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Vi viser til overnevnte plan som ble lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet med høringsfrist 

25.06.2016. I tillegg refereres det til informasjonsmøter på Ranheim og i Odd Sørlis veg med 

representanter ifra Overvik Utvikling AS. 

 

Velforeningen i Odd Sørlis veg har følgende prinsipielle kommentarer til forslaget som vi ber om at 

det tas hensyn til i den videre planlegging av det nye boligområdet på Overvik: 

 

1. Høyde på planlagt bebyggelse nær øst for Odd Sørlis veg 

Det er i høringsnotatet skissert og planlagt svært høy bygningsmasse nær den til østlige delen av Odd 

Sørlis veg og direkte mot den regulerte gravlunden. Odd Sørlis veg velforening anmoder om endring 

av de skisserte planene med krav om at ny bebyggelse skal trappes ned mot eksisterende bebyggelse.  

Odd Sørlis veg velforening ber om at de planlagte bygninger replasseres og at det i 

reguleringsbestemmelsene fastsettes en makshøyde på 4 etasjer (13 meter). I tillegg må det planlegges 

for fallende høyde inn mot eksisterende bebyggelse i Odd Sørlis veg. Samtidig er det lite heldig med 

store næringsbygg så nært et skoleområde på grunn av trafikk og totalsammensetning for den planlagte 

skolen samt at det her er planlagt mest volumbebyggelse på en flat tomt. 

 

2. Skolevei over fellesareal til Odd Sørlis veg sør for Odd Sørlis veg 5 

Reguleringsplanen for vårt boligområde inneholder en tursti sør for Odd Sørlis veg 5. Den er kuppert / 

ikke universell utformet og vi ber om at gjeldende reguleringsstatus for turstien ikke endres. Odd 

Sørlis veg velforening har ingen motforestilling til at den eksisterende turstien brukes som en 

alternativ skolevei. 

3. Turdrag med bredde på 30 meter 

Odd Sørlis veg velforening presiserer at vi synes det er svært bra at det i områdeplanen er lagt inn 30 

meter bredde på turdraget mellom Odd Sørlis veg og det nye reguleringsområdet / den regulerte 

gravlunden. Det er derimot kommet ulike signaler på om det virkelig blir avsatt 30 meter og ikke 

mindre. Det er meget viktig at minimum 30 meters bredde mot hele eiendomsgrensene fastholdes i 

reguleringsbestemmelsene. Dette for å sikre at de eksisterende turmulighetene oppover mot 

Estendstadmarka opprettholdes, samt ivaretar tilstrekkelig avstand mot eksisterende bebyggelse. 

Det går videre fram av planutkastet for ny Jakobsli skole at den skal sikres en universell utformet 

skolevei innenfor dette turdraget med 30 meters bredde. 



 

4. Valg av vegtrase igjennom Overvik 

Det er skissert tre alternativer til ny veitrase igjennom Overvik. Høringsdokumentet legger vekt på at 

ny vei inntil etablert område skal unngås. Det er likevel foreslått en løsning med det nordligste 

alternativet og som vil gå tett inntil Odd Sørlis veg. Odd Sørlis veg velforening ber om at den 

anbefalte trase, nær eksisterende bebyggelse i Odd Sørlis veg og Per Kvists vei utgår, og at et av de 

andre to sørlige alternativene velges. Vår begrunnelse for å velge en trase som ligger nærmere felt B11 

ved Blekkan, begrunner vi med følgende argumenter: 

- Hovedvei inntil etablert bebyggelse skal unngås. Alternativ vei ved felt B11 ved Jakobsli 

gård/Blekkan er i nærhet til etablert bebyggelse som allerede har Presthusveien inntil boliger 

og gir dermed ingen ny endring i situasjonen for denne bebyggelsen, men som den foreslåtte 

veien vil gjøre for Odd Sørlis veg. 

- En slik trase vil generere betydelig støy og kreve nødvendig støydemping, noe som vil kunne 

medføre skjemmende og kostbare tiltak mot den høyereliggende bebyggelsen i Odd Sørlis 

veg. 

- De sørlige alternativene vil kreve mindre bruk av dyrka mark da det i tillegg til ny hovevei må 

etableres egne veitraseer til ny begyggelse ved Blekkan. 

- Sikkerhetsmessig vil skoleveien bli betydeligere tryggere med å velge et av de sørlige 

alternativene der barn ifra Øvre Charlottenlund unngår kryssing av ny veitrase på vei til den 

planlagte Jakobsli skole. 

- De sørlige alternativene vil gi bedre nærhet til kollektive muligheter for Blekkan-området og 

mulige fremtidige utbygginger i området. 

- Uheldig valg av trase som er nært et etablert turdrag 

- Fordel for vilttrekket som går mot trebevokst kolle/område på gravlunden og Chamonix.   

- Valgt alternativ går nært et etablert turdrag og som vil minimeres ved alternativ veitrase 
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