
alternativ 1. 

Kryss med Kockhaugvegen 
Alternativ 1 kobles til Kockhaugvegen i et nytt kryss ca. 
350 m vest for eksisterende rundkjøring i 
Presthusvegen, mens alternativ 2, øst, kobles direkte 
på eksisterende rundkjøring.  

Det er et klart ønske om at trafikken over Skovgård ikke 
skal øke ved utbygging på Overvik, og at trafikk til og 
fra vest skal gå på E6 og nye vestvendte ramper.  

I alternativ 2 med tilkobling i eksisterende rundkjøring 
vil det være naturlig å velge E6 når man skal vestover. 
I hovedalternativet må man først kjøre 350 m østover 
for å komme inn på E6 vestover, og faren for lekkasje 
over Skovgård er mye større. Det er uklart om, og i 
tilfelle hvilke, restriksjoner det vil bli lagt på 
svingebevegelser i det nye krysset. 

 

 

Trafikksikkerhet 
Veien blir aldri mer svingete enn at en har god 
stoppsikt. Dette gjelder begge alternativ.  

Det som er viktig er å ha en utforming som gir ønsket 
hastighet = trafikksikkert. 

Det er hastighet og sikt som er de kritiske parametere. 
Svingene er slake så de gir god stoppsikt.  

Kryssing av hovedvegen er ikke et problem ut fra 
trafikktall og hastighet. Det er ingen vesentlig forskjell 
mellom alternativene med de samme tverrprofiler. 
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 Alternativ 2 med hovedveg opp viaOlderdalen gir god 

tilgjengelighet for utbygging av effektive felt. Det er også minimalt 

behov for kryssing av hovedveg eller miljøgate, 

Konklusjon: 
Alternativ 2 med veg opp via Olderdalen har en bedre 
iboende trafikksikkerhet enn alt 1 grunnet en mer 
svingete geometri som gir et jevnere fartsprofil der 
”speeding” blir vanskelig. 

 

LNF 
Omhandlet i eget notat fra Agri Eiendom As 

 

Landskap 
Beregning og uttegning av vegmodell tilpasset 
alternativ 2 (ikke den som er vist i Områdeplanen) vil 
vise at terrenginngrep er ikke store. Veiens visuelle 
betydning er underordnet all bebyggelse som vil 
komme. 

På Presthus i alternativ 1 vil vegen ikke bli skjult bak en 
bebyggelse, men vil ligge i en svært synlig i landskapet, 
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som en barriere i en skjæring/fylling. Dette vil også 
redusere tilgjengeligheten til Chamonix.  

 

Konklusjon: 
Alternativ 2 har et betydelig mindre omfang og synlighet 
på inngrep i landskapet enn i alternativ 1. Dette gjelder 
fra Fylkesveien såvel som fjernvirkning. Inngrepet på 
Presthuis gård vil være svært synlig og dominerende. 

 

Forskuttering av politiske vedtak 

 
Bidrag fra Skipnes Arkitekter på utbygging av felt B2 på Overvik 

og Tobb. 

Parallelloppdrag på Overvik fra Overvik Utvikling As og 
Tobb er basert på at alternativ 1 velges. En venter ikke 
på politiske vedtak og planprosess med likeverdige 
utredninger som basis på de kommende politiske valg 
av alternativ.  
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Område for Parallelloppdrag er B2 noe som vil umuliggjøre 

alternativ 2 som hovedvegen opp Olderdalen som betjener 

området. 

Med alternativ 2 via Olderdalen vil kunne  
parallellforskyve B2 med ca. 8 meter. Adkomstveg 
mellom B1 og B2 blir unødvendig da betjening vil skje 
langs kontene (flate veger for lek og opphold). 

Parallelloppdrag som vist i Skipnes sitt prosjekt kan 
utvikles også med  alternativ 2. 

 


