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Sak 14/43152 Merknad til områdeplan for Overvik 

Merknader fra Boligbyggelaget TOBB 

 
Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er Midt-Norges største boligbyggelag med en lokal medlemsmasse på 
omlag 60.000 medlemmer og nærmere 30.000 boliger under forvaltning. TOBB har som formål å 
utvikle relevante boliger og gode bomiljø for å kunne tilby dette til våre medlemmer. TOBB har i den 
siste perioden tatt et større ansvar for boligutviklingen i Trondheimsområdet og har som mål å kunne 
tilby flere boliger i vår region. TOBB er medeier i flere av utbyggingsfeltene innenfor områdeplanen 
og det er meget viktig for TOBB som boligutvikler å sørge for en god helhetlig plan for dette området 
som gode og attraktive boliger i et godt sosialt bomiljø. 
 
TOBB har følgende merknader og presiseringer til planen:  
 
TOBB støtter 0-vekstmålet og mener planen legger godt til rette for at man kan løse hverdagens 
transportbehov med bærekraftige transportløsninger. Korte avstander til bussholdeplasser og 
hovedsykkelveg vil gjøre det mulig for de nye beboere i området å utnytte miljøvennlige 
transportmidler. Kort avstand til skole, flerbrukshall, barnehager og nærsenter, samt trygge 
skoleveger, vil også gjøre at framtidens beboere i området kan få til en praktisk hverdag uten å være 
avhengig av bil. 
 
Veg alternativer  
TOBB mener at rådmannens foreslåtte alternativ gir best mulighet for måloppnåelse av 0-vekstmålet, 
samtidig som man får til god utnytting og attraktive boliger. Miljøgaten binder bydelen og de ulike 
funksjonene langs traséen godt sammen. 
 
Alternativ trasé i øst har flere negative konsekvenser for framtidige boliger: 
- Traséens svingete forløp gjør at boligområdene får støy fra tre sider og det kan bli 

utfordrende å løse støykravene på uteområdene. 
- Adkomstvegene fra miljøgata kan ikke legges i svingene pga trafikksikkerhet. Dermed blir 

adkomstgatene bratte og man får utfordringer både med stigning og store skjæringer og 
fyllinger. Det gir dårligere utnytting og dårligere bomiljøer, samt tungvinte adkomster for 
beboerne. 

- Det blir ikke mulighet for holdeplass i nordre del av området, og bussen vil bruke lengre tid 
gjennom området. Dette gir beboere som ønsker å reise kollektivt dårligere vilkår. 

- I en miljøgate skal lokaltrafikken prioriteres, men med mange svinger hvor man ikke kan 
krysse blir det mer utfordrende å få til trafikksikre fotgjengerløsninger. Hele nordre del av 
boligområdet vil derfor oppleves som mer oppdelt av miljøgaten. 

 
Fleksibilitet og robusthet 
Det kan ta 20 år å bygge ut området og TOBB er svært fornøyd med at områdeplanen er robust og gir 
overordnede føringer. Den er robust ved at kvaliteter sikres gjennom bestemmelser og krav, slik at 
detaljplanene kan løse dette. Man unngår unødvendig detaljarbeid i denne planen som legger de 
overordnede rammene, og samtidig unngår man dispensasjoner når man kommer til detaljplaner og 
byggesaker. Dette sikrer at beslutningene for utformingen tas på det tidspunktet man har best 
oversikt over konsekvensene, og gir best løsninger for både samfunn og utbygger. En slik fleksibilitet i 
planarbeidet er også en klar anbefaling fra NBBL.  
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God utnytting – god struktur for videre arbeid 
Planen sikrer at området får god utnytting. Forholdet mellom kommunal infrastruktur og 
boligpotensialet er optimalisert. Det vil gi kommunen minst mulig driftsutgifter til miljøgate i forhold 
til antall boliger. For beboerne vil det være korte adkomster inn til den kommunale gata. Det gir for 
eksempel best forhold dersom man skal ha vintervedlikehold tilrettelagt for sykkel. Strukturen på 
feltene gir mulighet for gode og attraktive boligområder. 
 
Viktig å kunne bygge ut første trinn innenfor midlertidig løsning 
TOBB støtter at det arbeides med midlertidige løsninger for adkomst til B1 og B2 slik at 
boligutbyggingen kan komme i gang og ny skolekapasitet kan utnyttes tidligst mulig. Dette er 
vesentlig for å kunne tilrettelegge for en rasjonell oppstart av arbeidet med de nye boligene. 
 
Parkeringsnormen 
TOBB støtter at planen henviser til KPA når det gjelder parkeringsnorm. For utbyggere må samme 
krav gjelde i hele Trondheim øst, det vil si reguleres i KPA, slik at man ikke får urettferdige 
markedsvridninger fordi man har en områdeplan, mens andre detaljplaner utenom områdeplanen 
kan ha andre vilkår.  
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