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Trondheim kommune 
Byplan 
7004 Trondheim  

Trondheim, 04. juli 2016 

Deres referanse: 14/43152 

 

DRETTSRÅDET I TRONDHEIM SIN HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL 
OMRÅDEPLAN FOR OVERVIK  

Høringsuttalelsen er en fellestilbakemelding mellom Ranheim idrettslag (RIL), Charlottenlund 
sportsklubb (CSK), NFF Trøndelag og Idrettsrådet i Trondheim. Det er avholdt samordnende møte 
mellom idrettene 
 
Generelt 
I utgangspunktet er overordna forslag i framlagt områdeplan dekkende for en større feltutbygging ut 
fra eksisterende kunnskapsgrunnlag.  Idrettsrådet er opptatt av å se større samfunnsmessige helheter. 
Vi ser at med felles grensesnitt med Jakobsli skole er det behov for å se disse planene samla. 
 
I områdeplanen for Overvik er det foreslått et område som skal ivareta sentrumsformål i arealet 
nærmest skoletomta i nord-øst. I dette arealet er det planlagt torg/bydelspark og 7-er kunstgrasbane 
og barnehage. 
 
På skoletomta skal det etableres en kunstgras 7-erbane (KG-7) og en barnehage. Barnehagens 
lokalisering er i vedlegg 1 til planprogrammet skissert nærmest arealet avsatt til sentrumsformål i 
Overvikplanen. 
 
Området Ranheim, Jakobsli, Charlottenlund vil de neste årene få en enorm befolkingsvekst. Det er to 
store idrettslag i området, Ranheim IL og Charlottenlund SK. Begge klubbene er fleridrettslag for 
store bydeler. Med den utbygginga som allerede skjer både på Grilstad, Ranheim, etter hvert på 
Overvik og Rotvoll, kan det bli behov/være interesse for å etablere eget idrettslag i Overvik/Jakobsli-
området. Dette er noe idretten må håndtere i egenregi ut fra initiativ i området. En slik utvikling vil 
kunne være positiv for å bygge tilhørighet til den nye bydelen. For å legge til rette for et slikt 
framtids-scenario bør det legges til rette for nok idrettsareal i planområdene Overvik og Jakobsli. 
Kjernen i et idrettsanlegg for et idrettslag er i dag en KG-11 og en idrettshall som kommer som del 
av skoleutbyggingen. 
 
Idrettsrådet foreslår derfor å se planene om KG-7 i begge prosjektene samla, og vi foreslår heller å 
bygge en KG-11 som ligger i grensesnittet mellom de to planene. I kjeller på flere av barnehagene 
bør det legges til rette for klubbhus for framtidig idrettslag/treningssaler for idrett. I tillegg bygges en 
aktivitetsflate tilrettelagt i tråd med visjonene i friplassen.no. Se: Friplassen. Ranheimsområdet 
mangler egnet nærmiljøanlegg til friidrettsaktiviteter for de yngste når Ranheim friidrettshall er 
stengt. Vi anbefaler også at det settes av nok areal til å etablere idrettens basishall i tilknytning til 
idrettshallen. Se: Idrettens basishall.  Begge disse anleggene er iht. innmeldt behov i idrettens 
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prioriteringsliste over anleggsbehov 2016. Dette vil slik vi ser det gi et mangfold av aktivitetsflater 
som vil kunne bidra til økt egenorganisert aktivitet i tillegg til organisert aktivitet, og ivareta 
overordna mål om antall aktivitetsflater i området Overvik og Jakobsli. Idrettsrådets forslag medfører 
at tiltakshaverne må samarbeide, og at areal avsatt til barnehage på skoletomta må justeres. Et bredt 
spekter i aktivitetsflater vil komme både skole og barnehager til gode, i tillegg til bydelen for være 
svært positivt for folkehelse. 
 
Idrettsrådet har i vårt innspill til planprogrammet for Overvik hatt fokus på turdrag. Dette ser ut til å 
være løst på en god måte i planområdet. Vi er usikre på om forslaget er tilstrekkelig dekkende for å 
sikre sammenhengende turdrag opp til løypenettet ved Stokkanhaugen. 
 
Spesielt til bestemmelsene: 

 Sentrumsformål SF (1130) ses i sammenheng med planene for Jakobsli skole. Det bygges en 
KG-11, en aktivitetsflate av typen «friplassen» og arealer til «Idrettens basishall» i 
tilknytning til idrettshallen. Deler av arealet må vurderes endret til idrettsformål. 

 Nærmiljøanlegg o_NA (1440) bygges med en KG-5 og en mindre flerbruksflate for bandy og 
andre ballaktiviteter om sommeren som er svært egnet til islegging på vinterstid. Disse 
anleggene forutsettes å være nærmiljøanlegg og skal ikke brukes til organisert idrett. 

 Grønnstruktur o_G3 (3001) helt nordøst i planen settes av til etablering av BMX-løype/pump 
trax for sykkel. 

  
 
Med vennlig hilsen 
 

Anne-Lise Bratsberg /s/ 

leder Idrettsrådet i Trondheim      Bjørn Kilskar 

          daglig leder  

Vedlegg – Uttalelse til planprogram for Jakobsli. 

Kopi: 
Sør-Trøndelag idrettskrets 
Trondheim kommune v/Enhet Idrett og friluftsliv  
Norsk friidrett Sør-Trøndelag 
Ranheim idrettslag 
Charlottenlund sportsklubb 
Jonsvatnet idrettslag 
Midt-Norge Bandyregion 
TVK 
NFF Trøndelag 
Trondheimsregionens friluftsråd 
Trondhjems turistforening 


