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Merknad til arealplanforslag - Overvik - områderegulering 
 

Forslaget til områdeplan for Overvik berører Statens eiendommer på Tesli på flere nivå, dels direkte 
i form av at eiendomsteiger blir delt og redusert som følge av anlegging av nye veger, ved at 
infrastrukturen i området forbedres, det blir større aktivitet rundt områdene og forutsetningen for 
driften og bruk av eiendommene endres.  

NTNU forvalter Statens eiendommer og har ansvar for å sikre at verdiene som Staten har investert i 
området ikke reduseres. Eiendommene ble opprinnelig ervervet i samband med utbyggingen av 
Dragvoll for å legge til rette for en utvikling av universitetet, inkludert boligtilbud til ansatte og 
studenter. Staten er en langsiktig eier i området. I dag leies de berørte eiendommene ut til 
landbruksdrift, men forutsetningene for ervervet var at områdene skulle bygges ut. Med hensyn til 
verdisikring for Staten, er dette også et mål på lang sikt. Framtidig bruk av Dragvoll er ikke avklart 
etter at regjeringen Solberg har besluttet at NTNUs virksomhet på Dragvoll skal flyttes. I 
tilknytning til spørsmålet om framtidig bruk av Dragvoll, startet Trondheim kommune arbeid med 
en kommunedelplan, som også omfattet samme område, hvor NTNU deltok. Vi etterlyser at dette 
arbeidet prioriteres i forhold til videre framdrift og avklaring av framtidig arealbruk, blant annet 
med hensyn til spørsmålet om ny skole. 

Vår vurdering av planforslaget for Overvik må sees i lys av at kommunen også ønsker å fremme 
forslag om ny skole på deler av Statens eiendom 19/171. 

Det er utredet tre alternativer for vegføring fra Overvik og opp mot Jakobsli/Jonsvannsvegen 
(vedlegg 17), samtidig som alternativene også er vurdert mht. konsekvenser for landbruksdriften i 
vedlegg 9.  
 

- Alternativet langs Jakobsli (som er foreslått i områdeplanen) deler eiendomsteigen 19/171 i to 
om lag like store deler. Begge teigene vil være funksjonelle som landbruksområder, og vegen 
gir en hensiktsmessig framtidig adkomst til arealene. 

- Alternativet langs Blekkan gård båndlegger både landbruksjord, øker trafikken langs arealet 
og risikoen for at det etableres snarveger på tvers av jordet, uten at det på lang sikt bidrar til 
bedre infrastruktur for eiendommene. Vi mener derfor dette er det dårligste alternativet. 
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- Alternativet med utvidelse av dagens Presthusveg har liten konsekvens for Statens eiendom 
under forutsetning av at en finner andre alternativ til gangveg slik at arealet ikke deles. 
Gangvegen kan både legges langs Jakobsligrenda, langs Blekkan og langs Presthusvegen, slik 
at man unngår å redusere landbruksarealet.  

Samlet sett vil vi anbefale at kommunen velger en vegføring enten langs Jakobsli eller som en 
utvidelse av dagens Presthusveg. Valget mellom alternativene må vurderes i sammenheng med 
plassering av framtidig skole. Dersom ny skoletomt båndlegger mer enn halvparten av den ene 
eiendomsteigen for 19/171, blir det resterende arealet både lite effektivt å drifte, mye forsvinner i 
kantsoner og driften vil oppleve konflikter opp mot naboer både i form av tråkk og fremmedbruk. 
Erfaring viser at naboer til landbruksareal opplever moderne landbruksdrift som plagende på grunn 
av støy, støv og lukt.  

Dersom både veg og skoletomt legges på Statens areal, vil det derfor være mest hensiktsmessig at 
det resterende arealet øst for vegtraseen også omdisponeres til utbyggingsformål. Dersom skolen 
legges på en annen tomt vil vi anbefale at alternativet langs Presthusvegen velges for framtidig 
trase.  

Dersom kommunen likevel velger traseen som er foreslått i områdeplanen, ber vi om at vegparsellen 
langs SF2 sideforskyves nordover, slik at den ikke berører 19/171 på det første strekket. 
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