
Innspill til Overvik Utvikling AS /Jakobsli skole og valg av vegtrase 
 

Jakobsli, 23. juni 2016 

 

Utbygging Overvik – Jakobsli sørlige del i området Per Kvists veg 
 

Per Kvist veg ligger øverst (sørlige området) i det planlagte området for utvikling av Overvik eiendommen. Vi 

har innspill spesielt angående planlagt veitrase, tegnet inn fra Presthusveg i sørlige øverste del, gjennom det 

nye boområdet under etablering og inn på E6 på Ranheim.  

Vi mener prinsipielt at utbygger må la utbyggingsområdet ta konsekvensene av en utbygging, slik som 

infrastruktur og støy. Som veien er tenkt lagt opp mot Odd Sørlis vei og Per Kvist vei, blir disse beboerne 

skadelidende, mens utbyggers boliger går fri. 

LNF  

Både sørlige deler av vei (og skolen) er planlagt bygget på dyrket mark som i dag er definert som LNF 

område. Slike areal er under sterkt press nasjonalt. I tillegg til å være det ypperste delen for matproduksjon, 

er dette grøntarealet et viktig rekreasjonsområde for beboerne i området med sjeldent mye fugleliv. 

Det er spesielt to arter (storspove og sanglerke) som hekker på den aktuelle LNF tomten (Henriksen S. og 

Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge).  

ROS analyse (Nov 2015) tar ikke tilstrekkelig hensyn til vern av de overnevnte artene. De planlagte 

sikringstiltak er ikke tilstrekkelige for å sikre vern av biotopen som tillater hekking av disse artene. Disse 

fuglene trenger åpne og flate vekstarealer slik som en åker i drift. Hekkeområdet ivaretas dermed ikke av 

arealet i Chamonix.  Dette er areal som ikke høstes, er særdeles kupert og brukes ofte som 

rekreasjonsområde for beboerne i området (se utdrag fra ROS analyse under) 



 

Utdrag fra Tabell 3,” Bruttoliste mulige uønskete hendelser” ROS analyse 

Støy 

Bebyggelsen i Per Kvists Veg med plassering av veien tett inntil, vil nå bli utsatt for støy fra to sterkt 

trafikkbelastede veier (Overviktrase og Jakobslivegen)(se vedlegg, Jakobsliveg). Med 7.100 kjøretøy per døgn 

i sør er Overviktraséen planlagt som tilførselsveg til ny utbygging i områdeplanen, men også som 

gjennomfartsveg fra omkringliggende områder forøvrig. Den totale trafikken utløser et behov for 

støyutredning av eksisterende støyfølsom bebyggelse. Dette gjelder bebyggelse lengst i sør (ved 

Presthusveien) og i nordvest (Per Kvists veg og Odd Sørlis veg). For eksisterende bebyggelse som i 

områdeplanen antas å overskride grenseverdier, må støypåvirkning utredes ytterligere i detaljreguleringen 

av ny Overviktrasé og vurderes hvorvidt dette utløser tiltak for uteplass og/eller innendørs oppholdsrom.  

Med en trafikkøkning  i ÅrsDøgnTrafikk (ÅDT) fra 1000 til 7100/8500 kjøretøy per døgn (Trafikk utredning , 

Asplan Viak for Overvik utvikling AS; 05.02.2016), vil Overviktraséen være å betrakte som et nytt veganlegg 

for de boligene som ligger inntil. Uteoppholdsarealene, 1.5 meter over bakkenivå, viser at bebyggelsen i 

hovedsak ligger i hvit sone, mens enkelte ligger delvis i gul sone (Støyrapport utredet av Asplan Viak for 

Overvik utvikling AS; 05.02.2016). Bygg som må utredes ytterligere i veiplanen er de med antatt uteplass i 

gul sone og/eller har støynivå >58dB med fasade i to etasjer og som gjelder de 4 sørligste byggene. 

Støysonekart for 2 – 11 m over terreng viser en mye videre støyprofil som påvirker flere hus i Per Kvists Veg 

og Odd Sørlis Veg. 

Se figurer 14 og 8 sakset inn fra støyrapport 2016 

 



 
 

 
 



Det er forespeilet et tiltak med et 30 meter bredt grøntbelte mellom veien og nærmeste hus i Per Kvist Veg. 

Det er fortsatt vanskelig for oss å forstå hva effektene av dette vil bli, og hvordan dette 30 meter beltet 

beregnes. Vil dette inkludere støyskjerming eller kommer denne i tillegg til denne avstanden?  

 

Trafikkutredning  

I trafikkutredningsdokument datert 5.2.2016, er fokus vektet mot norddelen av Overvik trase og 

problematikken rundt tilkomstvei til E6 samt effekt på eksisterende bebyggelse i Presthus og Solfæng. At 

veien ligger tett opptil vår bebyggelse i Per Kvists Veg, er ikke en gang nevnt i dette dokumentet. Vi mener at 

utredningen er mangelfull på dette punktet, og effekten av den planlagte veien er derfor ikke tilstrekkelige 

vurdert i sørenden av utbyggingen. 

Det er laget et notat, benevnt vedlegg 17 – Veialternativ i sør- på kommunens sider. Dette beskriver de tre 

alternative traseene i sør som vi har diskutert og vist nederst i dokumentet. Vi mener imidlertid at man ikke 

har belyst det faktum at man kan fjerne deler av eksisterende Presthus veg på nordøstsiden av Blekkan gård 

og bruke arealet til andre formål i alternativ 2. Dermed blir denne løsningen det som tar minst areal.   

 

Landbruk 

Landbrukkonsekvensnotat utarbeidet av Asplan Viak for Overvik utvikling AS, datert 04.03.2016, illustrerer 

et veialternativ hvor LNF-arealet deles opp i to teiger. Dette notatet må nå ansees som ugyldig siden en av 

teigene i alt. 1 blir betraktelig redusert p.g.a skoleutbygging, og veiplanen må, etter vårt syn, revurderes.  

Teigen nærmest skolen blir mye mindre enn den sørvestligste teigen og vil måtte dele mye av arealet med 

skolen. Vi mener at denne teigen blir svært liten og derfor lite egnet for landbruk og matproduksjon. Figur 4 

(sakset inn under) i dette dokumentet gir derfor et svært misvisende bilde av størrelsen på teigen da skolen 

ikke er tegnet inn. 

 



 
 

 
Figur vegtrase Alternativ 2 

Oppsummering angående vei 

For å svare på flere av de utfordringene som er nevnt ovenfor, vil beboerne i Per Kvists veg foreslå en 

endring i veitrase som er illustrert nedenfor(alternativ2). Endring av veitrase, etter vårt forslag, fjerner 

mange problem, ikke minst for bebyggelse i både Odd Sørlis veg og Per Kvists veg. Hvis hovedtraseen legges 

lengre sørøst, langs den nordlige delen av ny planlagt bebyggelse felt B11 (der Blekkan gård ligger i dag), 

fjernes problemet med veiens nærhet til eksisterende bebyggelse. Man vil ikke utløse behov for 

støyskjerming til denne bebyggelse.  



På Overviks plan deles viktig LNF-jord opp i to teiger, skilt av en bred vei, der, som vi har påpekt over, en teig 

blir lite hensiktsmessig å dyrke. Fra et landbruksperspektiv er alternativ 2, vårt forslag, mer LNF-vennlig, 

siden den gir en sammenhengende teig.  

Noen vil kanskje hevde at vårt forslag til vei vil føre til mer støy mot planlagt skolegård. Dette kan løses ved 

at skolebyggene plasseres på en slik måte at de fungerer som støyskjerm. Det er lettere å beskytte nybygg 

mot støy når det kan planlegges i helhet, enn å beskytte allerede eksisterende boliger mot støy generert fra 

en nyetablert veg. En flytting av veien vil også bety at skolebarn fra Øvre Jakobsli/Dalheimslyngen slipper å 

krysse den nye veien. 

Hvis veien legges ved bebyggelse på Blekkan gård, kan man enten velge en trasé nord eller sør for denne 

bebyggelse. Uansett hvilket alternativ man velger, vil man kunne ta bort vegen på den ene av sidene av 

denne tomten og frigjøre dette arealet til annet formål. Det bør ikke være behov for veg på både sør og 

norddelen av denne tomten. Ved å koble traseen inn på eksisterende Presthus veg, vil dette boområdet ikke 

få ekstra ulemper med vegen i sin nærhet, fordi Presthusvegen allerede finnes. 

Flere veiforslag har vært foreslått for hvordan veien skal forlenges fra Selmers planlagte bebyggelse og 

oppover forbi planlagt skole og videre sørover til Presthusveien /Jakobsliveien. Disse forslagene/tegninger er 

det Overvik Utvikling som har stått for på vegne av kommunen. Høsten 2015 ble det sendt inn innspill fra vår 

velforening Per Kvists vei uten at disse ble hensyntatt. Boligene i Per Kvists veg (gjelder også Odd Sørlis veg) 

som grenser til NTNU tomt får nå, ut ifra veialternativet valgt, en 18 meter bred sterkt trafikkert veg med 

fortau tett opp til tomtegrensen sin. Vi er en allerede eksisterende boligbebyggelse bygget fra 1967 og 

utover som ikke blir tatt hensyn til, og det mener vi er uakseptabelt. Rett over åkeren fra Per Kvists veg mot 

øst skal arealene til Blekkan Gård rives og utbygges. Disse arealene er i planleggingsfasen og vil ikke måtte ta 

hensyn til eksisterende beboere da disse boligene enda ikke er solgt. 

Vi kan ikke finne skriftlig argumentasjon som belyser behandlingen av de forskjellige trasealternativene, kun 

et notat. Vi mener at veien med fordel bør flyttes mot og langs Blekkan sin eiendom. 

Fordelene vi ser med å legge om veg som beskrevet over: 

1. Eksisterende bebyggelse må tas hensyn til minst på lik linje med ny bebyggelse. 

2. Vegen kan bli kortere med vår alternative trase. 

3. Eksisterende LNF område vil bli en sammenhengende teig med landbruksareal og bli mindre 

påvirket av ny veg. 

4. Eksisterende Presthus veg nordøst for Blekkan sin eiendom kan frigjøres til andre formål. 

 

Vi forstår ikke hvorfor allerede eksisterende boligbebyggelse skal belastes med trafikk, mens ny bebyggelse 

blir skjermet for veg.   

 



Grøntdrag 

Slik veien er inntegnet i dag tangerer veitraseen grøntdraget som er planlagt langs Odd Sørlis vei og Per 

Kvists veg (den som går videre fra Chamonix opp forbi kirkegården). Dette vil bli eneste området hvor 

grøntdraget og Overviktraséen ligger tett. Ved å flytte veien til vårt nye alternativ, vil grøntdraget bli 

liggende uforstyrret av Overviktraséen. I dette grøntdraget håper vi at dere beholder en sykkel- og gåtrase 

for skolebarna våre, andre som ønsker å bruke friområdene og for å skape en naturlig bindeledd mellom 

nedre Charlottenlund/ Jakobsli og Estenstadmarka. Heststien/ treningsbanen til Blekkan gård er i dag brukt 

til dette daglig for mange i området.  

Høyde på bebyggelse 

Planlagt høyde på de nye bygningene (både bolig og næring) står i sterk kontrast til eksisterende bebyggelse 

i området som hovedsakelig er eneboliger, rekkehus og gårdstun. De høye husene vil ikke bli forenlig med 

resten av området, og vil i tillegg endre kulturlandskapet slik at det ikke blir harmoni i området.  

Det bes om at man vurderer forslått høyde på 7 etasjers bebyggelse i området. 

 

Vei Alternativer 
Forslag: Saks inn fra vi sendte inne til Adressa  
 



 
 



 
 
 
Dette forslaget er en variant av den såkalte blå trase i dokument-Vegalternativer Sør (mangler dato) som ble 
forkastet tidligere til fordel for vegtraseen som går inntil Per Kvists vei. 
 
 
 
Vi anser våre innspill så vektige med hensyn til jordvern, støy mot allerede bygde boliger og bevaring av 
fuglearter, at de bør bli tatt hensyn til. 
 
 
 
For Per Kvist Velforening 
Stål Havik 


