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Forord 
Statens vegvesen Region midt har utarbeidet kommunedelplan med 
konsekvensutredning for Sluppen-Stavne.  
Foreliggende temarapport dokumenterer verdier for temaet kulturminner og 
kulturmiljø, og vurderer omfang og konsekvenser av tiltaket i forhold til dette. 
Resultatene fra denne temarapporten vil seinere inngå i kommunedelplanens 
hovedrapport, som forventes framlagt våren 2011. 
Arbeidet er ledet av Statens vegvesen Region midt, ved planansvarlig Stein Brembu. 
Multiconsult AS har vært engasjert til å utarbeide kommunedelplan med 
konsekvensutredning. For denne temarapporten har sivilarkitekt Silje Wendelborg 
Fremo vært fagansvarlig for tema kulturmiljø, mens senior sivilarkitekt Lene 
Nagelhus har kvalitetssikret arbeidet fra konsulentens side. Unn Karin Thorenfeldt 
har ledet arbeidet fra konsulentens side.  
 
Eventuelle spørsmål til temarapporten eller øvrige deler av planleggingen kan rettes 
til: 
 
Statens vegvesen Region midt  
v/ Stein Brembu  
tlf: 73 58 28 27 
e-post: stein.brembu@vegvesen.no 
 

Trondheim, 01.09.2010 
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0 Sammendrag  
Innledning 
Sluppen – Stavne utgjør siste del av den planlagte stamvegringen rundt Trondheim 
som i tillegg består av Nordre Avlastningsveg, Nidelv bru - Grillstad og E6 
Omkjøringsvegen. 

Denne rapporten beskriver og verdisetter kulturmiljøet i planområdet og vurderer 
omfang og konsekvens av de alternative tiltakene. 

 
Tiltaket 
Alternativ 0 
0-alternativet innebærer at dagens vegsystem innenfor planavgrensningen forblir 
uendret. Det forutsettes at planer for Nordre Avlastningsveg (NAV), Osloveien 
mellom NAV og Stavne, Nidelv–Grilstad samt Gatebruksplan for Midtbyen er 
realisert. E6 Jaktøyen–Tonstad og Byåsentunnelen er ikke forutsatt bygget. 

Alternativ 0+, 1, 2A, 2B og 3 
Det utredes 5 ulike alternativer hvor alternativ 0+ er et utbedringsalternativ. Alle de 
øvrige alternativene omfatter utbygging av Osloveien som stamveg på strekningen 
Sluppen – Stavne, samt alternative utbedringer av vegsystemet på Sluppen.  
Ny Sluppen bru planlegges med fire kjørefelt i alle utbyggingsalternativer. 
Brukonstruksjonen som ligger i tiltaket er stålplatebru med brupilarer i elva. 
På Nidelvas vestre side knyttes ny Sluppen bru til Osloveien. Osloveien bygges om 
på strekningen Leirelva (Selsbakk)–Stavne, og dimensjoneres for fartsgrense 60 
km/t. Alternativene har enten tofelts eller firefelts Oslovei. Krysset på vestsiden av 
Nidelva er utredet både som plankryss og planskilt kryss. 
Øst for Nidelva foreslås det løsninger for utvidelse av Sluppenkrysset slik at det får 
større kapasitet og flere tilkoblinger mellom trafikkstrømmene. Gjennomgående E6 
dimensjoneres for fartsgrense 80 km/t. 
Det er utredets alternative plasseringer av bussholdeplassene i Sluppenkrysset for å 
oppnå bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for passasjerene.  
Ny Sluppen bru vil muliggjøre bruk av dagens bru til ren gang- og sykkelbru. Det 
legges opp til mest mulig planskilte løsninger for å unngå konflikter mellom 
biltrafikk og myke trafikanter. Hovedsykkelveger planlegges slik at fotgjengere og 
syklister atskilles. Ny Sluppen bru muliggjør en gang- og sykkelveg på tvers mellom 
Sluppen og Byåsen. 
Planlegging av framtidig tunnel til Byåsen inngår ikke i kommunedelplanen, men 
utbyggingsalternativene er tilpasset denne.  

 
Metodikk 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 er brukt.  

 
Registreringer og verdivurderinger 
Innenfor influensområde finnes kulturminner og kulturmiljøer av svært ulik alder, 
karakter og verdi. Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne, gravhaug på 
Stavne, og andre kulturminner som pilgrimsleden, bygninger og anlegg fra tidlig 
1800-tall og rester etter eldre næringsvirksomhet som mølleanlegg og jernbanetrasé. 
Det er også nyere tids kulturminner med verneverdi på grunn av anleggenes 
helhetlige form og arkitektoniske kvaliteter.  
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Det aktuelle området er delt inn i 6 delområder. Verdien av områdene er vurdert å 
være fra middels til stor, med unntak av delområde 6, ny tomt for brannstasjon, som 
har liten verdi i forhold til kulturmiljø. 

 
Omfang og konsekvenser 
Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser 

Alternativ Konsekvens Mulige konsekvenser og konfliktpotensial Rangering 

Alt 0 0 Ingen 1 

Alt 0+ – /– – 

Konflikten ligger i fjerning av historisk bru, og at denne 
vil miste sin funksjon. Bebyggelse langs Osloveien 
skal rives pga sanering av avkjørsler. Historiske 
sammenhenger og strukturer blir ødelagt. 

4 

Alt 1 – /– – 

Konfliktene ligger i at den historiske strukturen med 
vegføring langs elva og bebyggelse langs vegen 
forsvinner.  
Dersom inngrep med gang- og sykkelveg opp lia i 
Nidelvkorridoren vektes tyngre enn ryddighet i 
vegsystemet på Sluppen, vil alt.1 bli rangert før alt.3. 

2 

Alt. 2A – /– – 

Som alternativ 1, i tillegg til at kulturlandskapet rundt 
Dorthealyst blir berørt og mer fragmentert. Skalaen på 
tiltaket er stor og vil ikke harmonere med kulturmiljøets 
og bebyggelsens skala. 

5 

Alt. 2B – – Som alternativ 2A. Rangert etter 2A, på grunn av at 
skrå bru anses som mer negativt for Pilgrimsleden. 6 

Alt. 3 – /– – 

Som alternativ 1. Dersom ryddighet i vegsystemet på 
Sluppen vektes tyngre enn inngrep med gang- og 
sykkelveg opp lia i Nidelvkorridoren, vil alt.3 bli rangert 
før alt.1.  

2 

 
Avbøtende tiltak  
Alle alternativ: Elveskråningen må behandles skånsomt på begge sider av elva. 
Virkningen av bru og brukar vil kunne minimaliseres med gjennomtenkt plassering 
av brukar, søyler og utforming av bru og bevaring/replanting av vegetasjon. 
Omlegging av Pilgrimsleden må gjøres på en slik måte at den etter gjennomføring 
framstår som en attraktiv turveg/led med røtter i historien. I anleggsperioden må 
alternativ rute opparbeides og skiltes.  
Alternativ 0+: Eksisterende brukar har stor verdi og bør bevares. Det kan etableres 
en enkel brukonstruksjon over disse som kan benyttes til turgåing, fiske og friluftsliv 
generelt. Denne kan ha status som turveg med enkel standard. Ved bevaring av 
brukar og brufunksjon, vil alternativet bli rangert som nummer 2, etter alternativ 0. 
Alternativ 1, 2A, 2B og 3: Enkelte bygninger med antikvarisk verdi som må rives, er 
av Byantikvaren foreslått flyttet til østsiden av Sivert Dahlens veg. Ny plassering 
langs Sivert Dahlens veg må reguleres og tomter klargjøres. Antikvariske verdier vil 
uansett gå tapt, ved at det settes opp ny grunnmur og bygningen settes inn i en ny 
kontekst. For annen bebyggelse må skjerming, fyllinger og skjæringer utformes med 
hensyn til bebyggelsen ved detaljprosjektering av tiltaket. Ny atkomst til Dorthealyst 
bør vurderes på nytt og legges slik at det unngås unødig oppstykking av 
kulturmiljøet rundt gårdsanlegget.  

 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Alle alternativene har vesentlige konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i 
anleggsfasen. Det går først og fremst på riving og flytting av hus, mulig funn av spor 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 8 av 45 

etter eldre virksomhet, fare for ras og utglidning og skade på enkeltobjekter og på 
stenging av Pilgrimsleden.  

 
Oppfølgende undersøkelser 
Ved Stavne og øst for Sivert Dahlens veg må det gjøres undersøkelser med tanke på 
registrering av automatisk fredede kulturminner.  

Det må komme klart fram av bestemmelser i kommende arealplaner at ved funn av 
spor etter eldre virksomhet eller infrastruktur (Størenbanen) må arbeidende stanses 
og det må tas kontakt med kulturminnemyndighet. 
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1 Innledning 
Sluppen – Stavne utgjør siste del av den planlagte stamvegringen rundt Trondheim 
som i tillegg består av Nordre Avlastningsveg, Nidelv bru - Grillstad og E6 
Omkjøringsvegen. 

1.1 Mål for prosjektet  

Statens vegvesen har satt seg følgende mål for tiltaket: 
• Avlaste Midtbyen, Elgeseter og tilstøtende boligområder for 

gjennomgangstrafikk. 
• Bygge et veganlegg med god trafikksikkerhet 
• Skape gode miljøforhold for de som bor og oppholder seg planområdet 
• Begrense naturinngrep og gi vegen en god tilpasning til omgivelser og 

landskapsbilde 

1.2 Dagens situasjon 

Planområdet merket av på ortofoto er vist i Figur 1-1. Arealene innenfor 
planområdet er i dag i bruk til veg, jernbane, boliger og friluftsliv. 

 
Figur 1-1: Avgrensning av planområdet. 
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2 Beskrivelse av tiltaket  
Tiltaket er beskrevet i planprogrammet. Den etterfølgende beskrivelse er i samsvar 
med tiltaket i planprogrammet. 

2.1 Alternativ 0 

0-alternativet brukes som referanse når effekter og konsekvenser av de ulike 
utbyggingsalternativene skal vurderes og sammenstilles. 0-alternativet skal være en 
beskrivelse og analyse av hvordan forholdene på og langs eksisterende veg vil 
utvikle seg dersom prosjektet ikke blir gjennomført.  
0-alternativet innebærer at dagens vegsystem innenfor planavgrensningen forblir 
uendret. 
Ved beregning av trafikktall er følgende prosjekter lagt inn i tillegg til dagens 
vegnett for å beskrive alternativ 0: 

• Nordre Avlastningsveg er fullført  
• Osloveien er fullført mellom Nordre Avlastningsveg og Stavne 
• Nidelv–Grilstad er fullført 
• E6, gjennom Midtbyen, på strekningen Leangen-Sluppen har den samme 

fordeling av bilfelt og kollektivfelt som i dag 
• Gatebruksplan for Midtbyen er gjennomført 
• E6 Jaktøyen – Tonstad og Byåsentunnelen er ikke bygget 

2.2 Generelt om alternativene 

Alternativ 0+ er et utbedringsalternativ. Alle de øvrige alternativene omfatter 
utbygging av Osloveien som stamveg på strekningen Sluppen – Stavne, samt 
alternative utbedringer av vegsystemet på Sluppen. Alle boliger vest for Osloveien 
må rives, da atkomster skal saneres. 

Ny Sluppen bru 
Ny Sluppen bru planlegges med fire kjørefelt i alle utbyggingsalternativer. 
Brukonstruksjonen som ligger i tiltaket er stålplatebru og det forutsettes brupillarer i 
elva. 

Osloveien 
På Nidelvas vestre side knyttes ny Sluppen bru til Osloveien. Osloveien bygges om 
på strekningen Leirelva (Selsbakk)–Stavne, og dimensjoneres for fartsgrense 60 
km/t. Alternativene har enten tofelts eller firefelts Oslovei. Krysset på vestsiden av 
Nidelva er utredet både som plankryss og planskilt kryss. 

Sluppenkrysset 
Øst for Nidelva foreslås det løsninger for utvidelse av Sluppenkrysset slik at det får 
større kapasitet og flere tilkoblinger mellom trafikkstrømmene. Gjennomgående E6 
dimensjoneres for fartsgrense 80 km/t. 

Kollektivtrafikk 
Det er utredets alternative plasseringer av bussholdeplassene i Sluppenkrysset for å 
oppnå bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for passasjerene.  

Fotgjengere og syklister 
Ny Sluppen bru vil muliggjøre bruk av dagens bru til ren gang- og sykkelbru. Det 
legges opp til mest mulig planskilte løsninger for å unngå konflikter mellom 
biltrafikk og myke trafikanter. Hovedsykkelveger planlegges slik at fotgjengere og 
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syklister atskilles. Ny Sluppen bru muliggjør en gang- og sykkelveg på tvers mellom 
Sluppen og Byåsen. 

Tunnel til Byåsen 
Planlegging av framtidig tunnel til Byåsen inngår ikke i kommunedelplanen, men 
utbyggingsalternativene er tilpasset denne.  

2.3 Alternativ 0+ 

Utbedringsalternativet har fått navnet 0+. Alternativet omfatter ny 3-felts Sluppen 
bru med gang- og sykkelveg. I tillegg skal boliger på vestsiden av Osloveien 
innløses slik at avkjørsler kan saneres. Eksisterende bru rives. 

          
Figur 2-1: Vegsystem, alternativ 0+. 
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2.4 Alternativ 1 

Alternativ 1 er en enkel løsning med tofelts Oslovei, firefelts Sluppen bru, og en 
mindre ombygging av Sluppenkrysset. Alternativet omfatter ny fire-felts bru over 
Nidelva med rundkjøring på vestsiden av elva. All framtidig trafikk fra Osloveien og 
evt. tunnel fra Byåsen vil benytte denne rundkjøringa. Krysset ved Leirelva er 
utformet som et T-kryss der avkjøringsrampa fra E6 er gjennomgående.  
Osloveien er planlagt som tofelts veg med 8,5 m bredde på hele strekningen fra 
Selsbakk til Stavne. 
På østsiden av Nidelva blir det nye tofelts rundkjøringer på Sluppenvegen (en på 
hver side av E6), ny sørgående avkjøringsrampe fra Holtermanns veg til Sluppen bru 
og ny nordgående rampe fra Sluppenvegen til Holtermanns veg. Påkjøringsrampe 
fra Omkjøringsvegen til E6 utvides til to kjørefelt. 

2.4.1 Kollektivtrafikk 
Busslomme på E6 for sørgående trafikk flyttets ca. 400 m nordover. Det blir også 
nye busslommer ved sørgående avkjøringsrampe fra Holtermanns veg og 
nordgående rampe fra Sluppenvegen. 

2.4.2 Gang- og sykkeltrafikk 
Dagens Sluppen bru blir gang- og sykkelbru, og videre mot sentrum er gang- og 
sykkelvegen lagt under ny bru og videre langs Tempevegen som i dag. Denne gang- 
og sykkelvegen utvides til sykkelveg med fortau (5 m bredde). Det er planlagt 
gangveger til de nye busslommene. 
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Figur 2-2: Vegsystem, alternativ 1. 
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2.5 Alternativ 2A  

Alternative 2A er en løsning med firefelts Oslovei (16,0 m bredde) på hele 
strekningen mellom Selsbakk og Stavne. Ny Sluppen bru får altså fire felts. Det blir 
toplanskryss både i vestre ende av Sluppen bru og ved Leirelvas utløp.  
Osloveien legges i tunnel under rundkjøringa på vestsiden av elva. Det betyr at 
trafikk som kjører langs Osloveien, og som ikke skal krysse elva, ikke belaster 
krysset.  
I Sluppenkrysset er det vist en ny nordvendt rampe fra E6 ned til Sluppenvegen. 
Dagens bru på Omkjøringsvegen foreslås utvidet fra to til tre felt slik at det blir et 
eget kjørefelt som fører direkte ned til rundkjøringa i krysset Tempevegen/Sluppen-
vegen.  
Kulvert i Sluppenvegen, under E6, er utvidet fra to til fire felt. 
Det er planlagt ny påkjøringsrampe for trafikk fra Osloveien som skal inn på E6 i 
Okstadbakken. Denne vil erstatte dagens påkjøringsrampe som ligger lenger opp i 
bakken. Rampene møter Osloveien i et toplanskryss ved Leirelva. 

2.5.1 Kollektivtrafikk 
Det er planlagt en felles bussholdeplass for E6 og Omkjøringsvegen for sørgående 
trafikk. For å unngå at bussen må krysse kjørefeltene fra Omkjøringsvegen, er det en 
egen bussveg som krysser under Omkjøringsvegen. Bussholdeplassen for 
nordgående E6-trafikk beholdes. Det er også planlagt bussholdeplasser i 
Sluppenvegen og langs avkjøringsrampe fra Holtermanns veg mot Sluppen bru. 

2.5.2 Gang- og sykkeltrafikk 
Dagens Sluppen bru blir gang-og sykkelbru, og videre mot sentrum er gang- og 
sykkelvegen lagt under ny Sluppen bru. Det er foreslått sykkelveg i ny trase mellom 
Tempevegen og Holtermanns veg. Det er også foreslått en gang- og sykkelveg på ny 
Sluppen bru. Denne krysser videre oppover lia til Bøckmans veg og Hoemshøgda. 
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Figur 2-3: Vegsystem, alternativ 2A. 
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2.6 Alternativ 2B 

Alternativ 2B er i likhet med 2A en løsning med firefelts Oslovei, firefelts Sluppen 
bru og toplanskryss i krysset mellom Sluppen bru og Osloveien. Hovedgrepet som 
skiller 2B fra 2A er at E6 kobles direkte til Omkjøringsvegen med en ny 
motorvegbru. Nordgående trafikk som ikke foretar feltskifte vil her ledes til 
hovedvegsystemet utenom midtbyen. 
Osloveien er planlagt som firefelts veg (16,0 m bredde) på hele strekningen mellom 
ny Sluppen bru og Stavne. Osloveien legges i tunnel under rundkjøringa på 
vestsiden av elva. Mellom rundkjøring og Selsbakk får Osloveien to kjørefelt. 
Krysset ved Leirelva foreslås utformet som et T-kryss der avkjøringsrampa fra E6 er 
gjennomgående.  
I Sluppenkrysset er det planlagt en ny nordvendt rampe fra E6 ned til 
Sluppenvegen1. Det er også planlagt en sørvendt rampe fra Sluppenvegen til E6. 
Omkjøringsvegen i bru over E6 foreslås utvidet fra to til tre felt. Et ekstra felt vil 
føre til at trafikk som skal ned til rundkjøringa i krysset Tempeveien/Sluppenvegen 
kan svinge av i eget felt. I dag oppstår situasjoner i rushtrafikken hvor denne 
trafikken danner en kø på brua og hindrer trafikk som skal sørover langs E6.  

2.6.1 Kollektivtrafikk 
Bussholdeplasser for nordgående trafikk er plassert ved Postterminalen og 
Siemensbygget. For sørgående trafikk er bussholdeplass foreslått ved Sluppenvegen. 
Det er i tillegg planlagt bussholdeplass i Sluppenvegen.  

2.6.2 Gang- og sykkeltrafikk 
Løsningene for gang- og sykkeltrafikk er mye de samme som for alternativ 2A2. Det 
er lagt inn gangveger til de nye busslommene.  

                                                      
1 Samme løsning som i alt 2A 
2 Samme løsning som i alternativ 2A se avsnitt 2.5.2 
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Figur 2-4: Vegsystem, alternativ 2B. 
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2.7 Alternativ 3 

Alternativ 3 er en plassbesparende kryssløsning som ivaretar alle svingebevegelser 
og inneholder et knutepunkt for kollektivtrafikken. Gjennomgangstrafikken ledes 
under bakken og via dagens rampe over bakkenivå. Kollektivknutepunktet og andre 
trafikkbevegelser tilknyttes i to rundkjøringer på bakkeplan. Gang- og 
sykkeltrafikken går i bru over biltrafikken. 
Hensikten er å bygge et mindre arealkrevende veganlegg som er mer tilpasset de 
store planene for byutvikling i området. Dette alternativet legger til rette for 
utviklingen av et kollektivknutepunkt.  
Fire gjennomgående kjørefelt ledes i kulvert under bakken og kobles mot 
Omkjøringsvegen. To sørgående og et nordgående kjørefelt ledes i kulvert under 
bakken og kobles mot Holtermannsvegen.  
Mot byen ledes trafikken mot Omkjøringsvegen, mens det blir avkjøring til venstre 
mot sentrum. På bakkeplan blir det to rundkjøringer over kulverten, en i 
Sluppenvegen med sørgående ramper mot E6, og en lenger nord med østgående 
ramper til Omkjøringsvegen, nordgående ramper til Holtermanns veg, samt 
tilknytning til Tempeveien. Alle svingebevegelser er mulige i det nye kryssområdet. 
Dette gjør at en kan stenge vestvendte ramper i krysset Omkjøringsvegen-
Bratsbergvegen. Det gir også mulighet for å avlaste og eventuelt stenge de sørvendte 
påkjøringsrampene mot E6 i Okstadbakken om ønskelig. 
Alternativet har to felt i Osloveien og planskilt kryss vest for Sluppen bru. 

2.7.1 Kollektivtrafikk 
Mellom rundkjøringene blir det to kjørefelt og to kollektivfelt/holdeplasser. To 
kjørefelt fra Omkjøringsvegen ledes over vegen på eksisterende rampe slik som i 
dag. Kollektivknutepunktet kan betjene rutebusser fra Byåsen, Heimdal, 
Omkjøringsvegen og sentrum. Det er i hovedsak gjennomgående kollektivfelt til/fra 
sentrum. 

2.7.2 Gang- og sykkeltrafikk 
Gang- og sykkeltrafikken over gamle Sluppen bru og videre langs Tempevegen er 
løst som for alternativ 2A og 2B3. Langs Osloveien inneholder alternativet samme 
løsning som alternativ 1 langs elva4 i tillegg inneholder alternativet løsningen med 
tilknytning til Hoemshøgda og Bøckmans veg som i alternativ 2A og 2B. 
På østsiden av elven ledes gang- og sykkeltrafikken på bru over 
kollektivknutepunktet. Her er det etablert hovedvegnett for sykkel på samme bru. 

                                                      
3 Samme løsning som for alternativ 2A se avsnitt 2.5.2. 
4 Samme løsning som alternativ 1 se avsnitt 2.4.2 
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Figur 2-5: Vegsystem, alternativ 3. 
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2.8 Samlet oversikt 
De nye elementene som inngår i de fem alternativene er oppsummert nedenfor. 
Tabell 2-1: Samlet oversikt over elementer som inngår i de ulike alternativ. 

 Alt. 
0+ 

Alt. 
1 

Alt. 
2A 

Alt. 
2B 

Alt. 
3 

Biltrafikk 
Avkjørsler til Osloveien saneres x x x x x 
3-felts Sluppen bru x     
4-felts Sluppen bru  x x x x 
2-felts Oslovei  x   x 
4-felts Oslovei   x x  
Planskilt kryss vest for Sluppen bru   x x x 
Plankryss ved Leirelva  x  x x 
Toplanskryss ved Leirelva   x   
Sørvendt rampe fra Sluppen bru til E6    x x 
Ny motorvegbru som knytter E6 direkte til 
Omkjøringsvegen    x  
4-felts Sluppenveg under E6   x x  
Nordvendt forbindelse fra Sluppenvegen til 
Holtermanns veg  x x x x 
Rampe fra Holtermanns veg til Sluppen bru  x x x x 
Rampe fra Kroppanbrua til Sluppenveien   x x x 
Dagens motorvegbru i Sluppenkrysset utvides til 3 
kjørefelt   x   
Vestvendte ramper mellom Bratsbergvegen og 
Omkjøringsvegen  
beholdes 

x x x x  
Vestvendte ramper mellom Bratsbergvegen og 
Omkjøringsvegen  
fjernes 

    x 
Direkte forbindelse mellom Holtermanns veg og 
Tempeveien     x 
Direkte forbindelse mellom Holtermanns veg og 
Omkjøringsvegen     x 
Tempeveien stenges for gjennomkjøring ved 
Renholdsverket  x x   
Tempeveien avsluttes før Sluppenvegen    x x 
Kollektivtrafikk 

Nye bussholdeplasser langs E6  x x x x 
Nye bussholdeplasser langs Sluppenvegen for 
øst/vest-trafikk   x x  
Kollektivknutepunkt på miljølokk     x 
Gang- og sykkeltrafikk 

Utbedret gang- og sykkelveg langs Osloveien og 
Tempeveien  x x x x 
Gang- og sykkelveg til Byåsen   x x x 
Planskilt gang- og sykkelveg over E6      x 
Gang- og sykkelveg krysser ramper i plan på 
vestsiden av elva   x x x 
Gang- og sykkelveg krysser ramper i plan på østsiden 
av elva   x x  
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3 Metode 
I planprogrammet defineres tema kulturmiljø. Her heter det blant annet at temaet 
omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn fra år 1537), nyere 
tids kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Kulturlandskap er landskap som 
er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte 
områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.  

Utredningsbehov: 

Konsekvenser, og avbøtende tiltak, for berørte bygninger med antikvarisk verdi må 
vurderes. Det må vurderes hvordan gamle Sluppen bru best kan ivaretas når 
trafikken flyttes til ny bru, og den får ny funksjon som gang- og sykkelveg. 

Arbeidsmetode: 
• Definere influensområde  
• Innhente opplysninger om kjente kulturminner i området som beskrives, 

kartfestes og verdisettes 
• Beskrive kulturminnenes evt. vernestatus (fredet, regulert til spesialområde 

bevaring etc.) 
• Beskrive kulturmiljøer med kjente kulturminner og etter hvilken helhet eller 

sammenheng disse inngår. Historisk utvikling, landskapets fysiske form, 
bygninger/andre elementer og dagens bruk beskrives 

• Beskrive omfang og konsekvenser av tiltak for kulturminner/kulturmiljø. 
Beskrive hvordan tiltaket berører kulturminner/kulturmiljøer (fysisk, visuelt, 
bruksmessig). Hvordan ivaretar tiltaket hensynet til 
kulturminner/kulturmiljø  

• Det skal vises hvor en evt. kan forvente å finne ikke-kjente, automatisk 
fredede kulturminner 

• Beskrive evt. avbøtende tiltak, blant annet flytting av eldre bygninger  
• Behov for arkeologiske undersøkelser i forbindelse med tiltaket skal 

vurderes 

3.1 Metodikk 

Statens vegvesens håndbok 140 har følgende definisjoner innen dette temaet.  

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til (Lov om kulturminner, kap. I § 2). 
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en 
større helhet eller sammenheng. (Lov om kulturminner kap. I § 2). 

I forvaltningen av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete kulturminner 
(fra før år 1537 – reformasjonen), også kalt fornminner, og nyere tids kulturminner 
(etter år 1537).  

Avgrensning til andre tema 
Temaet kulturmiljø er naturlig en del av temaet landskapsbilde og også deler av 
temaet nærmiljø og friluftsliv. Det er imidlertid ulike aspekter ved temaene som 
vektlegges. En avgrensning av temaene er viktig for å unngå at samme verdier blir 
vurdert og vektet flere ganger. 
Når det gjelder avgrensning mot landskapsbilde, er de visuelle og estetiske 
aspektene omtalt og vektlagt i temaet landskapsbilde, mens landskapets og 
kulturmiljøets historiske innhold og forståelse vektlegges under tema kulturmiljø. 
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I temaet nærmiljø og friluftsliv behandles aspekter knyttet til identitet og betydning 
et kulturminne eller miljø har for beboere og brukere. Det kulturhistoriske aspektet 
behandles under kulturmiljø. 

Registreringskategorier 
Følgende kategorier er aktuelle for dette prosjektet (jf. Håndbok 140): 

• Fornminner omfatter bosetningsspor, graver, kullgroper, jernvinneanlegg, 
fangstanlegg, bergkunst, rester av åkerbruk, forsvarsverker, industri etc. 
Fornminner som ligger i tilknytning til et gårdsbruk, og som kan settes i en 
sammenheng med dette, bør inngå i gårdsmiljøet (se nedenfor).  

• Gårdsmiljøer omfatter gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser med 
våningshus og driftsbygninger, samt den delen av innmark/utmark som er 
vesentlig for opplevelsen av kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Kvernhus, setre, 
høyløer, sommerfjøs, sager og annen bebyggelse som vitner om landbruksdrift.  

• Urbane kulturmiljøer omfatter boligområder, bymiljøer, tettsteder med mer. 
• Tekniske/industrielle kulturmiljøer omfatter industribebyggelse, spor av 

gruvedrift, fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart (marine 
kulturminner), veger, jernbane, bruer, utmarksdrift som jernvinne/ kull-
produksjon, fangstanlegg etc. 

• Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med monumentalbygg, monumenter, 
parker, kirker og kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler med mer. Jordbrukets 
kulturlandskap. 

• Viktige sammenhenger/strukturer omfatter historiske og visuelle, 
funksjonelle eller strukturelle sammenhenger. 

Verdi, omfang og konsekvens 
Tabell 3-1 viser hvordan verdien av de ulike registreringskategoriene er vurdert i 
henhold til Statens vegvesens metodikk. Viktige sammenhenger og strukturer 
kommer inn som forsterkende elementer under de kategoriene der dette 
forekommer. 

Kriterier for vurdering av omfang er gitt i tabell 3-2. 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde miljøets/områdets verdi og 
omfang, se figur 3-1. 

 
Figur 3-1: Konsekvensvifta fra H140 
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Tabell 3-1: Verdikriterier for delområder innen tema kulturmiljø- og minner 

 
Verdi Kriterier 
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L - Vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig sammenheng 

M 
- Representative for epoken/funksjonen og inngår i en kontekst eller i et miljø 

med noe tidsdybde. 
- Steder det knytter seg tro/tradisjon til 

S 
- Sjeldent eller spesielt godt eksempel på epoken/funksjonen og inngår i en 

svært viktig kontekst eller i et miljø med stor tidsdybde 
- Spesielt viktige steder som det knytter seg tro/tradisjon til 
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L 

- Miljøet ligger ikke i opprinnelig kontekst 
- Bygningsmiljøet er vanlig forekommende eller inneholder bygninger som 

bryter med tunformen 
- Inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning 

M 

- Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst. 
- Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for regionen, men ikke lenger 

vanlig og hvor tunformen er bevart. 
- Inneholder bygninger med kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning  

S 

- Miljøet ligger i en opprinnelig kontekst. 
- Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på 

epoken/funksjonen og hvor tunformen er bevart 
- Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/ arkitektonisk betydning. 
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L - Miljøet er vanlig forekommende eller er fragmentert 
- Inneholder bygninger som har begrenset kulturhistorisk betydning 

M 
- Enhetlig miljø som er representativ for epoken, men ikke lenger vanlig 
- Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistorisk 

betydning 

S 
- Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel på epoken. 
- Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske kvaliteter og/eller av 

svært stor kulturhistorisk betydning 
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L - Miljøet er vanlig forekommende 
- Inneholder bygninger uten spesielle arkitektoniske kvaliteter 

M - Miljøet er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig 
- Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter 

S - Miljøet er sjeldent og spesielt godt eksempel på epoken 
- Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske kvaliteter. 
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- Miljøet er vanlig forekommende og/eller er fragmentert 
- Bygninger uten spesielle kvaliteter 
- Vanlig kulturlandskap med endret topografi 

M 
- Miljø som er representativ for epoken, men ikke lenger vanlig 
- Bygninger/objekter med arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter 
- Vanlig kulturlandskap med noe endret topografi 

S 
- Miljø som er sjeldent og/eller særlig godt eksempel på epoken. 
- Bygninger/objekter med svært høy arkitektonisk/kunstnerisk kvalitet 
- Sjeldent/gammelt kulturlandskap 
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Tabell 3-2: Kriterier for å vurdere omfang for tema kulturmiljø 

 Omfang Tiltaket vil: 
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stor positiv i stor grad bedre forholdene eller øke lesbarheten 

middels positiv bedre forholdene eller lesbarheten 

lite eller intet stort sett ikke endre 

middels negativt kulturminner blir skadet, lesbarheten reduseres 

stort negativt ødelegge kulturminner eller lesbarheten 
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stor positiv i stor grad styrke  

middels positiv Styrke 

lite eller intet stort sett ikke endre 

middels negativt svekke/redusere 

stort negativt bryte/ødelegge 

1 Herunder historiske kommunikasjonsårer 

 Innhenting av grunnlagsdata 
Informasjon om området er innhentet fra Trondheim kommune ved Byantikvaren og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved fylkesarkeolog september/oktober 2008. Det er 
gjort befaringer våren og høsten 2008. Informasjon er også hentet fra andre kilder, 
så som SEFRAK og Askeladden med registreringer av kulturminner, og fra 
Trondheim kommunes hjemmesider, med ulike planarbeid og miljøstatus. 

For kilder og referanser se referanseliste bak i dokumentet. 

 

 
Figur 3-2:Utsnitt av registreringskart fra Byantikvaren. Blå bygg har antikvarisk 
verdi C. 
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4 Registreringer, områdebeskrivelse og 
verdivurdering 

4.1 Influensområde 

Influensområdet for temaet kulturmiljø, er vurdert å omfatte fra sør E6 med innfart 
over Kroppanbru og nordre deler av Bjørndalen, dalsidene langs Leirelva til dennes 
utløp i Nidelva. Avgrensningen følger E6 i øst og nordre del av Gammel-Lina i vest. 
Videre omfattes Osloveien og hele elverommet fra dagens Sluppen bru og nordover 
til Stavne.  

Tempeplatået er med i influensområdet og avgrenses av elvebrinken og eksisterende 
Sluppenkryss i sør og Siemensanlegget og Renholdsverkets eiendom i nord.  

Influensområdet deles i 6 delområder. Avgrensningen er gjort ut i fra vurderinger 
om forholdsvis enhetlige kulturmiljø innenfor hvert delområde, også tatt i 
betraktning visuelle og strukturelle sammenhenger og hva som er ansett som 
relevant i forhold til problemstillingene i prosjektet. Områdene er delt inn med 
nummerering fra sørvest. 

Overordnete karakteristiske trekk 
Innenfor influensområde finnes kulturminner og kulturmiljøer av svært ulik alder, 
karakter og verdi. Nidelva har vært en ferdselsåre og gitt livsgrunnlag for mennesker 
i flere tusen år. Det er registrert både automatisk fredede kulturminner, 
pilgrimsleden følger elvekanten i øst og det finnes bygninger og anlegg fra tidlig 
1800-tall og rester etter eldre næringsvirksomhet som mølleanlegg og jernbanetrasé. 
Det er også nyere tids kulturminner med verneverdi på grunn av anleggenes 
helhetlige form og arkitektoniske kvaliteter.  

Det aktuelle området er delt inn i 6 delområder som vurderes å ha et forholdsvis 
enhetlig kulturmiljø.  

4.2 Automatisk fredede kulturminner 

Det finnes et kjent automatisk fredet kulturminne i influensområdet. Det er en 
gravhaug ved Stavne gård fra folkevandringstida.  

Potensialet for funn av hittil ukjente fornminner vurderes som lite. 

 
Figur 4-1: Gravhaug på Stavne, i Regnbueparken 
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Figur 4-2: Influensområde med delområder 

  

Gravhaug 
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4.3 Delområde 1, Leirelva og Gammel-Lina  

Totalt sett har delområdet liten kulturhistorisk verdi, da området ikke inneholder 
bygninger registrert som kulturhistorisk interessante, og miljøet er fragmentert og 
anses som vanlig forekommende.  

4.3.1 Leirelva 
Området omfatter Leirelva, og bebyggelsen langs Gammel-Lina. Dalsiden i øst er 
tett bevokst med oreskog og det er også rik vegetasjon langs Leirelva. Det er 
opparbeidet gang- og sykkelveg langs elva, mellom denne og rv. 715. Med unntak 
av et bygningsanlegg er det ikke noe bebyggelse som forholder seg til vegen og 
elva. Bebyggelsen ligger lengre oppe i lia på vestsida av elva og forholder seg til 
vegen Gammel-Lina.  

Leirelva har liten verdi på denne strekningen, da eventuelle historiske spor av 
kulturmiljø er fragmentert og til dels forsvunnet ved ulike tekniske inngrep. 

4.3.2 Gammel-Lina 
Navnet Gammel-Lina har historisk forankring, da dette er traseen for den 
opprinnelige Størenbanen, jernbanelinje mellom Trondheim og Støren som åpnet i 
1863. Dagens jernbane ligger noe høyere opp i lia, og langs Gammel-Lina ligger det 
i dag flere eldre bolighus på begge sider av vegen.  
Bebyggelsen langs Gammel-Lina har liten verdi, da miljøet anses som vanlig 
forekommende og noe fragmentert. Enkeltbygg er vist i SEFRAK, uten at det er 
vurdert med særlig kulturhistorisk betydning av Byantikvaren. Gammel-Lina som 
historisk trase for Størenbanen har middels verdi, da den er en del av en av de første 
jernbanene i Norge og er et historisk veglegeme som fortsatt setter sitt preg på 
området. 

4.4 Delområde 2, Elvekorridoren  

Det karakteristiske trekket ved elvekorridoren er først og fremst naturopplevelsen, til 
dels tekniske anlegg og infrastruktur og den visuelle sammenhengen. Området 
vurderes som et natur- og kulturlandskap som er en del av en større sammenheng.  
Til tross for omfattende byutvikling har elverommet beholdt sin sterke posisjon som 
et naturlig kulturlandskap helt inn i sentrum av byen. Planområdet mellom Sluppen 
og Stavne er i liten grad preget av bystrukturer. Historisk har veger ligget nede langs 
elva på vestsiden og oppe på platået øst for elva. I selve elveløpet midt i 
planområdet er det rester av et industrielt kulturmiljø, Nydammen, som i tidligere 
tider ledet vann inn til et møllebruk på vestsida av elva.  
Langs elva på vestsiden, på oppsiden av Osloveien ligger ca 10 boliger spredt 
langsetter lia. Disse er fra 1900-tallet og anses ikke å ha særlig kulturhistorisk verdi. 

Nidelvkorridoren har stor verdi som kulturmiljø, da det er del av en større 
sammenheng og er et sjeldent og gammelt natur- og kulturlandskap med gamle 
historiske spor og strukturer. 

4.4.1 Sluppen bru 
Dagens Sluppen bru over Nidelva ved Sluppen ble først bygd for Størenbanen. Brua 
var en høgbru, 30 meter høy og 200 meter lang. Det var en tømmerbru, oppført på 
steinkar i elva. Jernbanen ble lagt om i 1884, og brua ble revet. Vegvesenet overtok 
landkar og pilarer i 1927, men det ble ikke bygget ny bru før tyskerne forlangte dette 
og en ny fagverksbru i tre sto ferdig i 1942. Materialene var ikke impregnert, og ny 
bru av stålbjelker og med tredekke ble åpnet i 1954. Vegbanen var 6 meter og i 1977 
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ble det bygget en gangbane på 2,55 meter. Brua ble kalt provisorisk bru, i påvente av 
ny hovedinnfart fra sør med ny bru.  

Sluppen bru har stor verdi som et historisk veg- og jernbanelegeme. Brokarene fra 
1863 er av de eldste over Nidelva og har stor kulturhistorisk betydning. 
Byantikvaren har klassifisert brua som et kulturminne med høy verdi, A eller B. 
 

     
Figur 4-3: Sluppen bru 

4.4.2 Pilgrimsleden 
Dagens pilegrimsled har som mål å gi vår tids vandrer et bilde av hva 
middelalderens pilegrimer opplevde på sin ferd mot Nidaros. Ferden går langs gamle 
dokumenterte vegfar når disse lar seg bruke. Leden bindes sammen av stedsnavn og 
kulturminner som har tilknytning til Olav den helliges liv og virke. Pilgrimsleden 
langs Nidelva er en av de merkede innfartene til Trondheim, og kommer sørfra over 
Vassfjellet og Tiller. Det er utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging av leden. Her 
sies det at:  

• Vandringen skal tilby en natur- og landskapsopplevelse, kombinert med 
et spesielt kulturelt innhold 

• Det er et formål å gi dagens vandrer et bilde av hvordan pilegrimene 
opplevde vandringen i middelalderen, i et landskap som i størst mulig 
grad tilsvarer det de selv opplever 

• Leden tilrettelegges først og fremst for turgåeren. Dersom det er naturlig, 
kan den også legges til rette for sykling.  

• Målet er å skape en sammenhengende led med utgangspunkt i veger som 
har tradisjon som pilegrimsveger. Men en må finne ny led når landskapet 
har gjennomgått endringer og/eller en mangler historisk belegg for valg 
av trasé. 

• Leden bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning 
til middelalderen og minner knyttet til Olavstradisjonen. 

 
Pilgrimsleden er vist som eksisterende turveg, som viktig ledd i kommunikasjons-
systemet i kommuneplanens arealdel, og den er vist som pilgrimsled i temakart for 
turveger. Veilederen for pilgrimsleder anbefaler at pilgrimsleden får egen betegnelse 
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og eget symbol/strek på arealkartet, og at leden må omtales i tekstdelen til planen og 
i retningslinjene. Kilder: pilgrim.info og Håndbok for pilgrimsleden. 

Pilgrimsleden har stor verdi, og er del av historisk led som går gjennom et både 
sjeldent og gammelt kulturlandskap, og er av svært stor kulturhistorisk betydning.  

  
Figur 4-4: Pilgrimsleden 

4.4.3 Nydalens mølledam 
Nydalen mølle lå under Munkvoll og Hoem mølle og gårdsbruk. Mølla ble fradelt 
og solgt i 1858/59. På slutten av 1800-tallet var møllebruket en stor industriaktivitet. 
Bygningene er ikke bevart, men restene etter damanlegget eksisterer og er godt 
synlig i elveløpet. En demning er bygget på skrå over elva for å lede vann inn til 
mølla, i møllekanalen, uansett vannstand i elva. Om sommeren kunne vannstanden 
være svært lav. Elva var den gang ikke regulert. Dammen var bygget som en 
kistedam med laftverk og nåler. Det meste av tømmeret er i dag borte. På vestre 
elvebredd finnes rester etter grunnmur og bygningsrester. 

Anlegget har stor verdi. Miljøet og anlegget er et sjeldent eksempel på et bynært 
damanlegg i Nidelva. Anlegget er et unikt kulturminne har stor kulturhistorisk 
betydning. 

 
Figur 4-5: Nydalens mølledam, mai 1987 (foto: Bjørn Sæther) Rester av Nydalens 
mølledam 

4.5 Delområde 3, Sivert Dahlens veg  

Sivert Dahlens veg er både adkomstveg til boligene og en del av g/s-vegen langs rv 
715. Området består av ca 20 bolighus av varierende størrelse og alder. Boligene 
ligger i hovedsak mellom Siverts Dahlens veg og rv 715 – og nokså nær rv 715. 
Vest for Osloveien ligger to karakteristiske små boliger som er registrert med 
antikvarisk verdi C av Byantikvaren.  
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Ved innkjøring til Sivert Dahlens veg fra Osloveien ligger et lite gårdstun i sin 
opprinnelige kontekst, bestående av tradisjonelle bygninger med jordbruksland og 
Nidelva mot øst. Historisk har dette anlegget vært tilknyttet møllebruket ved 
Nydammen og vurderes som viktig å beholde som et av de siste helhetlig 
bevarte fysiske minnene om Nydalenanlegget.  
Innerst i vegen, i nord, ligger en enebolig som er registrert med antikvarisk verdi C 
på grunn alder og arkitektoniske kvaliteter.  
Kulturmiljøet ved Sivert Dahlens veg har middels verdi, med gårdsanlegget Nydalen 
og 2 boliger, Osloveien 210 og 212. Bygningsmiljøene ligger delvis i opprinnelig 
kontekst, med jordbruksland rundt og lang ferdselsåra. Flere bygninger er registrert 
som bevaringsverdig bebyggelse med antikvarisk verdi, B og C.  

 

      
Figur 4-6: Nydalen gårdsanlegg,boliger i Osloveien, og Sivert Dahlens veg 18 

 

4.6 Delområde 4, Dorthealyst gårdsanlegg og gravhaug på 
Stavne 

4.6.1 Dorthealyst  
Dorthealyst er et eldre gårdsanlegg, et firkanttun, som ligger rett sørvest for Stavne. 
Gården ble utskilt fra Stavne i 1798, og eldste våningshus kan stamme helt fra første 
eier, postmester Johan Henrik Lorentzens (eller hans enke Dortheas) tid, tidlig på 
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1800-tallet. Dorthealyst ligger meget fint i landskapet, høyt i terrenget, på en mæl ut 
i elverommet, og er både i antikvarisk og vedlikeholdsmessig forstand godt bevart. 
Det er i dag få like godt bevarte gamle gårdsanlegg med deler av jordveien i behold i 
denne delen av byen. Dagens vegføring svinger seg rundt mælen med gårdsanlegget, 
og det er bygget en relativt høy blokkmur som er skjemmende.  
Jorda til gården ligger på en elveslette nedenfor bebyggelsen, mellom dagens 
Osloveien /Sivert Dahlens veg og Nidelva. Jorda er fortsatt i drift med 
kornproduksjon og er med på å gi området et helhetlig preg som kulturlandskap. 
Dette er et av få bynære landbruksareal som fortsatt er i drift. En høgspentlinje 
krysser Nidelva og går gjennom området, og en mast er plassert midt på jordet. 
Kulturmiljøet med Dorthealyst og innmarka rundt er sjeldent i denne delen av 
Trondheim og har stor verdi. Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst og har et 
bygningsmiljø som er et godt eksempel på epoken, med tunformen bevart og med 
bygninger med stor antikvarisk verdi. Innmarka med bakkene rundt mælen gården 
ligger på, er vesentlig for opplevelsen av gårdsmiljøet som et helhetlig kulturmiljø.  

   
Figur 4-7: Dorthealyst  

4.6.2 Gravhaug ved Stavne 
Helt nord i influensområdet, ved Stavne, finnes en gravhaug fra jernalder. Denne 
ligger på et platå ca 30 meter over dagens elveløp i det som kalles Regnbueparken, 
rett sør for Stavne gård. Fra gravhaugen er det et flott skue sørover elverommet, 
dagens jordbrukslandskap rundt Okstadgårdene og Vassfjellet i horisonten. 
Gravhaugen viser at det har vært bosetting i området i eldre tid, og spesielt de flate 
områdene på Stavne nær elva kan ha vært et attraktivt bosted. Det er lite potensial 
for funn av flere automatisk automatisk freda kulturminner. Ubebygde områder ved 
Stavne har fortsatt et visst funnpotensial selv om områdene har vært dyrket. Dette 
gjelder ubebygde arealer mellom Osloveien og jernbanen samt selve Stavneplatået 
øst for jernbanen. Det er derfor forventet at fylkeskommunen vil gjennomføre en 
undersøkelse av disse områdene i form av flateavdekking før igangsetting av tiltak. 
Dersom det skulle bli gjort funn av betydning, må det deretter innhentes 
dispensasjon fra Riksantikvaren før reguleringsplanen kan sluttbehandles og tiltak 
igangsettes. Ved slike funn vil eventuell utgraving bli gjennomført av 
Vitenskapsmuseet før anleggsstart.  
Gravhaugen på Stavne er et sjeldent eksempel på slikt kulturminne langs Nidelva og 
har stor verdi. Den inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde og et sted som det 
knytter seg både tro og tradisjon til. 
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4.7 Delområde 5, Tempeplatået 

Tempeplatået er i hovedsak utbygd med næringsbebyggelse fra siste halvdel av 
1900-tallet. Delområdet er preget av store veg- og trafikkanlegg fra nyere tid og 
omfatter bebyggelsen langs E6 og Tempevegen fra Sluppenkrysset i sør til og med 
Siemensanlegget og krysset E6 Bratsbergvegen i nord. Området har fragmentert 
lager og industri-/verkstedbebyggelse, er forholdsvis vanlig og har begrenset 
kulturhistorisk verdi. Innenfor delområdet er det registrert 3 anlegg med 
kulturhistorisk verdi. 

4.7.1 Siemens kontor- og fabrikkanlegg 
Kontor- og fabrikkanlegget er fra 1960, tegnet av arkitekt Hermann Krag. Anlegget 
har betydelig arkitektonisk verdi. Anlegget er et helhetlig anlegg med lokaler både 
for produksjon og kontor på samme område. Det er lave produksjonslokaler i 2-3 
etasjer og en høyblokk med kontorer. Fargebruken er enhetlig i rødt, og det er et 
vakkert parkanlegg rundt bebyggelsen. Høyblokka fungerer som et landemerke ved 
innfarten til byen, og er synlig fra høydedrag rundt byen. Anlegget kan vurderes å ha 
merkevareverdi for firmaet. Det har antikvarisk verneverdi C, med lokal interesse. 
Det finnes et tilsvarende anlegg for Siemens i Oslo. 
Kontor- og industrianlegg til Siemens har stor verdi. Anlegget som er et industrielt 
kulturmiljø har karakteristisk arkitektur med en høyblokk og lavere bebyggelse 
rundt. Sjeldent, enhetlig miljø, særlig godt eksempel på epoken, kulturhistorisk 
betydning, verdi C. 

4.7.2 Renholdsverkets anlegg, Tempe 
Renholdsverket anlegg bestod opprinnelig av en rekke karakteristiske bygninger, et 
sjeldent eksempel på et gjenbruksanlegg for avfalls- og renovasjonsanlegg fra tidlig 
1900-tall. Anlegget bestod av en fabrikk, svinematkokeri, torvlade og stall. Flere av 
de opprinnelige bygningene, blant annet en fabrikk og torvstrølade er revet, og kun 
et eldre bygg står nå igjen. Selv om det opprinnelige anlegget er sterkt redusert har 
den gjenstående bygningen kulturhistorisk verdi.  
Den siste bygningen i Renholdsverkets eldre gjenvinningsanlegg har middels verdi. 
Anlegget var sjeldent og det siste gjenstående bygget har arkitektoniske kvaliteter og 
kulturhistorisk betydning, verdi C. 

4.7.3 Sivilforsvarets beredskapslager 
Anlegget er tegnet av arkitektene Arnstad og Heggenhouen i 1959. Det består av en 
hallkonstruksjon med karakteristiske buetak og tårn med aksentuert avslutning for 
slangetørk. 
Byantikvaren har vurdert anlegget til å ha verneverdi C med lokal interesse. 
Omkringliggende arealer er delvis bebygget eller benyttes til lager, slik at anlegget 
er mindre synlig fra Sluppenvegen. Tårnet er svært godt synlig både fra elverommet, 
Osloveien og fra Tempeplatået. 
Sivilforsvarets beredskapslager har stor verdi. Anlegget med lager og brannstasjon 
med tårn er representativt for epoken og forholdsvis sjeldent. Det inneholder 
bygninger med arkitektoniske kvaliteter og kulturhistorisk betydning, verdi C. 
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Figur 4-8:Renholdsverkets anlegg og Sivilforsvarets beredskapslager 

Totalt sett vurderes området å ha middels verdi på grunn av de tre anleggene fra 
nyere tid, der det ene, Siemensanlegget, strekker seg over hele østre del av området. 

4.8 Delområde 6,  Brannstasjontomt på sluppen 

Området er en større flate på elvebrinken helt sør på Tempeplatået som avgrenses av 
Sluppenvegen og E6 i nord og øst og av elveskråningen og Tempevegen i sør og 
vest. Det er kun brakkebebygelse fra nyere tid innenfor området. Den gamle brua for 
Størenbanen landet sørvest i området og Størenbanen krysset området før den ble 
nedlagt på slutten av 1800-tallet. Det er ikke gjort registreringer av rester etter 
Størenbanen som kan ha kulturhisrorisk verdi. Senere har området ligget brakk, og 
har vært brukt til lager for Statens vegvesen som i dag har en mindre treningsbane 
og noen brakker der. Det er rik vegetasjon både inne på området og i randsonene 
mot elva i vest og sør og mot E6 i øst. Delområdet har liten kulturhistorisk verdi. 

4.9 Verdivurdering 

Området er delt inn i enhetlige områder og gitt verdi. En beskrivelse av verdi er gitt i 
tabellen og vist på kart. De verdisatte delområdene er skilt ut på grunnlag av 
historiske og funksjonelle sammenhenger og geografisk utstrekning. 
Enkeltelementer med særlig verdi innenfor delområdene er beskrevet spesielt. 
 

Tabell 4-1: Oppsummering verdier 

Område 
nr. se 
figur 4-2. 

Kulturmiljø  
Kulturminne 

Beskrivelse Verdi  

1 
 

Leirelva 
Gammel-Lina   

Miljøet anses som vanlig 
forekommende og noe fragmentert. 
Enkeltbygg er vist i SEFRAK, uten at 
det er vurdert med særlig kultur-
historisk betydning av Byantikvaren. 
Liten verdi.   

 
   

Liten Middels Stor 

 

2 Elvekorridoren med 
Sluppen bru, 
Pilgrimsleden og 
Nydalens mølledam 

Naturpreget elvekorridor med et 
sjeldent gammelt kulturlandskap og 
verdifulle kulturhistoriske elementer. 
Brokarene til Sluppen bru er fra 1863 
og er av de eldste over Nidelva. Av 
stor kulturhistorisk betydning og er 
av Byantikvaren klassifisert med høy 
verdi, A eller B. Stor verdi. 
Pilgrimsleden er del av led med 
svært stor kulturhistorisk betydning 
helt tilbake til middelalder. 
Nydalens mølledam er et unikt 
kulturminne og et sjeldent eksempel 
på damanlegg i Nidelva. Stor 

 
   

Liten Middels Stor 
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kulturhistorisk betydning. 

3 Sivert Dahlens veg Kulturmiljøet ved Sivert Dahlens veg 
har gårdsanlegget Nydalen og 2 
boliger i Osloveien og en bolig nord i 
Sivert Dahlens veg som de mest 
verdifulle enkeltobjekter. Bygnings-
miljøene ligger delvis i opprinnelig 
kontekst, med jordbruksland rundt og 
langs ferdselsåra. Flere bygninger er 
registrert som bevaringsverdig 
bebyggelse med verdi, B og C.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

4 Dorthealyst 
Gravhaug på Stavne 

Bygningsmiljøet med Dorthealyst og 
jordbrukslandskapet rundt har stor 
verdi. Miljøet ligger delvis i 
opprinnelig kontekst med innmarka 
rundt som understreker det 
helhetlige kulturmiljøet. Anlegget har 
et bygningsmiljø som er et godt 
eksempel på epoken, med 
tunformen bevart og med bygninger 
med arkitektoniske og store 
kulturhistoriske kvaliteter. 
Gravhaugen på Stavne fra jernalder 
inngår i et kulturmiljø med stor 
tidsdybde og et sted som det knytter 
seg både tro og tradisjon til. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

5 Tempeplatået med  
Siemens anlegg 
Renholdsverkets 
gjenbruksanlegg 
Sivilforsvarets 
beredskapslager 

Tempeplatået har fragmentert lager 
og industri-/verkstedbebyggelse og 
er forholdsvis vanlig og har middels 
verdi. Innenfor delområdet er det 
registrert 3 anlegg med 
kulturhistorisk verdi. 
Kontor- og industrianlegg til Siemens 
har stor verdi. Anlegget som er et 
industrielt kulturmiljø har 
karakteristisk arkitektur. Sjeldent, 
enhetlig miljø, særlig godt eksempel 
på epoken, kulturhistorisk betydning.  
Den siste bygningen i 
Renholdsverkets eldre 
gjenvinningsanlegg har middels 
verdi. Anlegget var sjeldent og det 
siste gjenstående bygget har 
arkitektoniske kvaliteter og 
kulturhistorisk betydning. 
Sivilforsvarets beredskapslager har 
stor verdi. Anlegget er representativt 
for epoken og forholdsvis sjeldent. 
Det inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter og 
kulturhistorisk betydning. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

6 Brannstasjontomt Det er kun brakkebebygelse fra 
nyere tid innenfor området. Den 
gamle broa for Størenbanen landet i 
sørvest og Størenbanen krysset 
området før den ble nedlagt på 
slutten av 1800-tallet. Det er ikke 
gjort registreringer av rester etter 
Størenbanen som kan ha 
kulturhistorisk verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 
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Figur 4-9: Verdikart kulturmiljø 
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5 Omfang og konsekvenser 
5.1 Felles konsekvenser 

Gjennomføring av tiltaket vil medføre riving av en rekke boliger langs Osloveien. 
Dette medfører at en historisk struktur med bebyggelse langs vegen og elva 
forsvinner. Dette, sammen med at alle alternativ unntatt 0+ medfører store inngrep i 
elvekorridoren er vektlagt med negativ verdi. 

 
Figur 5-1: Boliger som blir eller kan bli revet som følge av tiltaket 

5.2 Alternativ 0 

0-alternativet er å beholde dagens veg. Det har pr. definisjon ingen konsekvenser.  

5.3 Alternativ 0+ 

Alternativ 0+ er en minimumsløsning som består av ny Sluppen bru over Nidelva 
rett nord for dagens bru. På vestsiden av elva ender brua i en ny rundkjøring som 
tilknytning til Osloveien. Dagens bru rives og alle boliger langs Osloveien rives. 
Disse har ingen antikvarisk verdi i seg selv, men strukturen med boliger langs vegen 
anses å ha verdi.  

Alternativ 0+ vil medføre større belastning på eksisterende vegnett. Det er allerede 
mye trafikk på de aktuelle vegene, og de enkelte objektene med verdi er også i dag 
påvirket av denne trafikken. Likevel vurderes ikke økt belastning å gi vesentlig 
omfang eller konsekvens for kulturmiljøet eller de enkelte objektene i området. 

Alternativet berører 2 registrerte og verdivurderte områder. 
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Delområde 2 
Rundkjøring og ny bru gir noen inngrep sør i delområdet. Enkeltobjekt Sluppen bru med stor verdi vil bli 
revet, og vil miste sin funksjon som bru. Kulturminnet og den historiske lesbarheten vil bli ødelagt. 
Tiltaket vil bryte den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene og den historiske 
strukturen med tidligere jernbane og veg vil ødelegges. Alle boliger rives, men disse har ikke antikvarisk 
verdi. Den historiske strukturen blir imidlertid ødelagt. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Stor negativ  (– – –) 

 

Delområde 6 
Området vil bli berørt ved at vegen i elveskråningen utvides slik at det blir en større skjæring. Det 
forutsettes at turvegen/pilgrimsleden opprettholdes etter gjennomføring av tiltak.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Ubetydelig (0) 

5.3.1 Konsekvenser i anleggsfasen 
Konsekvensene anses som ubetydelige i alle delområder unntatt konsekvenser for 
Pilgrimsleden, se beskrivelse under alternativ 1. 

5.4 Alternativ 1 

Alternativ 1 innebærer at det bygges ny tofelts veg Oslovei mellom Leirelva og fram 
til Sivert Dahlens veg vest for dagens veg. Det etableres en ny rundkjøring helt nord 
i influensområdet, nord for Dorthealyst. Ny Sluppen bru legges nord for dagens bru. 
På østsida av elva blir det omfattende endring i vegsystemet. Dagens Sluppen bru vil 
bestå for gang- og sykkeltrafikk. 

For delområde 5 vil tiltaket ha lite eller ikke noe omfang og konsekvens, selv om det 
her kan vurderes om tiltaket med stenging av Tempevegen vil kunne ha en liten 
positiv konsekvens for et verdisatt objekt. Totalt sett er konsekvensen for området 
vurdert som ubetydelig. 

Delområde 1 og 2 
Ny vegføring medfører to nye bruer over Leirelva, den ene nært utløpet i Nidelva. Videre vil vegen 
plasseres høyere opp i elveskråningen, noe som medfører større synlighet og riving av flere boliger. 
Den historiske strukturen med bebyggelse langsetter Osloveien forsvinner. Videre vil den historiske 
plasseringen av hovedferdselsåren langs elvebredden forsvinne. Ny bru vil bli et nytt element i den 
opprinnelige og historiske elvekorridoren. Tiltaket vil medføre at kulturminner og kulturmiljø blir skadet 
og det vil svekke den historiske lesbarheten og redusere de historiske strukturene noe. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
til stor 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

Delområde 3 
Ny veg medfører at 2 særegne arbeiderboliger vest for Osloveien må rives.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 
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Delområde 4 
Ny veg medfører at det må anlegges ny atkomst til gårdsanlegget Dorthealyst. Denne får avkjøring i 
rundkjøringen ved Stavne og går mot sør over det nærmeste jorde til gården. Tiltaket svekker den 
historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene og den historiske strukturen endres. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– – ) 

 

Delområde 6 
Opplevelsen av Pligrimsleden vil bli bedret på grunn av mindre støy rett innpå leden. Nytt brukar vil 
være et nytt fremmedelement langs leden. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0 / –) 

5.4.1 Konsekvenser i anleggsfasen 
Delområde 1: I delområde en med Leirelva vil tiltaket kunne medføre uheldige 
inngrep i elva og ødelegge eller endre det opprinnelige elveløpet. Det er ikke kjente 
registreringer av mulige kulturminner i og langs elveløpet på denne strekingen, og 
det er vesentlig at kulturminnemyndigheter blir varslet dersom det blir funnet spor 
etter eldre virksomhet i anleggsperioden. I tillegg vil tiltaket kunne medføre 
konsekvenser for en bolig i Gammel-lina, særlig i anleggsperioden. Boligen må 
sikres mot ras og utglidning dersom den ikke rives. Traseen krysser den gamle 
traseen for Størenbanen og det er ikke gjort registreringer av eventuelle spor etter 
denne. Kulturminnemyndigheter må varsles dersom det blir funnet spor etter 
baneanlegget og eldre virksomhet i anleggsperioden. 

Delområde 2: Pilgrimsleden og dennes funksjon som turveg vil bli sterkt berørt i 
anleggsperioden og må trolig stenges i perioder da den går rett gjennom 
anleggsområdet for ny bru over Nidelva. Det må skiltes godt og alternative traseer 
må vurderes. Nydalens mølledam ligger i elva i delområdet og det er spor etter 
virksomheten og møllehus på elvebredden. I anleggsperioden må det ikke anlegges 
deponi eller riggområde som berører disse anleggene. 

Delområde 3: I delområdet er det flere hus som må rives, og Byantikvaren har 
foreslått at to av disse bør tas vare på gjennom flytting. Riving og eventuelt flytting i 
anleggsperioden må skje i nært samarbeid med kulturminnemyndighet. 
Gårdsanlegget Nydalen ligger utsatt til nært eksisterende og ny vegføring, og må 
beskyttes for skader i anleggsperioden. 

Delområde 4: Ny atkomstveg til Dorthealyst går over eldre jordbruksareal. Det er 
ikke gjort arkeologiske undersøkelser i området og det er ikke kjent om det finnes 
spor etter eldre virksomhet. Kulturminnemyndigheter må varsles dersom det blir 
funnet slike spor i anleggsperioden. 

5.5 Alternativ 2A 

Alternativ 2a viser Osloveien som ny firefelts veg, ny Sluppen bru som i alternativ 1 
og en rekke endringer av vegsystemet i Sluppenkrysset. Det lages en ny rampe fra 
Leirelva og opp lia på østsiden av denne til E6 sør for Kroppanbrua. Gang- og 
sykkeltrafikk skal gå både på ny bru over Nidelva, og på eksisterende bru. Det 
foreslås ny gang- og sykkelveg øst for Tempevegen og opp lia fra Osloveien til 
Hoemshøgda. 
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For delområde 5 og 6 vil tiltaket ha samme omfang og konsekvens som beskrevet 
under alternativ 1. 

Delområde 1 
Ny vegføring medfører to nye bruer over Leirelva, den ene nært utløpet i Nidelva. Videre vil vegen 
plasseres høyere opp i elveskråningen, noe som medfører større synlighet, en bolig må rives og 
nærføring til bolig i Gammel-lina. Omgivelsene ved nedre del av Leirelva vil endres betraktelig. Tiltaket 
vil medføre at kulturminner og kulturmiljø blir skadet og det vil svekke den historiske lesbarheten og 
redusere de historiske strukturene noe.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

Delområde 2 
Ny vegføring plasseres høyere opp i elveskråningen, noe som medfører større synlighet og riving av 
flere boliger. Den historiske strukturen med bebyggelse langsetter Osloveien forsvinner. Videre vil den 
historiske plasseringen av hovedferdselsåren langs elvebredden forsvinne. Ny gang- og sykkelveg i 
elveskråningen mot Hoemshøgda vil bli et betydelig inngrep i elvekorridoren. Skalaen på tiltaket er stor 
og vil ikke harmonere med kulturmiljøets og bebyggelsens skala. Tiltaket vil medføre at kulturminner og 
kulturmiljø blir skadet og det vil svekke den historiske lesbarheten og redusere de historiske strukturene 
noe. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor negativ  
(– – / – – –) 

 

Delområde 3 
Ny veg medfører at 2 særegne arbeiderboliger vest for Osloveien og en bolig nord i Sivert Dahlens veg 
må rives. Sivert Dahlens veg er i dag gang- og sykkelveg og atkomstveg på deler av strekningen. I dette 
alternativet stenges krysset med Osloveien ved Nydalen, og hele vegen blir åpnet for atkomst til 
boligene. At Krysset stenges kan vurderes som positivt for omgivelsene til Nydalen, men den historiske 
sammenhengen og strukturen med atkomst direkte fra hovedferdselsåren forsvinner.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor negativ  
(– – / – – –) 

 

Delområde 4 
Alternativet har en del inngrep langs Osloveien. Sivert Dahlens veg vil få biltrafikk fra Nydalen og til ny 
rundkjøring ved Stavne. Utvidelse til fire felt og ny kurvatur vil medføre stort inngrep i mælen der 
Dorthealyst ligger på toppen og nærføring til gårdsanlegget. Videre vil ny atkomst til gårdsanlegget og 
utvidelse av vegbredden medføre at vegene blir enda mer markert i kulturlandskapet og danner en 
større barriere mellom gården og jordene ned mot elva. Tiltaket vil skade kulturmiljøet og den historiske 
sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor negativ  
(– – / – – –) 
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5.5.1 Konsekvenser i anleggsperioden 
Delområde 1 og 2: Som for alternativ 1.  

Delområde 3: Som for alternativ 1. I tillegg til de to nevnte boligene som må rives i 
alternativ 1, blir enda en bolig berørt av dette alternativet, Sivert Dahlens veg 20. 
Denne må også rives og bør kunne flyttes over på østsiden av Sivert Dahlens veg. 

Delområde 4: Som alternativ 1. I tillegg vil alternativet medfører en større skjæring i 
mælen ved Dorthealyst. Gårdsanlegget må sikres mot ras og utglidninger i 
anleggsperioden. For øvrig som for alternativ 1. 

5.6 Alternativ 2B 

Alternativet viser Osloveien som firefelts veg fra Leirelva til Stavne. Løsningen fra 
ny bru og nordover er som for alternativ 2A, mens løsningen ved krysing av 
Leirelva er som alternativ 1. Ny bru har et lenger spenn over Nidelva da den er lagt 
på skrå over elva. I Sluppenområdet er det som for de andre alternativene en rekke 
endringer av vegsystemet. Fra bruhodet øst for elva er det vist en rampe sørover på 
elvebrinken, langs tomt for ny brannstasjon. Tempevegen stenges og får atkomst 
kun fra krysset ved Valøyvegen i nord.  

For delområde 1 og 6 er konsekvensene som for alternativ 1.  

For delområde 3, 4 og 5 er konsekvensene som for alternativ 2A. 

Delområde 2 
Omfanget og konsekvensene av alternativet er i hovedsak som alternativ 2A. En av forskjellene er at ny 
bru krysser Nidelva på skrå, og ikke vinkelrett på elva som i alternativ 1 og 2A. Dette gir et lenger 
bruspenn og brua og brukonstruksjonene kan bli mer dominerende i elverommet. Pilgrimsleden vil 
kunne bli skadelidende ved at brukonstruksjonene blir større, strekker seg over et lengre område og blir 
mer dominerende.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Stor negativ (– – –) 

5.6.1 Konsekvenser i anleggsperioden 
For alle relevante delområder er konsekvensene som for alternativ 2A. 

5.7 Alternativ 3 

Alternativet er en kombinasjon av alternativ 1 og 2A på vestsiden av Nidelva. Ny 
bru krysser elva vinkelrett og vegen trekkes lenger inn på elvebrinken før den ender 
i en rundkjøring. Dette gir mindre anlegg ytterst på elvebrinken. I Sluppenområdet 
er det vist en kulvert som fører gjennomgangstrafikk, mens lokaltrafikk, 
kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk legges på lokk og ramper. Dette gir et 
ryddig vegsystem. Kulverten starter ved tomt for ny brannstasjon i sør og kommer 
opp sør for Siemens og Sivilforsvarets anlegg. Løsninger vist i alternativ 3 kan bidra 
til å styrke de historiske strukturene ved å få bedret forbindelse på tvers av E6, 
mellom elveskrenten med Tempevegen og Sluppenområdet. 

For delområde 1 er omfang og konsekvenser som for alternativ 1. 

For delområde 2 vurderes omfang og konsekvenser som for som alternativ 2A, selv 
om vegen er vist med to og ikke fire felt forbi Nydalens mølledam, da inngrepet er 
stort med gang/sykkelveg opp lia til Hoem.  

For delområde 3, 4 og 6 er omfang og konsekvenser som for alternativ 1. 
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Delområde 5 
Alternativet skiller seg fra de andre på grunn av kulvertløsing. Kulvertåpningen i nord blir liggende 
mellom to anlegg med middels kulturhistorisk betydning. Hovedferdselsåren endrer karakter og får et 
ryddigere preg enn de andre alternativene med krysningsmuligheter på tvers av E6. Det er usikkert 
hvilken betydning kulvertåpningen vil ha for kulturminnene, som kan bli påvirket både av støy og støv fra 
anlegget. Utformingen av åpningen er vesentlig for å redusere uheldige visuelle virkninger i fht 
kulturminnene og kulturmiljøet. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten positiv  
(0 / +) 

5.7.1 Konsekvenser i anleggsperioden 
For alle relevante delområder er konsekvensene som for alternativ 1. 

5.8 Bru 

Det er utredet ulike alternativer til brukonstruksjon for ny bru. Forskjellen mellom 
alternativene ligger type konstruksjon, i om det er pilarer i elva eller ikke og 
størrelsen på brukarene på elvebredden.  

Ulikhetene har liten betydning for tema kulturmiljø, og er ikke utredet nærmere her. 
Eventuelle avbøtende tiltak er nevnt i avsnitt om avbøtende tiltak, og i avsnittet om 
oppfølgende undersøkelser er også bru nevnt. 

5.9 Oppsummering 

Tiltaket berører ingen kjente automatisk fredede eller vedtaksfredede kulturminner / 
kulturmiljøer direkte for noen av alternativene. Potensialet for funn av automatisk 
fredede kulturminner ved Stavne er lite. Det er ellers muligheter for funn av spor 
etter Størenbanen og virksomhet lang Leirelva. Eventuelle funn her vil trolig ikke 
være av en slik art at det vil påvirke gjennomføring av tiltaket. 

For delområdene 5 og 6 på østsiden av Nidelva, ved Sluppen, er konsekvensene av 
tiltaket vurdert å være liten til ubetydelig i de fleste alternativ. Årsaken er at 
kulturmiljøet allerede i dag er preget av et større vegsystem, og de verdisatte 
enkeltobjektene også i dag er berørt av dette.  

Det synes ikke mulig å gjennomføre tiltaket med full bredde dersom hensynet til 
kulturmiljø og kulturminner skal ivaretas. Selv med smalt profil vil dette være 
problematisk på enkelte strekninger. 

Totalt sett er alternativ 2A og 2B det minst gunstige og 0-alternativet det mest 
gunstige med hensyn til temaet kulturmiljø og kulturminner. Alternativene 0+, 1 og 
3 kommer likt ut, men har nyanser av ulikheter som framkommer ved tallmessig 
beregning. Her er det viktig å merke seg at alternativ 3 kommer best ut av alle 
alternativene i delområde 5på Sluppen, på grunn av at trafikksystemet oppleves 
ryddigere og tar mindre areal. Alternativet kan dermed bidra til å styrke de historiske 
strukturene ved å få bedret forbindelse på tvers av E6, mellom elveskrenten med 
Tempevegen og Sluppenområdet og påvirke bebyggelsesstrukturen i positiv retning.  

Alternativ 0+ 
I alternativ 0+ er tiltaket lite omfattende. Dagens bru rives og alle boliger langs 
Osloveien rives. Boligene har ingen antikvarisk verdi i seg selv, men strukturen med 
boliger langs vegen anses å ha verdi. Konsekvensen av at eksisterende historisk 
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viktig bru fjernes er særlig vektlagt i tillegg til at tiltaket medfører inngrep i 
elveskråningen overfor Pilgrimsleden ved utbedring av eksisterende veg. Tiltaket 
medfører inngrep nært elva i elveskrenten på begge sider av elva. 

Alternativ 1, 2A, 2B og 3 
For alle andre alternativ er det vektlagt at ny veg på vestsiden av Nidelva legges opp 
i elveskrenten og fjerner seg fra den historiske traseen langs Nidelva, og at 10-15 
boliger som er del av en historisk bebyggelsesstruktur må rives eller flyttes.  

Alternativ 2A og 2B 
Skala på det nye veganlegget i alternativ 2A og 2B vil ikke harmonere med 
kulturmiljøet og bebyggelsens skala. Dette er negativt for den historiske lesbarheten 
og den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene. Dette er 
vektlagt i vurderingene. Eksisterende veger har allerede i dag en uheldig nærføring 
til bebyggelsen og er spesielt problematisk for tiltaket vist i alternativ 2A og 2B. 
Nytt profil vil forverre situasjonen sett fra et antikvarisk synspunkt. I alternativ 2B 
er ny bru over Nidelva lagt på skrå over elva som gjør bruspennet lengre og 
konstruksjonene flere eller kraftigere, noe som blant annet får konsekvenser for 
pilgrimsleden. Dette er vektlagt. 

Alternativ 3 
Kulvertåpninger som kommer nært opp til kulturmiljø og bebyggelse med 
verneverdi kan gi en liten negativ konsekvens, samtidig som det vurderes at et 
ryddig vegsystem gir flere positive konsekvenser for kultur- og bygningsmiljø. 

 

Tabell 5-1: Oppsummering konsekvenser 

Område Alt. 0 Alt 0+ Alt 1 Alt. 2A Alt. 2B Alt. 3 

Delområde 1 0  – –  – –  – –  – –  

Delområde 2 0 – – – – – – – / – – – – – – – – / – – –  

Delområde 3 0  – –  – – / – – – – – / – – – – –  

Delområde 4 0  – –  – – / – – – – – / – – – – –  

Delområde 5 0  0 0 0 0 / +  

Delområde 6 0 0 0 / –  0 / – 0 / – 0 / – 

Samlet 
konsekvens  0 – / – – – / – – – / – – – –   – / – – 

Rangering 1 4 2  5  6  2  

 

5.10 Usikkerhet 

Innenfor tema kulturmiljø og kulturminner er det knyttet både registrerings-
usikkerhet og vurderingsusikkerhet i forhold til verdi, omfang og konsekvens.  
Når det gjelder usikkerhet i forhold til registrering er det først og fremst i forhold til 
kulturminner i grunnen og spor etter virksomhet da det ikke er gjort undersøkelser 
og systematiske registreringer. 

Vurderinger av verdi er gjort i forhold til kjent kunnskap om de enkelte objekt, først 
og fremst med bakgrunn i opplysninger fra Byantikvaren i Trondheim, men også ut i 
fra registreringer fra befaring og historisk kildemateriale. 

Vurderinger av omfang og konsekvens innebærer noe usikkerhet da tiltaket 
foreløpig kun er grovt skissert og endelig vegføring ikke er avklart. Det er ikke helt 
avklart hvilke bygninger som må rives og hvilke som trolig kan bestå. Det er heller 
ikke avklart om enkelte bygninger kan flyttes, og at avbøtende tiltak derfor kan 



Konsekvensutreding kulturmiljø 

 
  
 

    Side 43 av 45 

medføre at konsekvensene blir noe mindre enn antatt på dette tidspunktet i 
planprosessen. Utforming av nye bruer over Leirelva og endelig utforming av ny bru 
og brukonstruksjoner over Nidelva vil ha betydning for hvordan elverommet som et 
historisk kulturmiljø vil kunne leses og oppleves.  

Usikkerheten i forhold til dette tema anses ikke som så stor at det er nødvendig å ta 
særlige forhåndsregler eller sette forutsetninger for det videre planarbeide utover det 
som framkommer under avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser. 

5.11 Avbøtende tiltak 

Alle alternativ:  
Elveskråningen må behandles skånsomt på begge sider av elva. Virkningen av bru 
og brukar vil kunne minimaliseres med gjennomtenkt plassering av brukar, søyler og 
utforming av bru og bevaring / replanting av vegetasjon. 

Omlegging av Pilgrimsleden må gjøres på en slik måte at den etter gjennomføring 
framstår som en attraktiv turveg/led med røtter i historien. I anleggsperioden må 
alternativ rute for vandrere opparbeides og skiltes. Denne kan for eksempel legges 
fra eksisterende bru og opp langs Tempevegen, og ned igjen langs eksisterende veg 
til Fredlybekken pumpestasjon. I konsekvensvurderingen er det forutsatt at 
Pilgrimsleden opprettholdes i anleggsperioden og etter gjennomført tiltak.  

Avbøtende tiltak nevnt her vil ikke endre konsekvensgrad 

Alternativ 0+:  
Eksisterende brukar har stor verdi og bør bevares. Det kan etableres en enkel 
brukonstruksjon over disse som kan benyttes til turgåing, fiske og friluftsliv 
generelt. Denne kan ha status som turveg med enkel standard, og ikke som gang- og 
sykkelveg. Konsekvensen av tiltaket kan da reduseres fra liten til middels til 
ubetydelig eller liten. 

Med avbøtende tiltak vil alternativet bli rangert som nummer 2, etter alternativ 0. 

Alternativ 1, 2A, 2B og 3:  
Enkelte bygninger med antikvarisk verdi som må rives, er av Byantikvaren foreslått 
flyttet til østsiden av Sivert Dahlens veg. Ny plassering langs Sivert Dahlens veg må 
reguleres og tomter klargjøres. Antikvariske verdier vil uansett gå tapt, ved at det 
settes opp ny grunnmur og bygningen settes inn i en ny kontekst.  

For annen bebyggelse må skjerming, fyllinger og skjæringer utformes med hensyn 
til bebyggelsen ved detaljprosjektering av tiltaket. Særlig gjelder det ved 
gårdsanlegget Dorthealyst.  

Ny atkomst til Dorthealyst må legges så langt ned mot eksisterende veg som mulig, 
for å unngå unødig oppstykking av kulturmiljøet rundt gårdsanlegget.  

Avbøtende tiltak nevnt her vil ikke endre konsekvensgrad. 

5.12 Oppfølgende undersøkelser 

Ved Stavne og øst for Sivert Dahlens veg må det gjøres undersøkelser med tanke på 
registrering av automatisk fredede kulturminner.  

Det må innarbeides i bestemmelsene til kommunedelplan og reguleringsplan at ved 
funn av spor etter eldre virksomhet eller infrastruktur (Størenbanen) må arbeidene 
stanses og det må tas kontakt med kulturminnemyndighet. 

Det må gjøres ytterligere vurderinger av flytting av to boliger i Osloveien, til Sivert 
Dahlens veg, i samarbeid med antikvariske myndigheter. Eventuell ny arealbruk og 
bestemmelser knyttet flytting må innarbeides i kommunedelplan og reguleringsplan. 
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