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Merknader til utbygging av området Overvik Ref.nr: 14/43152 
Vi har forståelse for at utbygging av området Overvik sammenfaller godt med 
Trondheim Kommunes intensjoner om fortetning i bynære områder. 
 
I så måte har vi innfunnet oss med at dette området vil være attraktivt for 
boligutbygging. 
 
Vi setter pris på at utbygger så langt har vist forståelse og hensyn i utformingen, 
men har noen merknader vedr. tilnærmingen til den eksisterende bebyggelsen. 
 
 
1. Olderdalen er et område med hovedsakelig 2 etagers bebyggelse som er i tråd 

med gjeldende reguleringsplan for området. Som beboere i Martin Barstads veg 
21b og 23c ser vi at med fremlagte skisser kan det se ut som at 
bygningsmassen vil bli oppført med 3 eller mer etg. mot den eksisterende 
bebyggelsen. Dette vil komme i tillegg til de nivåforskjellene som allerede 
eksisterer i terrenget. Her vil det oppleves som minst 4 etg. mot nærmeste 
bebyggelse, og fremstå som en stor vegg som vil danne et tydelig skille mellom 
ny og eksisterende bebyggelse. Vi stiller oss undrende til skissene som ble 
presentert i media, der den nye bebyggelsen klart vil skille seg ut fra den 
eksisterende når det gjelder høyde. Trondheim kommune etablerte i 2008 en ny 
reguleringsplan med fokus på å bevare egenart av eksisterende bebyggelser. 
Vi vil derfor foreslå at nærmeste bebyggelse mot eksisterende har en lik 
absolutt høyde. Dette vil bevare områdets egenart og harmoni. På grunn av det 
kuperte terrenget, er en stor del av Olderdalen (der Martin Barstads veg hører 
til) uten sol fra november til februar. Husene er vendt mot Nord og har sitt 
uteareal vendt mot Vest. Høye bygg mot Vest og Sør vil mørklegge Olderdalen 
i store perioder av året. Vi har forståelse for at Trondheim kommune ønsker 6 
boenheter per dekar. I ett så stort område, der byggemassen kan spres over 
mange dekar, er det helt uakseptabelt å bygge høyere enn eksisterende 
bebyggelse. Utbyggeren bør derfor konsentrere sine byggeområder med høy 
tetthetsgrad og høye bygg i de områdene sør for Overvik gård, der det ikke 
finnes bebyggelse. Det har allerede blitt bygd mange leiligheter på Ranheim. 
For å skape et godt bomiljø, bør man passe på at området blir attraktivt også 
for barnefamilier. Barnefamilier er lite interessert i å bo i leilighet, spesielt i et 



området som tross alt ikke er sentrumsnært. 15% rekkehus dekker ikke 
behovet for tilflyttende barnefamilier og bør økes betraktelig. 

2. Veien bør planlegges i et område uten eksisterende bebyggelse, der man kan 
gjøre tilpasninger og kompensere for ulempene. Overvik-traseen bør gå som 
allerede utredet nært til Chamonix med en vesentlig bedre veiutforming enn i 
alternativ forslag som går opp langs eksisterende bebyggelse ved Martin 
Barstads veg. Oppslag i media har vært kritisk til å legge denne veien nært 
Chamonix da det vil gi så mye forstyrrelser at veien vil ødelegge en naturperle 
og skremme bort alle ekorn. Dette gjør det svært tydelig at denne veien med en 
vesentlig mengde trafikk, vil ha en alt for stor negativ påvirkning på allerede 
eksisterende bebyggelse, både støy- og ikke minst støvmessig. 
Kompenserende tiltak i form av støyskjerming fungerer svært dårlig i skrånende 
terreng. Eksisterende bebyggelse har sine hager vendt mot Overvikjordene. 
Barn leker på denne siden av tomtene. Økt trafikk ved siden av lekearealer vil 
føre til trafikkfarlige situasjoner for våre barn. Hvis nå veien ikke skal mot 
Chamonix, bør en ny trase utredes. Alternativ utforming later til å gi en vei med 
dårligere fremkommelighet og trafikken vil bruke mer tid for å passere området.  

3. Tursti tilgrensende Olderdalen bør også få små områder med lekestativ, 
benker, eventuelt grilleområder som kunne danne trivelige rekreasjonslommer. 
Dette ville være med å binde sammen de eksisterende og nye bebyggelsene, 
der folk kunne møtes. Vi mener at grønndraget som Trondheim kommune har 
skissert tidligere bør utvides til minst 30meter. 

4. I lys av de senere oppslag i pressen, finner vi det fornuftig at dette området ikke 
bør ferdigreguleres før skoletomt er bekreftet av alle instanser. Nåværende 
skoletomt og tilhørende kulturarena og bydelsenter med offentlige tjenester er 
ikke i gåavstand for svært mange i Olderdalen, og bil vil bli brukt – spesielt i 
vinterhalvåret. Vi mener at skoletomten bør ligge sentralt for både 
Charlottenlund og Olderdalen, og ikke i utkanten for begge. Skoletomten bør 
ligge sentralt på Overvik området. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Jøran og Sarah P. Askim, Martin Barstads veg 21 b 
 
Stig og Maria Aastrøm, Martin Barstads veg 23c 


