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Vedtak: 
Bygningsrådet vedtar å legge forslag til områderegulering av Overvik ut til offentlig ettersyn, 
samtidig som det sendes på høring. 
 

Reguleringsplanforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000, fremmet av Trondheim 
kommune, utarbeidet av Asplan Viak, datert 25.11.2015, sist endret 29.3.2016, i 
bestemmelser sist endret 2.4.2016 og beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 2.4.2016. 
 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11. 
 

1. Før sluttbehandling skal det foreligge: 
1.1. En ekstern trafikkfaglig vurdering av planmaterialet med tilhørende 

trafikkdokumentasjon for å få en vurdering av i hvilken grad planen ivaretar 
planprogrammet og kan bidra til å oppfylle nullvekstmålet i bymiljøavtalen.  

1.2. Et Miljøprogram som er endret slik at det samsvarer med kommunens energi- og 
klimaambisjoner, og kan legges til grunn for framtidige detaljreguleringsplaner og 
byggesaker innenfor hele områdeplanen.  

1.3. En bedre redegjørelse og kartfesting av hvordan skolevei og trafikksikkerhet er 
ivaretatt til og fra ny skole slik at det blir lett, trygt og effektivt å gå og sykle. På 
bakgrunn av dette bør det vurderes om planmaterialet bør justeres slik at tiltak er 
sikret bl.a. en forbedring av gang- og sykkeltilbudet langs områdeplanens foreslåtte 
miljøgatetrasé i nord og snarvegmuligheter både innenfor planområdet, inn og ut av 
planområdet og mot viktige målpunkt i de omkringliggende områdene.  

1.4. En bedre redegjørelse for trinnvis utvikling og hvilke rekkefølgekrav som hører 
sammen med hvilke utbyggingstrinn. Bygningsrådet ber om at det i høringsrunden 
blir vurdert mulige midlertidige løsninger for adkomst til B1 og B2 slik at 
skolekapasitet kan utnyttes tidligst mulig. 

1.5. En endelig avklaring av vegtrasé i sør. 
 

2. Før sluttbehandling skal planmaterialet justeres med: 
2.1. Fastsettelse av en nedre og øvre grense for antall boliger og angitt BRA for hvert av 

de ulike delområdene. 
2.2. Flytting av turstien og fastsettelse av tilstrekkelig grønn buffer mot gravplassen slik 

at det skapes en verdig distanse mellom de to funksjonene.  
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2.3. Endring av bestemmelsene slik at planen sikrer opprusting av regulert sti innenfor 
Chamonix området. 

2.4. Fastsettelse av formålsområde som sikrer grøntområde på tvers av delområdene 
som i høringsutkastet er angitt med bestemmelsesområde #3 

 

3. I høringsperioden bør det vurderes om det kan være formålstjenlig at områdeplanen 
også omfatter skoleområdet i sør.  Lokaliseringen av ny skole er blitt besluttet parallelt 
med planarbeidet, og en samkjøring av planene vil kunne være aktuelt for å sikre best 
mulig helhetlige løsninger i områdeutviklingen. I vurderingen skal det legges avgjørende 
vekt på risiko for forsinkelser og framdrift. 

 
4. Bygningsrådet ber om at det utarbeides en fysisk 3D-modell eller film som stilles ut i 

bytorget i høringsperioden. En slik modell bør illustrere utnyttelse og høyder på 
bebyggelsen som planforslaget legger til rette for. I bytorget er det tilrettelagt for at det 
også kan vises presentasjon på skjerm med planforslaget satt inn i kommunens virtuelle 
bymodell. En slik utstilling bør kunngjøres for byens befolkning. 

 
5. Bygningsrådet ber om at også veialternativ Øst, med tilknytning til rundkjøringa i 

Kockhaugvegen legges ut til offentlig ettersyn og på høring. Konsekvenser for videre drift 
av Presthus gård skal synliggjøres ved de ulike veialternativene. 

 
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, MDG, FrP, SV, V, KrF, Sp: 
Merknadsstiller ber rådmannen gi en orientering i bygningsrådets møte 28. juni om 
omfanget av merknader som er kommet inn i høringen.  
 
 
 
Behandling: 
Epost 26.4.16 fra WSP Norge AS v/Arnt Ove Okstad var sendt medlemmene før møtet. 
 
Yngve Brox (H) forslag: 
1. Punkt 1.3 endres slik (endring understreket):  

En bedre redegjørelse og kartfesting av hvordan skolevei og trafikksikkerhet er ivaretatt 
til og fra ny skole slik at det blir lett, trygt og effektivt å gå og sykle. På bakgrunn av 
dette bør det vurderes om planmaterialet bør justeres slik at tiltak er sikret bl.a. en 
forbedring av gang- og sykkeltilbudet langs områdeplanens foreslåtte miljøgatetrasé  i 
nord og snarvegmuligheter både innenfor planområdet, inn og ut av planområdet og 
mot viktige målpunkt i de omkringliggende områdene. 

2. Punkt 1.4: Tillegg: 
Bygningsrådet ber om at det i høringsrunden blir vurdert mulige midlertidige løsninger 
for adkomst til B1 og B2 slik at skolekapasitet kan utnyttes tidligst mulig. 

3. Punkt 2.2: Tillegg (tillegget understreket): 
Flytting av turstien og fastsettelse av tilstrekkelig grønn buffer mot gravplassen, 
innenfor areal avsatt til buffer i plan for gravplass, slik at det skapes en verdig distanse 
mellom de to funksjonene.   

4. Punkt 2.4: Punktet strykes. 
5. Punkt 3: Første setning strykes.  
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6. Punkt 3: Tillegg etter siste setning: 
I vurderingen skal det legges avgjørende vekt på risiko for forsinkelser og framdrift. 

7. Punkt 4: Tillegg i første setning (tillegget understreket): 
Bygningsrådet ber om at det utarbeides en fysisk 3D-modell eller film som stilles ut i 
bytorget i høringsperioden. 

 
Marek Jasinski (Ap) forslag pva Ap, V, Sp, MDG, SV: 
1. Alternativt punkt 2.1: Fastsettelse av en nedre og øvre grense for antall boliger og angitt 

BRA for hvert av de ulike delområdene. 
2. Alternativt punkt 2.3: Endring av bestemmelsene slik at planen sikrer opprusting av 

regulert sti innenfor Chamonix området. 
 
Geirmund Lykke (KrF) forslag pva KrF, Ap, MDG, SV, V, Sp: 
Bygningsrådet ber om at også veialternativ Øst, med tilknytning til rundkjøringa i 
Kockhaugvegen legges ut til offentlig ettersyn og på høring. Konsekvenser for videre drift av 
Presthus gård skal synliggjøres ved de ulike veialternativene.  
 
Yngve Brox (H) merknad pva H: 
Merknadsstiller ber rådmannen gi en orientering i bygningsrådets møte 28. juni om 
omfanget av merknader som er kommet inn i høringen.  
 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom innstillingen 1.3 og Brox’ forslag 1 ble Brox’ forslag vedtatt 
mot 4 stemmer (1MDG, 1SV, 1KrF, 1Sp) avgitt for innstillingen. 
Brox’ forslag 2 (tillegg pkt 1.4) ble vedtatt mot 4 stemmer (1MDG, 1SV, 1KrF, 1Sp).  
Ved alternativ votering mellom innstillingen 2.1 og Jasinskis forslag 1 ble Jasinskis forslag 
vedtatt mot 1 stemme (1KrF). 
Brox’ forslag 3 (tillegg pkt 2.2) fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen 2.3 og Jasinskis forslag 2 ble Jasinskis forslag 
enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen 2.4 og Brox’ forslag 4 (pkt 2.4 strykes) ble 
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (2H) avgitt for Brox’ forslag. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 første setning og Brox’ forslag 5 (første 
setning strykes) ble innstillingen vedtatt mot 3 stemmer (2H, 1FrP) avgitt for Brox’ forslag. 
Brox’ forslag 6 (tillegg pkt 3) ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 4 og Brox’ forslag 7 (tillegg første setning) 
ble Brox’ forslag vedtatt mot 5 stemmer (1MDG, 1SV, 1V, 1KrF, 1Sp) avgitt for innstillingen. 
Lykkes forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2H, 1FrP). 
Innstillingen for øvrig ble enstemmig vedtatt. 
Ap, MDG, FrP, SV, V, KrF, Sp sluttet seg til merknaden fra H. 
 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Saksframlegg 
 

Overvik, områderegulering, offentlig ettersyn 

Arkivsaksnr.: 14/43152  
 

Forslag til vedtak:  

Bygningsrådet vedtar å legge forslag til områderegulering av Overvik ut til offentlig ettersyn, 
samtidig som det sendes på høring. 
 

Reguleringsplanforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000, fremmet av Trondheim kommune, 
utarbeidet av Asplan Viak, datert 25.11.2015, sist endret 29.3.2016, i bestemmelser sist endret 
2.4.2016 og beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 2.4.2016. 
 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11. 
 

1. Før sluttbehandling skal det foreligge: 
1.1. En ekstern trafikkfaglig vurdering av planmaterialet med tilhørende trafikkdokumentasjon 

for å få en vurdering av i hvilken grad planen ivaretar planprogrammet og kan bidra til å 
oppfylle nullvekstmålet i bymiljøavtalen.  

1.2. Et Miljøprogram som er endret slik at det samsvarer med kommunens energi- og 
klimaambisjoner, og kan legges til grunn for framtidige detaljreguleringsplaner og 
byggesaker innenfor hele områdeplanen.  

1.3. En bedre redegjørelse og kartfesting av hvordan skolevei og trafikksikkerhet er ivaretatt til 
og fra ny skole slik at det blir lett, trygt og effektivt å gå og sykle. På bakgrunn av dette bør 
det vurderes om planmaterialet bør justeres slik at tiltak er sikret bl.a. en forbedring av 
gang- og sykkeltilbudet langs hovedveg i nord og snarvegmuligheter både innenfor 
planområdet, inn og ut av planområdet og mot viktige målpunkt i de omkringliggende 
områdene.  

1.4. En bedre redegjørelse for trinnvis utvikling og hvilke rekkefølgekrav som hører sammen 
med hvilke utbyggingstrinn. 

1.5. En endelig avklaring av vegtrasé i sør. 
 

2. Før sluttbehandling skal planmaterialet justeres med: 
2.1. Fastsettelse av en nedre og øvre grense for antall boliger og angitt BRA, og maksimal 

høyde på bebyggelsen for hvert av de ulike delområdene. 
2.2. Flytting av turstien og fastsettelse av tilstrekkelig grønn buffer mot gravplassen slik at det 

skapes en verdig distanse mellom de to funksjonene.  
2.3. Endring av bestemmelsene slik at planen sikrer opprusting av eksisterende stier innenfor 

Chamonix området. 
2.4. Fastsettelse av formålsområde som sikrer grøntområde på tvers av delområdene som i 

høringsutkastet er angitt med bestemmelsesområde #3 
 

3. I høringsperioden bør det vurderes om det kan være formålstjenlig at områdeplanen også 
omfatter skoleområdet i sør.  Lokaliseringen av ny skole er blitt besluttet parallelt med 
planarbeidet, og en samkjøring av planene vil kunne være aktuelt for å sikre best mulig 
helhetlige løsninger i områdeutviklingen. 
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4. Bygningsrådet ber om at det utarbeides en fysisk 3D-modell som stilles ut i bytorget i 

høringsperioden. En slik modell bør illustrere utnyttelse og høyder på bebyggelsen som 
planforslaget legger til rette for. I bytorget er det tilrettelagt for at det også kan vises 
presentasjon på skjerm med planforslaget satt inn i kommunens virtuelle bymodell. En slik 
utstilling bør kunngjøres for byens befolkning. 

 

SAKSFREMSTILLING 

Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen. 
 
Bakgrunn 
Bygningsrådet vedtok planprogram for området 1.9.2015. Med vedtak i bygningsrådet 5.5.2015, 
ble Overvik utvikling AS overlatt ansvaret for utarbeidelse av planmaterialet på vegne av 
Trondheim kommune som er ansvarlig for områdereguleringsplanen. Planforslaget er utarbeidet 
av Asplan Viak som plankonsulent, for Overvik utvikling AS. Trondheim kommune har fulgt opp 
planarbeidet, bidratt med planfaglig kompetanse og kvalitetssikring av planmaterialet.  
 
Fremdriftsplan for planarbeidet har vært stram, noe som har medført krevende koordinering fordi 
planmateriale og utredninger har vært i kontinuerlig endring samtidig som det skulle 
kvalitetssikres.  Selv om planmaterialet ble vurdert innsendt som komplett 8.11.2015, har 
saksdokumenter blitt endret og revidert inntil 29.3.2016. 
 
Overvik utvikling AS har hatt ansvar for samråd og medvirkning med både berørte naboer og 
offentlige instanser. Overvik utvikling AS har gjennom bygningsrådets vedtak hatt mandat til å 
utarbeide et komplett planmateriale i tråd med kommunens anvisninger.  Planforslag og 
utredninger bygger på planprogrammet som ble vedtatt av bygningsrådet 1.9.2015.  
 
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr: 19/434 Blekkan, 20/1, 20/104, 20/105 Overvik og 
21/1, 21/105, 21/121 Presthus. Oppstart av planarbeid og samråd ble kunngjort i Adresseavisen 
16.5.2016 og varslet til berørte grunneiere og naboer.  
 
Hensikten med planen 
Planen legger til rette for utvikling av et nytt boligområde på Overvik, et område som i dag 
primært er et landbruksområde. Utvikling av bydelen bygger på målet om at all framtidig 
persontrafikk skal skje med miljøvennlig transport. I planen foreslås dette ivaretatt ved at 
hovedgata gjennom bydelen skal utformes som en miljøgate som er egnet for kollektivtrafikk og 
gående/ syklende trafikanter. Det legges til rette for gode forbindelser internt i området og til 
øvrige målpunkter inn mot byen, nærliggende bydeler, fjorden og marka. Det er planlagt variert 
tilbud for rekreasjon, idrettsmuligheter, møtesteder, offentlig tjenestetilbud og lokalsenter med 
butikker, torg/bydelspark og tilknytting til skole, som er planlagt inntil området i sør.   
 
Planen tilrettelegger for utbygging av 2 400 ny boliger innenfor området, to nye åtte avdelings 
barnehager, to nye ballbaner, nærmiljøanlegg og fellesområder. Handel er forutsatt plassert i et 
lokalsenter. Barneskole på tomt som grenser opp mot planområdet i sør er under planlegging, 
parallelt med områdeplanarbeidet. Deler av Chamonix reguleres til offentlig friområde, og øvrige 
deler til LNF med hensynssone for friluftsliv.  
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Tidligere vedtak og planpremisser 
Bystyret i Trondheim vedtok 21.3.2013 ved av rullering av kommuneplanens arealdel, at Overvik 
ble omdisponert fra LNF område til utbygging for boligformål. Bygningsrådet fastsatte 
planprogram for Overvik i møte 1.9.2015.  
 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for planforslaget. Nødvendige tiltak er 
innarbeidet i bestemmelser. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning for planforslaget.  
 
Hovedutfordringer ved utforming av planen 
Det ble i planprogrammet satt som premiss at det skulle utredes hvordan hovedvegsystemet i 
Trondheim øst skulle utvikles, og om hovedveg skulle legges over Overvik eller Rotvoll som utgjør 
de to største utbyggingsområdene. Planforslagene slik de foreligger nå tilsier at begge områdene 
tilrettelegges med hovedvegforbindelser som kan ivareta kollektivtilgjengelighet, og som har 
kapasitet til å håndtere forventede trafikkmengder. Samtidig blir begge hovedvegforbindelsene 
opparbeidet som miljøgater med gateprofil.  
 
Terrenget og hensynet til jordvernet har gjort at det har vært krevende å få på plass en hovedveg 
gjennom området med tilkobling til omkringliggende veger. Området har ikke gode forbindelser til 
Kockhaugvegen i nord og Jonsvannsveien i sør i dag. Området har en helning mot nord, og 
vegforbindelse via eksisterende Presthusvegen ned mot Kockhaugvegen er for bratt, og ikke 
trafikksikker.  For at det skal være mulig å kjøre buss gjennom området, må vegen legges om. Det 
er også utfordrende å få til gang- og sykkelforbindelser som har akseptabel helning, og som er 
målrettet og knyttet på et hovedsykkelsystem inn mot byen.  
 
Det er utredet tre alternative vegtrasèer både i nord og i sør. I nord er vegen foreslått lagt mot 
vest over eiendommen Presthus gård og til Kockhaugvegen. Her vil vegen for det meste ligge i 
grensen mellom dyrka jord og skogsområdet i Chamonix. Eksisterende Presthusvegen og en del 
andre mindre veger vil bli fjernet og gjort om til jordbruksareal. Alle de tre alternativene for 
plassering av veg i nord vil medføre omdisponering av dyrka mark. Trafikkutredning datert 
5.2.2016, utarbeidet av Asplan Viak, beskriver konsekvensene av alle tre alternativene i nord. Ved 
vurdering av alternativene har rådmannen lagt vekt på trafikksikkerhet for syklende og gående, og 
gode løsninger for å håndtere bussframkommelighet og forventet biltrafikk. Foreslått vegtrasè gir 
en bedre utnyttelse av utbyggingsområdene enn det andre realistiske alternativet.  

 

 

 
Planområdet i Trondheim øst  Planavgrensning 
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Etter flere lokaliseringsutredninger ble det til slutt vedtatt at ny skole skulle planlegges i sør. Dette 
har både påvirket plassering av adkomstveg og lokalsenterfunksjoner. Å legge senterområdet opp 
til en ny skole vil skape aktivitet og styrke muligheten for at det kan vokse fram flere funksjoner 
som kan bli et målpunkt og møtested i bydelen.  
 
I et notat ”Trasevalg Overvik miljøgata sørlig del”, er det utredet tre alternativer for plassering av 
veg i sør. Hovedveg i sør påvirkes av planlagt skoletomt og adkomst til skolen. Ved planlegging av 
skole er det viktig at skolegård vender mest mulig mot sør og at den er skjermet fra vegstøy. Det 
kan være hensiktsmessig å bruke skolebygget som støyskjerm mot vegen. Foreslått plassering av 
hovedvegen i sør er lagt over dyrka jord, og deler opp et ellers sammenhengende 
jordbruksområde. Andre alternativer for veg vil påvirke utbygging på felt B11 (Blekkan) støy- og 
tetthetsmessig. Dette skyldes at feltet er langt og smalt.  
 
Et landbruksnotat datert 5.2.2016, utarbeidet av Asplan Viak, viser konsekvenser på landbruksjord 
og drift av den, for alternativene både i nord og sør.  
 
Planområdet heller mot nord, noe som gir mulighet for utsikt til fjorden. Bratt terreng og 
markante kulturlandskapstrekk i form av to bratte koller, kan gjøre det vanskelig å oppnå ønsket 
boligtetthet på noen byggefelt på grunn av sol/skygge forhold.  Andre områder må ha en høyere 
tetthet for å oppnå en gjennomsnittlig utnyttelse i tråd med kravene i KPA, samtidig som man 
ønsker variert boligform.  
 
Planen tilrettelegger for 2 400 boliger innenfor området. I følge retningslinje til KPA skal 70 m² BRA 
brukes som gjennomsnittstørrelse ved beregning av tetthet for å kunne vurdere om planen 
ivaretar tetthetskravet på minimum 6 boliger per dekar. Dette brukes for å kunne sammenlikne 
tetthet i ulike reguleringsplaner i byen. Det er oppgitt 249 415 m2 BRA til boligformål fordelt på 
2 381 boliger, og oppgitt en gjennomsnittlig boligtetthet på 7,49 boliger per dekar. Fordelt på 
70 m² BRA per leilighet blir antall boliger beregnet til 3 563 boliger som gir en gjennomsnittlig 
boligtetthet på 11,2 boliger per dekar. Leilighetsfordelingen er angitt med ca. 85 % leiligheter og 
ca 15 % rekkehus. Utnyttelsen innebærer en bymessig utbyggingsform.  
 
Det stilles ikke noen krav til maksimum antall boliger. Selv om det kan være grunn til å anta at det 
av hensyn til terreng, uteromskrav og solforhold vanskelig kan bli betydelig flere boliger, er det 
vanlig i en reguleringsplan som en områdeplan er, å fastsette utnyttelsen. Ved beregning av behov 
for blant annet skole, barnehage og idrettsanlegg, er det lagt til grunn at det skal komme 2 400 
boliger.  
 
Vurdering 

Planforslagets utforming og kvalitet 
I kommuneplanens arealdel 2012-2024 er området vist som boligbebyggelse. Boligformålet er 
angitt som et hovedformål som også åpner for annen bruk. I et så stort område som Overvik er det 
nødvendig å tilrettelegge også for andre formål, ivareta nødvendig infrastruktur, 
uteoppholdsareal, forbindelser, tjenestetilbud, offentlige funksjoner og idrettsanlegg. Ideelt sett 
burde areal til ny skole vært innlemmet i planen for å ha sikret en best mulig helhetlig 
områdeutvikling. Siden skolelokaliseringen var usikker ved oppstart av områdereguleringsplanen, 
ble det valgt å lage områdeplanen for seg og regulering av skolen for seg. Når skolelokalisering nå 
er avklart kan det være mulig å innlemme reguleringsplan for skolen i områdereguleringen slik at 
for eksempel rekkefølgekrav kan bli samkjørt. 
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Skoler med tilhørende uteanlegg er målpunkt for aktivitet for ulike brukergrupper både på dag, 
kveld og i helger. Skolekretsen omfatter et relativt stort geografisk område som krever forsering av 
både terreng og barrierer. Det gjør at trafikksikkerhet og egnede rutevalg blir avgjørende for om 
barn og foreldre velger bærekraftig transport eller ikke.  
 
Det er lagt vekt på følgende 
elementer for å sikre et område 
med god bokvalitet:  
 

− Hovedveg definert som miljøgate 
og en ryggrad i området.  

− Mulighet for bussforbindelser 
gjennom området for å kunne 
sikre et tilbud om bærekraftig 
transport. 

− Tilrettelegging for bydelssenter 
slik at folk i området kan få 
dekket hverdagsbehovet lokalt.  

− Grøntstruktur og rekreasjons- 
områder til glede for bydelens 
innbyggere men også til glede for 
øvrige innbyggere og besøkende i 
Trondheim øst. 

− Gode forbindelser for myke 
trafikanter både inne i området 
og til omkringliggende områder, 
og tursti opp til marka. 

− Tilrettelegging for barnehager 
− Sikre areal for nærmiljøanlegg. 
− Nærhet til ny barneskole i sør 

utenfor planområdet. 

 

 
 
Illustrasjonsplan 

 
Ved å plassere hovedveg forbi Presthus gård er det lagt til rette for framkommelighet for buss 
gjennom området, og det er oppnådd en optimal trasé for gang- og sykkeltrafikk til og fra byen. 
Rådmannen mener at foreslått plassering av den nordligste delen av vegen er god, og den beste av 
tre alternativer som er utredet, men er i tvil om hva som er den beste vegløsningen på sørsiden. 
Rådmannen foreslår derfor at saken legges ut på høring med vegen plassert som vist på plankart, 
men vil holde muligheten åpen for justering av vegføring før sluttbehandling. Høringsperioden kan 
gi gode innspill som kan medvirke til endelig konklusjon. 
 
Etablering av vestvendte ramper på E6 og forbud mot venstresving i nytt kryss ved Kockhaugvegen 
etableres for å lede privattrafikken fra området inn mot byen via E6. Det er usikkert om dette er 
tilstrekkelig som tiltak for å sikre en utvikling på Overvik som kan bidra til at Trondheim klarer å 
ivareta forpliktelsen i bymiljøavtalen om ”nullvekstmålet”. Rådmannen anbefaler derfor at det 
gjøres en ekstern vurdering av trafikkvurderingene, slik det også er gjort for områdeplanen på 
Øvre Rotvoll. Da vil det også være lettere å se sammenhengene inn mot utviklingen i hele 
Trondheim øst, og ta stilling til om det bør legges inn ytterligere tiltak ved sluttbehandling som kan 
bidra til å tilrettelegge for best mulig bærekraftige transportløsninger.  
 



Trondheim kommune  
 

 
Saksfremlegg - arkivsak  14/43152 6 
39170/ 16 

Å tilrettelegge et område for utvikling av 2 400 boliger krever en langsiktig strategi. Området må 
fungere uavhengig av om det tar kort eller lang tid å ferdigstille utbyggingen, derfor anbefaler 
rådmannen at det før sluttbehandling tydeliggjøres hva slags trinnvis utvikling området bør ha og 
hvordan rekkefølgekravene utformes i henhold til dette. Utbygger har ønsket at delfelt 1 kan 
bygges ut uten at ny veg blir lagt ned til Kockhaugvegen. Dette mener rådmannen ikke er forsvarlig 
ut fra trafikksikkerhetsmessig vurdering. Presthusvegen er for bratt i dag og ikke universell 
utformet. Det er ikke forsvarlig å bygge ut om lag 200 boliger uten ny veg ned til Kockhaugvegen.  
 
Det er usikkerhet forbundet med planlagt hovedveg fordi den medfører omdisponering av 
ytterligere dyrka jord. Omdisponering av dyrka jord som følge av framføring av en hovedveg 
gjennom området må imidlertid påregnes i et eller annet omfang for å kunne realisere planen. Det 
er også usikkerhet forbundet med overlapping av reguleringsplaner ved overgang/undergang 
/bruer over Kockhaugvegen og E6 med vestvendte ramper. Endelig utforming av dette skal være 
ferdig før sluttbehandling av saken.   
 
Før sluttbehandling bør planmaterialet revideres i henhold til kommunal språk- og designprofil, og 
enkelte formuleringer og illustrasjoner i planmaterialet bør justeres og oppdateres. Dette vil bli 
justert sammen med justeringer og endringer som følge av innspill i høringsperioden.  Rådmannen 
mener at planmaterialet bør suppleres med en fysisk modell og at det bør lages en utstilling i 
bytorget slik at byens befolkning kan få et mest mulig realistisk inntrykk av hva slags byutvikling 
planen legger til rette for. 
 
Rådmannen finner at planen ellers er i tråd med overordnete planer, og at avveininger som er 
gjort legger opp til en robust plan som vil medvirke til å skape et godt boligområde. Dette er en 
overordnet plan som ivaretar de store linjene, og som legger føringer for utarbeidelse av 
detaljplaner innenfor området. Hovedgrepene i planen vil medføre muligheter for variert 
utforming av enkelte utbyggingsfelt og planen som helhet. Det er viktig at det legges opp til mulige 
kollektivruter og gode sykkelforbindelser gjennom området, slik at planen kan danne grunnlag for 
at all vekst i persontrafikken kan skje ved at folk reiser kollektivt, sykler eller går.  
 
Avveiing av konsekvenser 
Utbygging av området betyr en vesentlig endring av området fra landbruk til boligområde med 
opp mot 2 400 boliger. Området ligger synlig og vil derfor prege ankomsten til Trondheim fra øst.  
 
Fordi området ikke har en god tilknytning til vegsystemet i dag medfører tiltaket at det må bygges 
ny hovedveg gjennom området som må forsere områder avsatt til LNF i kommuneplanens 
arealdel. Rådmannen har avveid hensynet til jordvern opp mot hensynet til å få en forbindelse 
som muliggjør bussforbindelse og sikre god framkommelighet for gående og syklende. Rådmannen 
mener man har funnet en god vegløsning som er tilpasset terrenget, og der det er søkt å 
kompensere tap av landbruksjord ved at eksisterende veg som er for bratt, tilbakeføres til 
landbruksareal. 
 
Selv om planen inneholder flere gode grep som gjør det mulig å tilrettelegge for at 
hverdagsaktiviteter kan løses gjennom å gå, sykle eller reise kollektivt, er rådmannen usikker på 
om planen i tilstrekkelig grad bygger opp om nullvekstmålet. En uavhengig vurdering av 
trafikkløsningene vil kunne gi innsikt i om ytterligere restriktive tiltak som for eksempel 
tilrettelegging for mindre bilparkering, bør ivaretas i planen før sluttbehandling. 
 
I planmaterialet er det lagt inn et bestemmelsesområde om en tverrgående grønstruktur som ikke 
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er bestemt med formålsavgrensning i plankartet. En slik løsning gir fleksibilitet ved at man 
avventer endelig fastsettelse i etterfølgende detaljreguleringer, men kan også bety at 
grøntforbindelsen ikke sikres godt nok. Ulike delområder kan utvikles på ulik tid med forskjellige 
tiltakshavere, og kan i verste fall medføre at grøntforbindelsen ikke blir sammenhengende eller 
bred nok. Rådmannen mener derfor at grøntforbindelsen bør fastsettes som eget formål i 
plankartet og sikres i bestemmelsen før sluttbehandling. 
 

 
Illustrasjon sett fra bro over E6 ved Ranheim fabrikker hentet fra illustrasjonsheftet utarbeidet av Asplan Viak 
 
Det legges opp til en høy tetthet i et område som ligger i byens nåværende periferi, med 85 % 
blokkbebyggelse og kun 15 % rekkehus. Området heller mot nord, noe som gir fin utsikt, men 
utfordringer med mer skyggevirkning enn om området hadde hatt sørvendt helning. Deler av 
området er planlagt med svært høy utnyttelse, og ettersom planen verken begrenser høyde, 
utnyttelse eller BRA, og deler av uterom foreslås på tak, kan planen potensielt åpne opp for en 
høyere utnyttelse enn vist i illustrasjonsmaterialet. Rådmannen mener at området bør 
tilrettelegges med gode kvaliteter på uterom og en tetthet som er avpasset med lokaliseringen og 
de stedlige forutsetningene. Egnet utnyttelse bør derfor klarlegges før sluttbehandling og 
fastsettes i planen.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Overtakelse av ny offentlig hovedveg, og offentlige gang- og sykkelveger gjennom området vil øke 
kommunens driftskostnader. Et nytt vannforsyningssystem og offentlig nærmiljøanlegg vil tilføre 
kommunen økt driftskostnader. Kommunen må erverve to tomter for åtteavdelings barnehager 
innenfor planområdet, samt bidra til opparbeidelse av infrastruktur/rekkefølgekrav knyttet til 
utbygging av tomtene.  Kommunen skal overta et søppelsuganlegg for hele området inklusiv 
stasjon. Kommunen må overta flere grønne områder og stier, til offentlig bruk, det vil medføre 
driftsmessige kostnader. Utbyggingen på Overvik forutsetter at ny skole kommer på plass, og at 
idrettsanlegg lokaliseres og opparbeides i tilknytning til skolen.  
 
Dersom planen bidrar til økt biltrafikk vil det kunne medføre at forpliktelsene i bymiljøavtalen ikke 
blir ivaretatt. Det er usikkert hva det eventuelt kan medføre av økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Det er sannsynlig at god tilrettelegging for kollektivtrafikk for å motvirke økt biltrafikk 
vil innebære høy grad av subsidiering fra det offentlige. 
 
Medvirkningsprosess 
Det er sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet til berørte naboer og offentlige instanser. Det 
er avholdt åpent møte for naboer og berørte. Det er avholdt flere møter med Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trønelag fylkeskommune.   
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Innspill fra berørte naboer går hovedsakelig på trafikk og støy også i anleggsfasen. Merknadene er 
oppsummert i eget notat, og delvis svart ut i planbeskrivelsen. Innspill fra offentlige instanser 
omhandler i hovedsak ny hovedveg gjennom området. Det er ivaretatt i plankart og 
bestemmelser, at hovedveg er trafikksikker for bil, buss, gående og syklende trafikanter. Dette, 
samt tiltak for å oppnå en trafikksikker veg, er diskutert med Statens vegvesen.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planforslaget. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring.  
 
 
Rådmannen i Trondheim, 19.4.2016 
 
 
Einar Aassved Hansen 
kommunaldirektør 

Hilde Bøkestad 
byplansjef 

 
Páll Tómasson 
saksbehandler 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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