
Overvik, områdereguleringsplan 

Trondheim, 24. juni 2016 
Til sak 14/43152, Overvik, områdereguleringsplan er våre innspill som følger: 

Utbygging av Overvik er krevende; den foreslåtte områdereguleringsplanen gir etter vår mening for 
lite igjen til samfunnet sammenlignet med hva den får. Relativt høy utnyttelsesgrad samt gravplass 
teller positivt. Manglende løsning av skole i utbyggingsområdet og lite forbedring av forhold for 
gående og syklende teller negativt. Vi ser rom for grep som kan bøte på dette, og våre innspill går 
hovedsakelig på avbøtende tiltak. 

Ref. Gjelder Vårt innspill Begrunnelse 

 
Plassering av 
Jakobsli skole 

Det bør vurderes å plassere ny 
barneskole i nærheten av 
Overvik gård. Trygg skoleveg 
fra Jakobsli reguleres inn. 

Kort skolevei for barn bosatt i Olderdalen taler 
for at barneskolen med fordel bør plasseres nær 
dagens Overvik gård. En trygg offentlig skoleveg 
for barn fra Jakobsli kan etableres, og bør 
reguleres inn. Denne bør etableres samtidig med 
bygging av skolen. 

1 
Rekkefølge-
bestemmelser 

Sykkelveg med fortau bør 
etableres lang Fv950 
Kokkhaugvegen før første 
brukstillatelse gis, og sikres 
gjennom rekkefølgekrav 

Det må være trygt og attraktivt å ferdes til fots og 
per sykkel mellom det nye boligområdet og 
sentrum av Trondheim. Langs Kokkhaugvegen er 
det i dag kun g/s-veg på en side. Gitt utbyggingen 
på Overvik bør et fullverdig tilbud etableres som 
er dimensjonert for økt bruk. 

2 
Rekkefølge-
bestemmelser 

En ny snarveg for gående og 
syklende med bro over 
Stokkbekkdalen bør etableres 
før første brukstillatelse gis, og 
sikres gjennom rekkefølgekrav 

Det må være trygt og attraktivt å ferdes til fots og 
per sykkel mellom det nye boligområdet og 
Brundalen. I dag er det ingen god snarveg for 
gående og syklende mellom søndre del av 
Overvik og Brundalen, kun en lite gunstig 
forbindelse fra Konglevegen til Brundalen vgs. 
Gitt utbyggingen på Overvik bør et fullverdig 
tilbud etableres som er rettlinjet og uten 
høydeforskjeller, f.eks. mellom Brundalen 
sykehjem og Alv Schiefloes veg 5/71.  

3 
Rekkefølge-
bestemmelser 

En ny gang- og sykkelbro over 
E6 bør etableres før første 
brukstillatelse gis, og sikres 
gjennom rekkefølgekrav 

Det må være trygt og attraktivt å ferdes til fots og 
per sykkel mellom det nye boligområdet og 
lokalsenteret på Ranheim (Trægården) / Ranheim 
stasjon. I dag er det trange, mørke underganger og 
fortau langs over en trafikkert bru. Gitt 
utbyggingen på Overvik bør et fullverdig tilbud 
etableres som er dimensjonert for økt bruk, og 
som representerer en snarveg for gående både for 
Overvik og Olderdalen. 

                                                 
1 Denne snarveien kan vurderes brukt som skoleveg av barn i søndre del av Jakobsli for å komme seg til Brundalen 

barneskole, fremfor ny Jakobsli/Overvik skole. Skolekretsene kan justeres slik at barn med kortere vei til ny 
Jakobsli/Overvik skole blir flyttet fra Charlottenlund skole, f.eks. de bosatt i Almevegen og sideveger til denne. 



4 
Rekkefølge-
bestemmelser 

En ny snarveg for gående 
mellom Vikåsen og Overvik 
bør etableres før første 
brukstillatelse gis, og sikres 
gjennom rekkefølgekrav 

Det må være trygt og attraktivt å ferdes til fots 
mellom det nye boligområdet og Vikåsen. I dag 
er det ingen god snarveg for gående mellom 
Overvik og Vikåsen, kun svært bratte stier. Gitt 
bymessig utbyggingen på Overvik bør et 
fullverdig tilbud etableres, f.eks. ved å anlegge en 
trapp mellom Markaplassen 283/315 og Severin 
Saksviks veg.  

5 
Plankart – 
sentrumsformål 

Området med sentrumsformål 
bør vurderes flyttet mot 
nordøst 

Vi stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten av å 
plassere området med sentrumsformål i sørvest. 
En plassering mer i sentrum av planområdet 
(f.eks. i nærheten av Overvik gård) vil ventelig 
være til gavn for flere av de som i dag bor i 
området (Olderdalen, de deler av Charlottenlund 
som vil få lengst avstand til det planlagte 
lokalsenteret på Brundalen). 

6 Rekkefølgekrav 
Krav til rekkefølge av 
utbyggingsområdene bør 
stilles 

En utbyggingsrekkefølge for de enkelte områdene 
B1 – B16 og SF1-SF2 (samt ny skole innenfor 
planområdet) bør angis, slik at man kan sikre en 
styrt utvikling hvor både omliggende 
boligområder samt nye bosatte på Overvik får 
tilgang til gode tjenester og transporttilbud med 
kort gåavstand. 

7 Rekkefølgekrav 

Stenging av Fv950 
Kokkhaugvn for 
gjennomkjøring bør vurderes 
som rekkefølgekrav  

Man bør vurdere hvor hensiktsmessig det er at 
Fv950 tillater gjennomkjøringstrafikk, og 
hvorvidt en stenging for annet enn buss f.eks. øst 
for Askeladdvegen kan gi en bedre 
trafikksituasjon på Skoggård, og en 
konkurransefordel for kollektiv og sykkel. 

Ytterligere kommentarer: 

 Utbyggingen av Overvik er krevende m.h.t. oppfyllelse av vedtatte mål om byfortetting og at all 
vekst i trafikk skal skje med kollektiv, sykling og gange. Det er få reisemål som er i gangavstand 
fra Overvik, det relativt bratte terrenget gjør det lite gunstig for hverdagsykling, og 
sykkelavstanden til de fleste arbeidsplasser er lang. Reisevanene til nærliggende områder (Reppe og 
Vikåsen) viser at andelen bilbaserte reiser er svært stor, > 75 % ifølge TØI 667/2003. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Syklistenes Landsforening i Trondheim v/R. Sanders, Lagmann Dreyers gate 5, 7043 Trondheim 

 

Syklistenes Landsforening er en landsomfattende og ideell organisasjon som arbeider for å 
fremme sykling i Norge. Vi arbeider for å styrke sykkelen som et effektivt, helsebringende og 

miljøvennlig transportmiddel. 


