
Merknad/innspill til valgt planforslag som er til offentlig ettersyn (TK-155) - side 1

Merknad/innspill til valgt planforslag som er til offentlig ettersyn (TK-155)
Referansenummer: 465CWV

Registrert dato: 22.06.2016 19:15:48

Vedlegg:

Overvik - høringsuttalelse.pdf

Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig ¡ På vegne av foretak/lag/forening
Fornavn

Jon Magne
Etternavn

Nielsen
Adresse

Martin Sæterhaugs veg 16
Postnummer

7056
Poststed

RANHEIM
Telefon E-post

jonmnielsen@gmail.com
    

Uttalelse
Navn på saken
Har du/dere fått tilsendt saken i adressert sending fra kommunen
¡ Ja ¤ Nei
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Uttalelse til saken

Se vedlegget. Der er ikke formateringen i teksten ødelagt. Det er samme tekst som etter dette.

Overvik, områderegulering (Referansenummer: 14/43152)

Først må man sette seg inn i terrenget. Dette er et område med mange bakker. Derfor vil veier og bygninger vil bli
anderledes enn de ser ut på kartet.

Skoleplassering
Skolen må legges lenger mot nord. Dette for at skoleveien for barna i Olderdalen ikke blir unødvendig lang. Det er
et overordnet mål at alle barn skal ha kort og god skolevei. Dersom skolen kommer så langt sør som tidligere
vedtak tyder på, vil skoleveien bli unødvendig lang og bratt.

Skolevei
Det må settes krav om at skoleveien må etableres med universell utforming for barn som bor i Olderdalen. Når man
her skal planlegge et helt nytt boligfelt og en helt ny skole. Da er det utilgivelig å ta snarveier på utforming av
skolevei. Tegn opp gangveiene først, så finn ut hvor bygningene kan stå.

I eksisterende boligområde i Olderdalen må skoleveien få fortau og asfalt. Dette for å sikre skoleveien ift. biltrafikk.
Dettegjelder Martin Barstads veg og Brattvollvegen. Akkurat dette er kommunens ansvar og ikke Overvik utvikling
sitt ansvar. Dette må budsjetteres inn kommunens planer i forbindelse med vedtak om plassering av skoletomt.

Idrettsanlegg
Kapasiteten er i dag sprengt på fotballbaner med eksisterende antall barn på Ranheim skole. Med ny stor skole
planlegges det i praksis for at det kan bo dobbelt så mange barneskolebarn i området. Da må kapasiteten til
fotballbaner dobles i forhold til slik det er i dag. Dette kan gjøres i etapper slik at man ikke nødvendigvis bygger ut
like mange baner fra dag en. Det viktige er å sette av nok areal til et framtidig behov. I dag er det to 11-er baner og
en 7-er bane ved Ranheim skole. Det må derfor settes av plass til to 11-er baner og en 7-er bane i området som
planlegges. Jeg mener at man i prinsippet kun trenger å bygge en av disse i første omgang, men tomt til resten må
reguleres og båndlegges idrettsformål. Dette arealet må være noenlunde flatt.

Det er viktig at det reguleres fotballbane der det er tegnet inn 7-er bane rett vest for Brattvollvegen 9 (jf Vedlegg 11:
Illustrasjonsplan hele området - https://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=71532).

I dag mangler idrettsanlegg i Olderdalen. Det er derfor et vesentlig poeng at (noen av) idrettsbanene blir nær
Olderdalen. For å motivere de minste barna i Olderdalen til tidrett er det viktig at de slipper å sykle i to kilometer
oppoverbakke før fotballtreningen. Alternativet blir at de blir kjørt til banen i bil av foreldrene. Selve hensikten med å
ha en slik overordnet plan er at man skal unngå nettopp dette.

Mitt forslag: hvis Overvik utvikling ikke vil/kan avse areal til tre fotballbaner, kan de for eksempel finansiere
oppgradering av den lille idrettsplassen i Severin Saksviks veg 20 til en 7-er bane.

Sykkelveier
Det må etableres god sykkelforbindelse på tvers i området. I Olderdalen er det i dag  svært dårlig
sykkelforbindelse. I praksis må all sykkeltrafikk fra hele Olderdalen gjennom krysset i nord (Sverre Svendsens veg
og Kockhaugvegen) på grunn av de geografiske begrensningene med skrenten opp til Vikåsen og jordene i sør og
vest.

Turvei til Vikåsen
Ungdommer i dette området og i Olderdalen vil gå på Markaplassen ungdomsskole på Vikåsen. Derfor er det
nødvendg å se på en framtidig sykkelforbindelse til Vikåsen langs sørkanten av Olderdalen og derifra opp til
Vikåsen.
Det bør i første omgang etableres en turvei fra sør i Olderdalen opp til Vikåsen. Dette slik at de fleste ungdommene
som ikke er avhengig av universelt utformede skoleveier i den delen av året det er bare veier greit kan komme seg
opp til Vikåsen. Det er altså i første omgang behov for en turvei, men det er en fordel om det på sikt kan etableres
som helårs gang/sykkelvei. Det må reguleres areal til helårs sykkelvei fra Overvik til Vikåsen.

Bygningsmassen
Jeg tror faktisk ikke det er marked for så mange blokker så langt fra sentrum. Jeg mener det bør settes av mer
areal til eneboliger og rekkehus med hage istedenfor blokker og minimalistiske rekkehus. Ihvertfall bør det i
reguleringsplanen åpnes for at utbygger kan gjøre disse grepene dersom det blir få kjøpere.


