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Merknad til Overvik, områderegulering, offentlig 
ettersyn 
 

Viser til offentlig ettersyn på ovennevnte reguleringsplan, med høringsfrist 24. juni 
2016. Selberg Arkitekter vil på vegne av Utbyggingsenheten komme med følgende 
merknader. 

Høyder og byggegrenser 

Områdeplanen for Overvik omkranser skoletomten i øst, vest og nord. I planforslaget 
er det lagt opp til en konsentrert boligbebyggelse rundt skoletomten. I følge prinsipp- 
plan for tetthet (vedlegg 10), er det skissert 11 til 13 boliger per dekar. På Blekkan 
(B11) er tettheten størst.   

I planbeskrivelsen til områdeplanen (vedlegg 1) refereres det til følgende:  

«Mot eksisterende nabobebyggelse skal bebyggelsen trappes ned. Det vurderes ikke som 
nødvendig å trappe ned bebyggelsen mot åpne LNF-områder. Her skal bebyggelsen utformes 
med tanke på høy synlighet fra Presthusvegen, Jonsvannsveien og Vikåsen.»  

Videre står det; 

«…Planen må ta stor hensyn til etablering av skole inntil området, ….» 

Dette er motstridene signaler. Prinsippene rundt struktur og høydeforhold legger opp 
til en høy tetthet med 6 etg. bygg i nordre del av B11, som grenser opp mot 
skoletomtens østre del. Det er allerede kjent at det skal reguleres for en skole sør for 
områdeplanen, og arealenes status som LNF-område, vi være begrenset til 2-3 år. 
Byggestart for skolen vil bli i 2018 med ferdigstilling i desember 2019. Vedlegg 10 viser 
sol-/ og skyggeforhold for tomt til skole og barnehage. Tidspunktene 21. mars mellom 
12 til 15 kaster skygge på opptil 50 meter utover området som vil være fremtidig 
skoletomt.  
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Skissert høydeangivelse innenfor B11 kan ikke aksepteres. Det bes om at høyder i 
nordøstre del av B11, som kaster skygger på skoletomten reduseres.   

Funksjoner og arealbruk 

Det er positivt at det planlegges for et urbant torg og nærmiljøanlegg i tilknytning til den 
kommende Jakobsli skole. Samspillet mellom reguleringsplanene vil kunne gi 
synergieffekter ved at det gis aktivitet til lokalsenteret og at det kan legges til rette for 
sambruk av funksjoner. Hvordan de ulike funksjonene henvender seg til hverandre og 
hvilke sambruksfunksjoner det legges opp til, er av stor betydning for utviklingen av 
sentrumsområdene og for utformingen på skole- og barnehagetomten. Det er viktig at 
den jevnlige dialogen og samarbeidet med forslagstiller for Jakobsli skole fortsetter.  

Det vil i planarbeidet med skolen legges opp til en felles adkomstveg mellom 
skoletomten og sentrumsområdet, som vil kunne betjene skolen og barnehagen så vel 
som sentrumsområdet SF1.  

Illustrasjonsplanen i planforslaget viser 7-bane øst for planlagt torg, og nord for skole- 
og barnehagetomten. Nærmiljøanlegg og 7-baner har ulike bruksområder. En 7-bane 
vil gjerdes inn. Inngjerdingen vil gi negative konsekvenser for bevegelseslinjer for myke 
trafikanter ved at det gir omveger til skolen. Den vil også kunne fungere som en 
barriere mellom sambruksfunksjoner i sentrumsområdet. Ut fra dette anbefales det at 
7-bane flyttes lenger nord inn i planområdet og at det etableres et nærmiljøanlegg på 
areal foreslått til 7-bane.  

Nærmiljøanlegg er mer egnet i lokalsenterområdet som grenser opp mot skole og 
barnehage. Dette begrunnes med at behovet for uorganisert lek er av høyere 
betydning i dette området i forhold til den organiserte leken som en 7-bane legger opp 
til. 

Veg- og gatesystem 

Ut fra saksframlegg og planbeskrivelse vises det til at ulike vegtraseer har vært 
diskutert i planprosessen. I Bygningsrådets møte 03.05.2016 i sak 92/16, ble det 
vedtatt at det før sluttbehandling skal foreligge «Endelig avklaring av vegtrase i sør» 
(punkt 1.5). Ut fra skolen ståsted støttes foreslått vegtrase. Traseens plassering er 
positiv for skolen med tanke på solinnfall (oppvarming av bygg og sol på utearealer) 
og at bebyggelsen vil kunne gi god skjerming mot støy fra hovedtraseen gjennom 
området.   

Det er positivt at det legges opp til en lav hastighet (30 km/t) forbi sentrumsområdene 
og skoleområdet. Hovedtraseen gjennom området foreslås med tosidig fortau. Dette 
gir en gate av urban karakter og vil i seg selv bidra til gode bevegelseslinjer. Det vil 
også gi gode muligheter for ulike påkoblingspunkter. Lav hastighet og urbant gatepreg 
er positivt for planlagte krysningspunkt til skoletomten. Tilgjengeligheten til 
grønnstrukturen fra skoletomten bør sikres ved å legge inn en forbindelse vest for 
skoletomten.  

Det bør legges til rette for en holdeplass innenfor sentrumsområdets strekning (mellom 
SF1 og SF2). Denne plasseringen vil kunne betjene aktiviteter tilknyttet lokalsenter, 
skole, barnehage, samt kultur og idrett.  
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Avgrensning av reguleringsplaner som er under arbeid  

I landbruksnotat vedrørende vegtraseer er det ikke vist tap av dyrka mark (markert 
orange) nord for skoletomten, og sør for hovedvegen, sør for SF2. Ved nærmere 
vurdering av planavgrensning for skoletomten synes dette å være uklare 
avgrensninger (grense mot vegtraseen). Vegtraseen (fortau og annet vegareal grønt) 
ligger innenfor NTNU sin eiendom. Det stilles spørsmål til om grenseoppgangen er 
avklart med byplankontoret, da dette ikke er synliggjort i Landbruksnotat (vedlegg 9). 
Det virker også unødvendig å avsette mer areal med LNF-formål enn det som er 
nødvendig. 

Forholdet kan få konsekvenser for skoletomten og det bes om at grenseoppgang 
mellom eiendommene og planavgrensning mot skoletomten kvalitetssikres så fort som 
mulig. Det bes om dokumentasjon på ovennevnte sendes Selberg Arkitekter så snart 
dette er kjent, av hensyn til videre planprosess med Jakobsli skole.   

Reguleringsbestemmelser  

Reguleringsbestemmelsen pkt. §§ 5.4 og 5.7 begge andre avsnitt:  

Viser til ovennevnt arealbruk og funksjoner. Det bes om SF1 strykes i 
kulepunktene slik at spilleflate ikke legges inn i SF1, men innenfor felt B8.  

Reguleringsbestemmelsen pkt. § 5.12;   

Det bes om at tosidig fortau og holdeplass for buss skal legges inn i søndre 
trase fram til og med SF1 og SF2. Dette bør sikres i bestemmelsene. 

Reguleringsbestemmelse punkt § 7.1; 

Av hensyn til sikker skoleveg og opparbeidelse av vegtrase fram til skolen, bes 
det om at det legges inn et rekkefølgekrav med hensyn på dette. Veg o_KV1 
må knyttes opp til første byggetrinn og til utvikling av skolen. Forslag til 
reguleringsbestemmelse; 

«Veg o_KV1 (fra Jakobslivegen) skal opparbeides før det gis 
igangsettingstillatelse for B11, SF1, SF2, B8 og B16». 

I vedtak av sak 92/16 heter det at før sluttbehandling skal det foreligge: «En bedre 
redegjørelse for trinnvis utvikling og hvilke rekkefølgekrav som hører sammen med 
utbyggingstrinn» (punkt 1.4). Utviklingen på Overvik har et avhengighetsforhold ved at 
tilstrekkelig skolekapasitet skal foreligge før det gis tillatelse til tiltak 
(reguleringsbestemmelse § 7.12). Ut fra dette er det en forutsetning å starte 
opparbeidelse av o_KV1 fram til skoletomten. Utvikling av skolen har en meget stram 
framdrift og skal stå ferdig for innflytting i desember 2019. Ut fra dette må utvikling 
starte i fra sør for å kunne ha skolen på plass innen fristen.  

Sentrumsområdene (SF1 og SF2) bør utvikles først og relativt raskt. Dette vil bidra til 
å sikre opparbeidelse av tilfredsstillende skoleveg, som er en forutsetning for skolen 
og for brukstillatelse for boligområder innenfor planen.   

Reguleringsbestemmelse punkt § 7.3, tredje kulepunkt; 

Rekkefølgekravet må knyttes opp mot tillatelse til tiltak og ikke til 
brukstillatelse. Dette for å sikre at opparbeidelse kan gjøres parallelt med 
bygging av skolen.  
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Byggetrinn - utviklingsretning 

Generelt er det svært uheldig å utvikle området fra to sider (nord og sør), da dette vil 
gi et usammenhengende område i lang tid. Området vil ikke være ferdig utviklet før om 
nærmere 20-30 år.    

Riktig utviklingsretning vil sikre tilfredsstillende skoleveg i alle faser. Dette bidrar til at 
boligområdene innenfor planen vil sikre en viktig premiss for utviklingen som er 
etablering av skole for Områdeplanen. 

Avslutningsvis, vil vi si planen har lagt opp til mange gode kvaliteter og gode 
strukturelle grep. Det er positivt at planen særlig prioriterer syklende og gående.  

  

Med vennlig hilsen 

Selberg Arkitekter AS 

 

 

------------------------------------------- 

Siv Minna Aastorp 

Arealplanlegger 


