
 

Rigmor og Klemet Godtland                        

Odd Sørlis vei 5 

7059 Jakobsli 

                                                                                                                             Trondheim 17.6.2016 

Til Trondheim kommune Byplankontoret 

7004 Trondheim  
byplan.postmottak@trondheim.kommune.no 

 

MERKNADER TIL OVERVIK OMRÅDEREGULERING      Referansenummer: 14/43152 

       

Vi viser til høringsnotat med vedlegg lagt ut på offentlig høring med frist for merknader 25.6.2016.  

I.   Nedbygging av verdifull matjord burde vært en sagablott 

Vi har full forståelse for at samfunnet må klargjøre nye områder for utbygging av boliger og næring.  

Vi skjønner imidlertid ikke hvorfor noe av den beste matjorda i landet skal ofres for lettvinthets skyld. 

Kåre Willoch sier klokelig: "Legg en så stor avgift på bruk av dyrka mark at det ikke er lønnsomt". 

Norge og verden trenger mat, det er matmangel. Det bør alle våre politikere snarest ta mer inn over seg . 

Det er mildt sagt meget ufint både overfor våre forfedre og  ikke minst våre etterkommere! 

Som en kjent visesanger synger: "Vi stjeler fra de unge og alle de som kommer etter oss"!  

Måtte Overvik Gård være den siste dyrka marka som ofres i pengemaktas uetiske  grep.  

II.  Merknader/protester til planene  

 

1.  Ny hovedvei bør med mange fordeler flyttes 

Vi aksepterer absolutt ikke støy fra en ny hovedvei for 8.000 biler pr døgn kun få meter fra vårt bolighus.  

Veien må flyttes til Blekkan / Felt B11, helst slik at en bruker eksisterende Presthusvei, se Alt. 4 på vedlegg. 

Flytting av veien til felt B11 ved Blekkan har generelt mange fordeler i forhold til Alternativ 1: 

-   Ny vei vil betjene ny bebyggelse i felt B11, inklusive bedre kollektivtilbud for felt B11. 

-  Unngår svært vanskelig og kostbar støydemping for alle berørte boliger i Odd Sørlis vei og Per Kvists vei. 

    Det må bygges en lang støyvoll med stor høyde langs hele området hvis Alternativ 1 velges.  

-  Flytting av veien til Alt. 2, 3 eller  4 vil gi sikrere skoleveg for langt flere barn, flest med Alt. 4.  

-  Ny skole bør orienteres enten sørvest-  eller nordvestvendt, ikke mot sørøst som gir sterkest vind.  

-  Det går med mindre areal dyrka mark, da en uansett må ha veier ved felt B11 ved Jakobsli gård/Blekkan.  

-  Beholder et større sammenhengende areal med dyrka mark som er bedre landbruksmessig. 

-  Redusert eller helt bortfall av trafikkstøy for gravlunden nordvest for det planlagte boligområdet. 

-  Positivt for vilttrekket som går ned mot gravlunden, den trebevokste kollen og Chamonix. 

-  Kan betjene eventuell fremtidig utbygging av Tesligårdene hvis matjorda deres mot formodning tas. 

-  NB! Flytting av den plagsomme veien er sentralt for oss og vi vil i så fall kunne leve med planene ellers.   

Det må ikke bli utbyggers hensyn til egen komfort eller økonomi (salgbarhet) som bestemmer veitrasèen.  

 

Tilleggskommentarer vedr ny hovedvei 

For oss og mange andre er det som nevnt  fundamentalt viktig å få flyttet veien. 

Det er mye bedre med boliger i dette området, forutsatt avtrappet høyde og lave hus mot Odd Sørlis vei. 

Vi vedlegger kart hvor flere trasèer er vist med rødt. Veien må flyttes til Presthusveien, sørøst for felt B11.  

Det vil også være best for skolen og siker skolevei at veien legges der. 

Ny hovedvei bør med fordel legges på østsiden av hele Overvikområdet i grensen mot Tesligårdene som vist 

på kartet med rødt, og ende opp på østsiden av Presthus gård, og dermed spare mye mer av matjorda der.  

NB! Det vil og være en fordel for de fleste av de tusener som skal flytte inn på Overviks område etter hvert!  
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Det blir også feil å skylde på at det er for bratt for bussen å legge veien øst for Presthus gård, slik det ble 

gjort i høringsnotatene. Busser kjører lett brattere veier andre steder.     

2.  Høyde bebyggelse i felt BS2 

Vi følger felles brev fra velforeningen i Odd Sørlis vei.  Det bør ikke bli høyere hus enn maks 4 etasjer. 

Felt BS2 sentrum/næring7høyhus opp til 7 etasjer flyttes nordover og mer sentralt i området.  

Utbygger bekreftet i møte 31.5.16 med oss at dette vil bli planlagt på nytt og med lavere bebyggelse. 

 

3.  Turdraget bredde 30 m 

Utbygger bekreftet i møte med oss  at bredden på turdraget skal være minst 30 m langs vår eiendom.  

Veien er tegnet for nær (15 m) vår eiendom nr 5. Veien må flyttes slik at det blir 30 m bort til utkanten av 

sykkelveien langs bilveien. Nabo Carolyn Baggerud har påpekt det samme vedr sin eiendom nr 7!  

Se vedlagte kartskisse. Se for øvrig pkt. 1 vedr at vi ber om at veien flyttes bort til felt B11 ved Blekkan.   

 

4.  Skolevei på sørsiden av vår hage/eiendom Odd Sørlis vei nr 5 

Stien som er foreslått brukt som skolevei og som ligger på felles areal til oss i Odd Sørlis vei må forbli som 

den er, dvs det må ikke gjøres noe inngrep i terrenget. Det ble også bekreftet av utbygger Kolbjørn Selmer 

på møte med ham og prosjektleder Sissel Arctander i møte 31.5.2016 med oss beboere i Odd Sørlis vei.   

Vi kan vanskelig godta en skolevei nesten gjennom vår hage med den sjenanse det naturligvis vil gi, spesielt 

fra pøbler som det dessverre alltid vil være noen av.   

 

5.  Ny Jakobsli skole 

Vi har flere kommentarer til denne på linje med mange andre i området Ranheim og Jakobsli.  

De vil vi bekjentgjøre i eget høringsnotat før fristen 18.7.2016.  

Vi slutter oss ellers positivt til merknadsskriv fra velforeningene i både Per Kvist vei  og Odd Sørlis vei.  

 

Med hilsen 

 

Rigmor og Klemet Godtland 

Odd Sørlis vei 5, Jakobsli 

 

VEDLEGG:   

1. Kart (vedlegg 11 i planene) som viser alternative veitrasèer som vi ber innstendig om blir valgt 

2. Detaljert kart for veien like ved Odd Sørlis vei 5 

 


