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Forord 
Statens vegvesen Region midt har utarbeidet kommunedelplan med 
konsekvensutredning for Sluppen - Stavne.  
Foreliggende temarapport dokumenterer verdier for temaet landskapsbilde, 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. Denne temarapporten er utarbeidet av landskapsarkitekt Erika 
Klein, Torunn Spets Storhov og senior landskapsarkitekt Gunnar Tørud.  
Gunnar Tørud har også vært fagansvarlig for tema landskapsbilde.  
 
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, 10.09.2010 
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0 Sammendrag  
0.1 Innledning 

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

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

 

0.2 Tiltaket 

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

0.2.2 Alternativ 0+, 1, 2A og 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 brupillarer 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 utredet 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.  
 

0.3 Metodikk 

Metodikken i Vegvesenets Håndbok 140 er brukt.  
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0.4 Registreringer og verdivurderinger 

Influensområde for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av 
vegen, og som dermed kan strekke seg til dels langt ut over planområdet. 
Influensområdet er arealer som ligger utenfor det definerte planområdet som kan bli 
påvirket av tiltaket og/eller må sees i sammenheng med arealer innenfor 
planområdet. Planområdet og influensområdet utgjør til sammen 
undersøkelsesområdet.  

Verdi og sårbarhet vurderes i hovedsak kun innenfor planområdet. Det aktuelle 
planområdet er delt inn i 10 delområder. Verdiene på områdene er vurdert til å 
dekke hele spekteret fra liten verdi til stor verdi. Spesielt er Nidelvkorridoren viktig 
og er gitt stor verdi. Denne elvekorridoren har til tross for omfattende by-utbygging 
beholdt sin sterke posisjon som et naturlig landskapselement helt inn i sentrum av 
byen. De bratte skogkledde leirskråningene på begge sider av elveløpet har gjennom 
tidene vært uegnet som byggegrunn og er derfor relativt godt bevart som natur.   

Til tross for veg- og jernbaneanlegg og næringsarealene på østsida av elva oppleves 
elvekorridoren mellom Stavne og Sluppen som et helhetlig, naturpreget landskap.  
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0.5 Omfang og konsekvenser 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og har pr. def. ingen konsekvenser.  

Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser 

Alternativ Konsekvens Mulige konsekvenser og konfliktpotensial Rangering 

Alt 0 0 Ingen 1 

Alt 0+ – /– – Området vil bli berørt ved fundamentering på begge sider av 
elva for ny Sluppen bru. I tillegg vil ny rundkjøring og nytt utvidet 
veganlegg rett sør og nord for brua berøre en liten del av 
planområdet. 

2 

Alt 1 – – Ny to-felts veg sørover og nordover fra Sluppen bru vil medføre 
vesentlige terrenginngrep på vestsida av elva. En rundkjøring vil 
kreve store terrengendringer og alternativet medfører bygging av 
ny veg og T-kryss i kantskogen mot Nidelva, samt ny bru over 
Leirelva. Ny rundkjøring og diverse omlegginger vest for E6 vil 
beskjære deler av grøntområdene på Sluppenområdet.  

3 

Alt. 2A – – – Med 4-felts veganlegg, to-plans rundkjøring i tilknytning til ny 
Sluppen bru og ny g/s-veg opp Hoemshøgda, vil alternativet 
medføre svært store terrenginngrep i hele planområdets lengde 
på vestsiden av elva. Stiv linjeføring og bred veg  vil medføre et 
betydelig inngrep i området rundt gården Dorthealyst . 
Veganlegget  med støyskjermingstiltak vil medføre inngrep i 
private boliger/tomter langs Sivert Dahlens veg. Bru og ramper 
medfører store inngrep i kantvegetasjonen langs Leirelva og 
langs Nidelva. Nye rundkjøringer og diverse nye veganlegg og 
omlegginger berører områdene på Sluppen-området. 

6 

Alt. 2B – – – Med 4-felts veganlegg, to-plans rundkjøring i tilknytning til ny 
Sluppen bru og ny g/s-veg opp Hoemshøgda, vil alternativet  
medføre svært store inngrep i hele planområdets lengde.  I 
forhold til alt. 2A foreslås det her bare 2 felt for Osloveien under 
rundkjøringa slik at inngrepene i terrenget blir noe mindre enn i 
alt. 2A – som har 4 felt for Osloveien (under rundkjøringa). 
Stiv linjeføring og bred veg  vil medføre et betydelig inngrep i 
terrenget vedt gården Dorthealyst . Veganlegget  med 
støyskjermingstiltak vil medføre inngrep i private boliger /tomter 
langs Sivert Dahlens veg. Kantskogen mot Nidelva og langs 
Leirelva blir berørt i forbindelse med  nytt T-kryss for  tilkopling 
mot Bjørndalen og ny bru over Leirelva.  
Skrå bru (ny Sluppen bru) vil gi et mindre inngrep på vestsiden 
enn bru plassert slik som i alt. 2A. 
På østsiden av Nidelva vil ny sørgående rampe mellom  
rundkjøring øst for Sluppen bru  og opp til E6 skjære seg tvers 
gjennom delområdet  og vil legge sterke begrensninger på 
utnyttelsen av arealet. Nye, store brukonstruksjoner i 
Sluppenområdet vil få konsekvenser for landskapsbilde og miljø. 

5 

Alt. 3 – – / – – – Med 4-felts veganlegg gjennom deler av området lengst i sør på 
vestsiden av Nidelva, to-plans rundkjøring i tilknytning til ny 
Sluppen bru og ny g/s-veg opp Hoemshøgda, vil alternativet 
medføre svært store inngrep i denne delen av området.  
Løsningen foreslår å legge gjennomgående trafikkstrømmer 
fra/til sentrum og Omkjøringsvegen i en ca 450m lang kulvert  
under rundkjjøringa øst for Sluppen bru og h ele trafikkmaskinen 
kan synes å legge beslag på mindre areal enn i dagens 
situasjon, men løsningen forutsetter kompliserte konstruksjoner i 
mange nivåer . Det vil være en stor utfordring å innpasse så 
omfattende konstruksjoner i landskapet – og det er vanskelig å 
se for seg de visuelle og miljømessige konsekvenser av 
løsningene. 
Breddeutvidelsen sørover E6 vil berøre kantskogen ved Kroppan 
Bru. 

4 
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0.5.1 Avbøtende tiltak 
Det vil helt klart være de alternativene som krever størst bredde og store inngrep i 
den bratte lia på vestsida av Nidelva som vil være mest krevende å innpasse uten å 
endre landskapets karakter. G/s-vegen mellom Sluppen bru og Hoemshøgda vil øke 
inngrepene vesentlig. At. 2A og 2B vil med sin stive linjeføring dessuten forårsake 
ødeleggende inngrep i terrengformasjonen som gårdsanlegget Dorthealyst er en 
integrert del av.   

Det blir viktig i reguleringsfasen å gjennomføre nødvendige detaljerte vurderinger 
av terrenginngrepene slik at avbøtende tiltak synliggjøres og konkretiseres – 
eksempelvis hva som kan oppnås ved revegetering, forstøtningsmurer (naturstein, 
betong, gabioner) – og ulike brutyper. Vellykket revegetering med tanke på å ivareta 
naturpreget i Nidelvkorridoren må være et prioritert tiltak. Se pkt. 5.10. 

Før detaljprosjekteringen settes i gang bør det utarbeides en Formingsveileder som 
skal ligge til grunn for arbeid med utforming og valg av materialer.  

 

0.5.2 Konsekvenser i anleggsperioden 
I anleggsfasen vil naturlig nok landskapsbildet bli sterkt og negativt påvirket av 
inngrepene – og selvfølgelig størst negativt i alt. 2A og 2B på vestsida av elva og i 
alt. 3 på østsida. I naturområdene på vestsida av elva vil det være viktig å unngå at 
virksomheten i anleggsfasen ”ødelegger” landskapsverdier som ellers ikke vil bli 
berørt av det nye veganlegget. Disse verdiene (vegetasjon, terreng) må derfor sikres 
og merkes godt på forhånd. Generelt vil det være viktig at anleggsfasen gjøres så 
kort som mulig! 

 

0.5.3 Oppfølgende undersøkelser 
Det anses pr. dato  ikke å være nødvendig med oppfølgende undersøkelser for dette 
temaet.  Det vises til pkt. 0.5.1 og 5.10. 
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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 - Grilstad 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 alternativene  
Tiltaket er beskrevet i planprogrammet. Den etterfølgende beskrivelse er i samsvar 
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.  

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 inngå i kommunedelplanen, 
men utbyggingsalternativene er tilpasset denne.  
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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.  
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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 flyttes 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 Tempeveien 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 Tempeveien/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 
Tempeveien 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 Sluppenveien. 
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-
Brattsbergveien. Det gir også mulighet for å avlaste og eventuelt stenge de sørvendte 
påkjøringsrampene mot E6 i Okstadbakken om ønskelig. 
Alternativet har to felt i Oslovegen 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 Oslovegen 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 østtsiden 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 Bratsbergveien og 
Omkjøringsvegen  
beholdes 

x x x x  
Vestvendte ramper mellom Bratsbergveien 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 
3.1 Hva som skal utredes 

I planprogrammet heter det under tema landskapsbilde: 
 

”Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers 
visuelle opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved 
omgivelsene endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan 
tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves 
sett fra vegen (reiseopplevelse), og hvordan dette endres som følge av tiltaket. 
 
Utredningsbehov: 
Landskapsmessige konsekvenser skal utredes for alle alternativer og varianter. 
Spesielt viktige momenter som må utredes er fjernvirkning av ny Sluppen bru, ny 
Osloveis inngrep i Nidelvkorridoren, Sluppenkrysset, kryss i bratt terreng på 
vestsida av Nidelva og kryss ved Stavne. I vurderingen må det tas hensyn til at dette 
blir innfallsporten til Trondheim. 
 
Arbeidsmetode: 

• Definere influensområdet  

• Utarbeide beskrivelse av eksisterende forhold inkl. en beskrivelse av 
områdets karakter  

• Kartfeste og vurdere spesielle estetiske verdier. Kartfestingen 
suppleres med foto etc.  

• Gjøre en verdivurdering av kvaliteten på landskapet. Vurdere de 
estetiske verdienes sårbarhet for inngrep både for vegtrase og 
midlertidige/ permanente deponiområder 

• Beskrive omfang og konsekvens av tiltakets påvirkning på 
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget vil være en 
kombinasjon av inngrep, synlighet/ fjernvirkning og virkninger av 
foreslåtte avbøtende tiltak. Tiltaket vurderes i forhold til nær- og 
fjernvirkning og tilpasning veg/terreng/bebyggelse. Konsekvensene 
av utbyggingsalternativene illustreres ved hjelp av fotomontasjer, 
modellfoto, perspektivtegninger o.a.  

• Mulige avbøtende tiltak skal beskrives 
Beskrive behov for evt. nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket, og evt. 
etterundersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av 
tiltaket”. 

 

3.2 Metodikk 

Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 legges til grunn. 

Tematisk avgrensing 
I henhold til håndbok 140 er en vanlig definisjon av landskap ”et område som er 
formet under påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og menneskeskapte 
faktorer.”  
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I håndbok 140, kap. 6, beskrives det at tema landskapsbilde/bybilde omhandler de 
visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. 
Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelse). Landskapsbilde 
omfatter omgivelsene fra tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Dersom det 
aktuelle planområdet berører byområder, kan det være aktuelt å bruke bybilde 
istedenfor landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet landskapsbilde.  

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales 
og vektlegges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av 
historien, vektlegges under tema kulturmiljø. 
Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område 
er behandlet under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde er det 
områdenes visuelle kvaliteter som blir behandlet. 
De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra 
vegens omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes 
funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske 
endringer, omtales under nærmiljø og friluftsliv. 

De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element 
i landskapet behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et 
økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø.  

 

Reiseopplevelse  
Definisjonen av reiseopplevelse slik den er definert i håndbok 140, synes ikke 
relevant for denne oppgaven. Bakgrunnen for dette e at strekningene som her skal 
vurderes er relativt korte og oppstykkede. 
Reiseopplevelsen vil imidlertid være forskjellig på en 2-felts og en 4-felts veg langs 
vestsida av elva mellom Sluppen og Stavne – og for gående og syklende på ulike 
strekninger av g/s-vegene. Opplevelsen av bru-krysningene vil også variere med 
alternativene. Spesielt for opplevelsen på/fra g/s-vegene vil den endelige 
istandsettingen av sideterreng og nærføring til nye konstruksjoner ha stor betydning. 
Det vises til pkt. 4.15 og til delrapport Nærmiljø og Friluftsliv. 
Det er valgt å ikke konsekvensvurdere dette temaet. 
 

 

Registreringskategorier 
Følgende elementtyper skal registreres:  

• landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)  
• vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, 

vegetasjonsbelter, parker, alleer m.m.) 
• vann (innsjøer, bekker og elver) 
• bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom 

bygningene m.m.) 
• andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, 

landemerker, monumentalbygg m.m.) 

Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan bl.a. redegjøres for 
skalaforhold, retninger, romvirkninger og strukturer.  
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Verdi 
For å fastsette verdien av landskapsbildet er det nødvendig å se på de ulike 
komponentene i landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike komponentene 
tillegges vekt etter hvilken betydning de har for landskapsbildet i det aktuelle land-
skapet. 

Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper: 

• områder der naturlandskapet er dominerende 
• områder i spredtbygde strøk 
• områder i by og tettbygde strøk 

Hvert delområde skal plasseres i en av de tre områdetypene.  

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype, kriteriene er gjengitt i Tabell 3-1. 
Utgangspunktet for verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for 
stedet har middels verdi. Det skal spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes klas-
sifisering. 

 

Omfang og konsekvens 
Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold til landskapsbildet er gitt i Tabell 
3-2. Konsekvensen framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og 
omfanget, se vifta fra håndbok 140.  
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Tabell 3-2: Kriterier for vurderinger av 
omfang for landskapsbilde 

 Omfang Tiltaket vil: 

Ti
lta

ke
ts

 lo
ka

lis
er

in
g 

og
 li

nj
ef

ør
in

g 

stor positiv neppe aktuell 

middels positiv framheve 
landskapets/stedets form 
og elementer, og tilføre 
landskapet nye kvaliteter  

lite eller intet stort sett være tilpasset/ha 
visuell forankring 

middels negativt stedvis dårlig tilpasset/har 
stedvis dårlig visuell 
forankring 

stort negativt dårlig tilpasset til/forankret

Ti
lta

ke
ts

 d
im

en
sj

on
/s

ka
la

 

stor positiv erstatte eller endre 
eksisterende veger eller 
anlegg slik at disse vil stå 
i et harmonisk forhold 

middels positiv erstatte eller endre 
eksisterende veger eller 
anlegg slik at disse vil stå 
i et noe mer harmonisk 
forhold 

lite eller intet stort sett stå i et 
harmonisk forhold 

middels negativt stå i et lite harmonisk 
forhold 

stort negativt sprenge landskapets og 
omgivelsenes skala 

Ti
lta

ke
ts

 u
tfo

rm
in

g 

stor positiv framheve omgivelsenes 
kvaliteter og særpreg 

middels positiv styrke omgivelsenes 
kvaliteter og særpreg 

lite eller intet stort sett være tilpasset 
omgivelsene 

middels negativt stedvis være dårlig 
tilpasset omgivelsene 

stort negativt dårlig tilpasset 
omgivelsene 

Tabell 3-1: Verdikriterier for delområder for 
tema landskapsbilde (omarbeidet fra H140) 

 Verdi Kriterier 

N
at

ur
la

nd
sk

ap
et

 
L - med reduserte visuelle kvaliteter  

M 

- med visuelle kvaliteter som er 
typiske/ representative for 
landskapet i et større 
område/region 

- med visuelle kvaliteter som 
utgjør et vanlig godt totalinntrykk 

S 

- med spesielt gode visuelle 
kvaliteter enn det som er vanlig i et 
større område/region 

- der landskapet er unikt i nasjonal 
sammenheng 

S
pr

ed
tb

yg
de

 s
trø

k 

L 

- med reduserte visuelle kvaliteter  
- hvor landskap og 

bebyggelse/anlegg til sammen 
utgjør et mindre godt totalinntrykk 

M 

- med visuelle kvaliteter og som er 
typiske/ representative for 
landskapet i et større 
område/region 

- hvor landskap og 
bebyggelse/anlegg til sammen 
utgjør et vanlig godt totalinntrykk  

S 

- med spesielt gode visuelle 
kvaliteter enn det som er vanlig i et 
større område/region 

- hvor landskap og 
bebyggelse/anlegg til sammen 
utgjør et spesielt godt eller unikt 
totalinntrykk 

B
y 

og
 te

ttb
yg

de
 s

trø
k 

L 

- bryter med byformen og utgjør et 
mindre godt totalinntrykk 

- med reduserte eller dårlige visuelle 
kvaliteter eller utgjør et mindre godt 
totalinntrykk. 

M 

- som er tilpasset byformen og utgjør 
et vanlig godt totalinntrykk 

- med visuelle kvaliteter som er 
vanlige eller utgjør et vanlig godt 
totalinntrykk 

S 

- som forsterker byformen og utgjør 
et spesielt godt totalinntrykk 

- om har spesielt gode visuelle 
kvaliteter eller utgjør et spesielt 
godt totalinntrykk 
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Innhenting av grunnlagsdata 
Informasjon om området er innhentet fra div. grunnlagsmateriale og befaring i 
området. Kilder og referanser er listet opp bakerst i dette dokumentet. 
 

 
Figur 3-3: Konsekvensvifta fra H140 
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4 Registreringer, områdebeskrivelse og 
verdivurdering 
4.1 Influensområde 

Influensområde for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av 
vegen, og som dermed kan strekke seg til dels langt ut over planområdet. 
Influensområdet er arealer som ligger utenfor det definerte planområdet som kan bli 
påvirket av tiltaket og/eller må sees i sammenheng med arealer innenfor 
planområdet. 

Influensområdet bør avgrenses til området der det forventes direkte visuelle 
virkninger av tiltaket, dvs fjernvirkning. Se pkt. 4.14. 

Planområdet og influensområdet utgjør til sammen undersøkelsesområdet.  

Verdi og sårbarhet vurderes i hovedsak kun innenfor planområdet.  

 

Det vises til figur 4-1 på neste side. 
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Figur 4-1: Kart over influensområdet som viser planområdets synlighet fra 
byområdene rundt. 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 34 av 65 

4.2 Overordnede landskapstrekk 

4.2.1 Topografi, vegetasjon og bebyggelse 
De sentrale byområder  i Trondheim er lokalisert på lavtliggende, marine 
løsavsetninger omkranset av skogkledde åser. Sammen med Nidelva – med sin  
markante, frodige kantskog - utgjør åsene de viktigste overordnede 
landskapselementene i byområdet. 

 

 
Figur 4-2: Sørlige deler av planområdet er vist i dette flybildet. Eksisterende 
Sluppen bru fremst og E6 via Kroppan bru lengre bak i bildet. 

 

Fra Klæbu og Heimdalsplatået dannes et nord-sørgående dalrom som åpner seg mot 
Trondheimsfjorden. Nidelva ligger i bunnen av daldraget og danner med sin 
betydelige bredde og frodige kantvegetasjon et sterkt og identitetsskapende 
landskapselement i byen. 

Nidelvkorridorens betydning i bylandskapet understrekes i Kommuneplanens 
arealdel med temarapporter. 
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Figur 4-3: Planområdet med Kroppan bru sett mot Heimdalsplatået og Vassfjellet i 
bakgrunnen. 

 

 
Figur 4-4: Planområdet sett mot byen og fjorden. Domkirketårnet til høyre i bildet. 

De mektige marine avsetningene har gjennom årtusener etter siste istid blitt formet 
og endret av overvann i bekker og elver. Tidligere havbunnplatåer i ulike nivåer er 
gjennomgravet av vannet, leirmasser har rast ut og det er dannet  store og små 
ravinedaler. Leirmassene er næringsrike og har god vannhusholdning og danner 
grunnlag for frodig vegetasjon. Den naturlige vegetasjonen finnes som frodig 
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løvskog i ravinedalene og som kantskog langs vassdragene. Skogen danner sammen 
med markante topografiske formasjoner viktige strukturer i landskapet.  

Bebyggelsen i de lavereliggende delene av byen er i stor grad plassert på flatene 
mellom ravinedalene – eller evt. på oppfyllte og planerte arealer. 

Nidelvkorridoren har til tross for omfattende by-utbygging beholdt sin sterke 
posisjon som et naturlig landskapselement helt inn i sentrum av byen. De bratte 
skogkledde leirskråningene på begge sider av elveløpet har gjennom tidene vært 
uegnet som byggegrunn og er derfor  relativt godt bevart som natur. Dette gjelder 
ikke minst planområdet mellom Stavne og Sluppen som i liten grad kan sies å være 
preget av bystrukturer.  

Figur 4-5: Deler av planområdet sett nordover fra Sluppen bru. 

Til tross for veg- og jernbaneanlegg og næringsarealene på østsida av elva oppleves 
denne delen av elvekorridoren som et helhetlig, naturpreget landskap.   

Moderne byggetiltak i form av trafikkanlegg eller andre bygningsmessige tiltak, vil 
rent teknisk ikke hindres av tidligere tiders begrensninger – og viktige 
landskapselementer vil i dag stå i fare for å bli ødelagt eller betydelig svekket 
gjennom utbygging. 
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Fig. 4-6. Ortofotoet viser delområdene som omtales i de kommende kapitler.  
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4.3 Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og 
skråninger på østsiden 

Nidelva renner rolig og bred nordover fra Sluppen bru. De fint tilhogde 
natursteinfundamentene under brua er rester av en tidligere jernbanebru på stedet. 
Midt i planområdet finnes fortsatt synlige rester av Nydammen som opprinnelig var 
laget for å føre vann til et møllebruk på vestsida av elva. På vinteren har sangsvaner 
tidvis tilhold i isfrie deler av elva. Elvestrekningen er et populært laksevald i 
sommermånedene. 
 
Elvekanten på østsida av Nidelva er en bratt, sammenhengende og skogkledd 
landskapsform.  Den helhetlige landskapssituasjonen brytes kun av idrettsanlegget 
på Tempe og kommunens lager/verkstedanlegg på Valøya litt lenger nord. Disse 
anleggenes lokalisering nær selve elva og i nerkant av skråningen, er ikke spesielt 
”forstyrrende”  for situasjonen.  Selve idrettshallen ved Tempebanen (grønn 
plasthall) er skjemmende i landskapsbildet. En høgspentlinje følger elveskråningen 
fra sør og krysser elva ved Tempebanen. 
Langs skråningen sør i planområdet er det bygget en enkel tursti (under 
høgspentlinja) som praktisk talt ikke er synlig fra omgivelsene pga den tette 
løvskogen. Vegetasjonen består i all hovedsak av oreskog  med undervegetasjon 
bl.a. av hvitveis. Næringsvirksomhetene på flaten øst for elveskråningen ligger 
skjermet av skogen og er ikke spesielt fremtredende i selve elverommet. 
 

 
Figur 4-7: Nidelva med den skogkledde skråningen langs østsiden. Sluppen bru og 
Kroppan bru i bakgrunnen. 
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Figur 4-8: Turstien langs Nidelva  på østsida  av elva. 

 

Figur 4-9: Elvekorridoren sett nordover fra Sluppen bru. 

Den skogkledde elvekanten er av største betydning for å kunne ivareta 
landskapskvalitetene i elverommet. Delområdet vurderes å ha stor verdi. 
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4.4 Delområde 2, Lia på vestsiden 

På vestsida av Nidelva avsluttes elverommet av en mektig skogkledd li som strekker 
seg opp til boligfeltene på Byåsen (Hoem, Selsbakk og Halset). Skogen består i 
hovedsak av løvskog med innslag av barskog i sør og vest. Terrenget er bratt og 
består delvis av leiravsetninger som har forårsaket mindre skred. 
Nederst i lia, på vestsida av Osloveien ligger en del spredt, eldre boligbebyggelse. 
Til tross for denne bebyggelsen og at lia deles av både Osloveien og av Dovrebanen, 
framstår lia som en klar og helhetlig landskapsform. Denne lia er et betydelig 
landskapselement og store deler er godt synlig fra byområder i øst og sør.  
Bygging av g/s-veg langs Osloveien har  medført at kantskogen langs elva er noe 
redusert på strekningen mellom Sluppen bru og Nydammen. 
På elvesletta vis à vis Tempebanen ligger et lite boligfelt  i Siverts Dahlens veg, som 
omtales som delområde 4.  
 

 
Figur 4-10. Lia på vestsiden av Nidelva - med Osloveien langs elva og Dovrebanen 
lengre opp. Kroppan bru nederst til venstre i bildet. 
 
Pga sin betydning som viktig vegg i Nidelvkorridoren, som overordnet 
landskapselement og eksponerte beliggenhet sett fra store deler av byområdene i øst 
og sør vurderes lia å ha stor verdi. 
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4.5 Delområde 3, Dorthealyst 

Dorthealyst er en liten gård beliggende på en høyde mellom Osloveien og 
Dovrebanen. Med sin tradisjonelle gårdsbebyggelse rundt et lite firkanttun og sin 
eksponerte beliggenhet gir gården gode kvaliteter i landskapsbildet. Osloveien ligger 
i en kurve omkring gårdsanlegget. En relativt høg blokkmur mot vegen er 
skjemmende. 
 

Figur 4-11: Dorthealyst ses mellom trekronene på høyden midt i bildet. 

Med sin markante beliggenhet og tradisjonelle bygningmiljø vurderes Dorthealyst å 
ha stor verdi. 
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4.6 Delområde 4, Boligbebyggelse langs Sivert 
Dahlens veg 

Området består av et 20-talls bolighus av varierende størrelse og alder. Boligene 
ligger i hovedsak mellom Siverts Dahlens veg og Osloveien – og nokså nær 
Osloveien.  
Som avslutning mot sør ligger et lite gårdstun bestående av tradisjonelle bygninger. 
Sivert Dahlens veg er både adkomstveg til boligene og en del av g/s-vegen langs 
Osloveien. På østsida av boligfeltet – mellom Sivert Dahlens veg og Nidelva – 
ligger flate jordbruksrealer. Se delområde 5. 

 
Figur 4-12: Sivert Dahlens veg strekker seg tilnærmet parallelt med Osloveien og 
brukes både som adkomstveg til boligene og som offentlig g/s-veg. 

 

Boligfeltet ligger ugunstig plassert i eller like inntil Osloveien. Bebyggelsen  sett 
under ett kan ikke sies å ha spesielle visuelle kvaliteter. Delområdet vurderes å ha 
liten verdi.  

 
Figur 4-13: Gammelt gårdsanlegg lengst sør i Sivert Dahlens veg. 
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4.7 Delområde 5, Jordbruksareal mellom Sivert 
Dahlens veg og Nidelva 

Dette er en oppdyrket elveslette som ligger mellom Nidelva og boligfeltet i Sivert 
Dahlens veg (se fig. 4-12). Arealet er fortsatt i bruk som jordbruksareal – et av de 
siste i byens nærområde. En høgspentlinje krysser Nidelva og føres over arealet. En 
høgspentmast er plassert midt på jordet. 
Mellom den nordlige delen  av jordbruksarealet og elva er det bevart et relativt bredt 
kantskogsbelte. 
Jordbruksarealene har betydning som en del av den grønne elvekorridoren som i 
større og større grad truses av nærgående bebyggelse og tekniske inngrep. 
Delområdet vurderes å ha middels verdi. 
 

4.8 Delområde 6, Av- og påkjøring E6 sør for 
Kroppanbrua 

Delområdet strekker seg fra gamle Sluppen bru like nord for Leirelvas utløp i 
Nidelva og sørover langs Leirelva og Osloveien.  Arealene mellom veganleggene 
preges av tett løvkratt og oreskog – bl.a. kantvegetasjon langs Nidelva og Leirelva. 
Også den høge vegskråningen opp mot E6 er tett bevokst med løvskog (or).  
Like sør for gamle Sluppen bru ligger en eldre enebolig på vestsida av Osloveien og 
med adkomst fra denne. For øvrig finnes det ikke bebyggelse i delområdet. 
 

Figur 4-14: Leirelvas utløp i Nidelva. 

Pga Leirelva og viktig kantvegetasjon både langs denne og mot Nidelva, vurderes 
delområdet å ha middels verdi. 

 

4.9 Delområde 7, Lager for vegvesen / Fremtidig 
hoved-brannstasjon 

Delområdet består av en klart avgrenset flate beliggende mellom E6/Kroppanbrua 
og Sluppenvegen. Den flate delen av området ble i sin tid brukt som tomt for 
brakkerigg for Statens vegevesen (SVV). Deler av brakkebebyggelsen står fortsatt 
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på området og er i bruk til annen virksomhet. Bebyggelsen er knapt synlig pga sin 
høye beliggenhet og pga frodig oreskog i et belte  mot E6 og i skråningen ned  mot 
Sluppenvegen.  I kantskogen mot vest og sør står en høgspentlinje. 
Tomta er utpekt som aktuelt område for Trondheims nye hovedbrannstasjon.  
Pga skogen i skråningen både mot Sluppenvegen og mot Nidelva vurderes 
delområdet å ha middels verdi. 
 

4.10 Delområde 8, Sluppen næringspark  

Det tidligere Siemens-området sør for Omkjøringsvegen er under sterk utbygging og 
forandring. Området er overtatt av Kjeldsberggruppen som har planer om videre 
utbygging og fortetting. Den kjente Siemens-arkitekturen er på vikende front og 
nyere arkitektur og farger vil bli mer og mer framtredende. Området har fortsatt et 
parkmessig preg – ikke minst pga romslige grønne soner med trær og gressdekte 
arealer mot E6 og Sluppenvegen. 
Pga parkmessige og arkitektoniske kvaliteter vurderes delområdet å ha middels 
verdi. 

 

4.11 Delområde 9, Tempe næringsareal 

Se bilde, Figur 4-2:  
Næringsarealet ligger på de flate arealene mellom den skogkledde, bratte lia mot 
Nidelva i vest og Tempevegen i øst. Området er utbygget over en lang tidsperiode 
og  inneholder mange og svært ulike virksomheter. Tomtene er delvis sterkt utnyttet 
til bebyggelse og store, åpne trafikkarealer, uten parkmessige kvaliteter. 
Bebyggelsen i området framstår som  uensartet og  med svært varierende kvalitet.  
På brinken mot Nidelva og parallelt med denne står en høgspentlinje. 
Pga manglende estetiske kvaliteter vurderes delområdet å ha liten verdi. 

 
Figur 4-15: Flyfotoet viser deler av Sluppen næringspark lengst til venstre, Tempe 
næringsareal lengst ut mot Nidelva og dagens lager for Vegvesenet midt mellom 
veganleggene lengst vekk i bildet. 
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4.12 Delområde 10, Sluppen kryss, vegareal og 
grøntområder  

Dette er et av Trondheims viktigste trafikk-knutepunkter .  Et stort toplankryss med 
tilhørende ramper skiller trafikken til sentrum fra trafikken til Omkjøringsvegen  
samtidig som lokaltrafikken øst-vest ledes gjennom området. 

Veganlegget ble i sin tid planlagt og bygget med bevisste krav om god 
landskapsforming og parkmessig uttrykk. Dette setter sitt positive preg på området i 
dag – i og med at trærne i området har nådd ”voksen  alder.”  

Foruten vakre tregrupper i så godt som alle ”mellomarealer” er det grunn til å 
framheve en vakker og karakteristisk rekke med piletrær (Namdalspil) som danner 
en fin og karakteristisk barriere mellom Tempevegen og E6/Holtermannsvegen vis à 
vis hovedanlegget til Siemens. Se figur 4-16 og omtale i rapport Nærmiljø og 
Friluftsliv. 

 

Figur 4-16: Rekken av Namdalspil danner en tett skjerm og en karakteristisk 
barriere mellom Tempevegen og E6. 
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Figur 4-17: Omkjøringsvegen på Sluppen. Nordre del av Siemensområdet i 
bakgrunnen. 

 

Figur 4-18: E6 med avkjøring til Omkjøringsvegen til høyre. 

 
Pga sine parkmessige kvaliteter vurderes delområdet å ha middels verdi. 
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4.13 Bruer 

I samtlige alternativer forutsettes det at det bygges ny bru over Nidelva. Bortsett fra 
alt. 0+ hvor ny bru er plassert like nord for og inntil dagens Sluppen bru – vil de 
øvrige brualternativene ligge lenger nord og relativt høyt over elva. I alt. 0+ 
forutsettes det at gamle  Sluppen bru rives – med unntak av pillarene i elva. Pillarene 
vil sannsynligvis bli bevart som kulturminne. 
Det er laget visualisering av 3 ulike brutyper – stål fagverk, stålplatebærer med 
underspenning og stålplatebærer.  Illustrasjonene  viser  av nevnte brutyper plassert 
på samme sted og vinkelrett på elveløpet. Se vedlegg. 
 
Illustrasjonene viser enkle, horisontale konstruksjoner. Elverommet er relativt trangt 
og brukonstruksjoner med høye tårn synes uheldig. De tre alternativene som er 
illustrert viser brutyper som fint kan innpasses i landskapsrommet – og med god 
avstand til gamle Sluppen bru som i de fleste alternativene forutsettes ivaretatt og 
fornyet som g/s-vegbru.  Det vil i større grad enn brutypen være tilpasningen på 
elvebreddene på begge sider som vil skille mellom en god og en mindre god 
bruløsning.  På østsida av elva vil det være relativt god plass og et enkelt terreng for 
brufundamenter og for tilpasning for g/s-veg. 
 
På vestsida er terrenget  bratt og det vil måtte bygges støttemurer for at det skal bli 
plass for brufundamenter, rundkjøring og g/s-veg.  Spesielt vil situasjonen være 
vanskelig i alt. 2A hvor brua er lagt vinkelrett på elvestrømmen. I alt. 2B er det vist 
en skrå plassering av brua slik at den på vestsida havner noe lenger sør enn i alt. 2 A 
og 3.  Denne løsningen gir mer plass og større muligheter for god terrengtilpasning 
og utforming omkring fundamenter, rundkjøring og g/s-veg.  
Den skrå plasseringa over elva  (alt. 2B) gjør at brua blir noe lengre enn i alt. 2A. 
Hvis det er et krav å unngå fundamenter i selve elvestrømmen vil det måtte velges 
en konstruksjon som stålplatebærer med underspenning eller som stål fagverk. 
Illustrasjonene viser kun bru plassert vinkelrett på elvestrømmen  (alt. 2B er ikke 
vist). Det har dessuten vært vanskelig å finne alternative standpunkt for å illustrere 
fjernvirkningen av brua og bruplasseringen. 
 
Bruillustrasjonene ligger som vedlegg til rapporten i A3 format. 
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Figur 4-19: Illustrasjon som viser alternativ bru i stål fagverk. (ill: Plan arkitekter 
AS) 

 
Figur 4-20: Illustrasjon som viser alternativ bru med stålplatebærer. (ill: Plan 
arkitekter AS) 
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Figur 4-21: Illustrasjon som viser alternativ bru med stålplatebærer med 
underspenning. (ill: Plan arkitekter AS). 
 

 

4.14 Fjernvirkning 

4.14.1 Beskrivelse 
De øverste deler av lia på vestsida av Nidelva mellom Stavne og Sluppen er godt 
synlig fra enkelte utsiktspunkter rundt i byen, spesielt fra østlige og sørlige bydeler. 
Vestsida av Nidelva, mellom Sluppen og Stavne, vil også være godt synlig bl.a fra 
E6 i sør (Kroppanbrua) og fra Stavne bru i nord. Det viser seg imidlertid at de 
største inngrepene i samtlige alternativer ligger så lavt i lia at det er vanskelig å lage 
illustrasjoner av fjernvirkningen som tydeliggjør forskjellene mellom dem.  
Inngrepene i lia kommer imidlertid svært godt fram på vedlagte fotoillustrasjoner. 
Illustrasjonene viser dessuten at det er inngrepene i forbindelse med gang-
/sykkelvegen opp lia til Hoemshøgda som vil vises også på avstand. 
 
En ny Sluppen bru, som  blir liggende relativt høyt over elva  i forhold til gamle 
Sluppen bru, vil bli et blikkfang fra de fleste steder innen selve planområdet. Heller 
ikke den vil være godt synlig fra for eksempel Kroppanbrua. Det er viktig at brua får 
en plassering som gjør at den underordner seg landskapet og at den får en utforming 
med enkle og rene former. Illustrasjonene av de 3 ulike brutypene viser at 
forskjellene mellom eksteriørene ikke vil ha vesentlig betydning sett fra elveromet. 
 
Fotoillustrasjonene ligger som vedlegg i A3 format. 
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4.15 Reiseopplevelse  

4.15.1 Beskrivelse 
Det vises til kap. 3.2 Metode. 

I dagens situasjon vil de fleste trafikkantene oppleve travel rushtrafikk på 
strekningen Sluppen – Stavne fordi vegen ikke har tilstrekkelig kapasitet for å 
avvikle trafikkmengden. Utenom rushtrafikken vil både kjørende og 
syklende/gående i større grad ha en positiv opplevelse av å befinne seg i et vakkert 
elvelandskap preget av naturlig skog- og krattvegetasjon helt inntil vegbanene. 
Opplevelsen av å krysse Nidelva over Sluppen bru vil også for de fleste oppleves 
negativt i dag fordi brua i seg selv er stygg, nedslitt og for smal (utrygg). Det er ikke 
fristende for gående og syklende å stoppe på brua for å oppleve elvelandskapet.  
Gang-/sykkelbanen er så smal at det oppleves utrygt å stoppe opp på brua. På denne 
bakgrunn vil en ny veg, ny bru og økt standard også på g/s-vegene gi positiv effekt 
på trafikkantenes opplevelse. 

En 4-felts veg vil medføre meget store terrenginngrep i den bratte, skogkledde lia på 
vestsida av Nidelva. Det er sannsynlig at lange strekk langs vegen og ved 
kryss/rundkjøringa ved ny Sluppen bru (vestsida) vil medføre at det må bygges høge 
murer – eller loddrette fjellskjæringer – som i stor grad vil dominere synsinntrykket.  

Med en to-felts veg vil en stort sett kunne i vareta sideterrenget og skogen slik at 
reiseopplevelsen endres i liten grad. 

Å krysse Nidelva i ei ny bru tilpasset dagens trafikk og på et nivå mange meter over 
vannspeilet, vil gi fritt utsyn og en positiv opplevelse både for kjørende, gående og 
syklende. I alle alternativer bortsett fra alternativ 0+, er det foreslått å beholde og 
restaurere gamle Sluppen bru som g/s-vegbru. Å krysse gamle Sluppen bru som 
gående eller syklende vil kunne gi en fin opplevelse – også pga nærheten til vannet.  

Generelt vil framkommeligheten på g/s-veg-traseene bli ivaretatt som i dag på begge 
sider av Nidelva. Reiseopplevelsen på g/s-vegnettet vil i svært liten grad bli endret 
på østsida av elva. På vestsida av elva vil alt. 0 + opprettholde dagens situasjon – 
bortsett fra kryssing på ny Sluppen bru.  I alt. 1 vil situasjonen bli forbedret ved at 
ny to-felts veg trekkes vekk fra g/s-vegtraseèn langs elva. Med 4-felts veg vil det 
stedvis bli trangt for g/s-vegen langs elva – spesielt i alt. 2A. Nærheten til en 4-felts 
veg vil også oppleves negativt. 

Fra den foreslåtte g/s-veg mellom Sluppen bru og Hoemshøgda (alt. 2A, 2B og 3) vil 
det bli flott utsikt over elvelandskapet. Inngrepet i terrenget kan imidlertid bli såpass 
dramatisk at selve veganlegget kan bli skjemmet av terrengmurer, skjæringer og 
fyllinger. Reiseopplevelsen konsekvensvurderes ikke spesielt. 

Temaet opplevelse for gående og syklende er også behandlet i rapport Nærmiljø og 
Friluftsliv. 
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4.16 Verdivurdering 

Området er delt inn i enhetlige områder og gitt verdi. En beskrivelse av verdi er gitt i 
tabellen og vist på verdikart.  
Tabell 4-1: Oppsummering verdier for de ulike delområdene 

Område nr. 
(se figur 4-22) 

Område Beskrivelse Verdi  

1 
 

Nidelva med 
kantvegetasjon og 
skråninger på 
østsiden 

Den bratte, skogkledde 
elvekanten utgjør en viktig vegg 
i elverommet . Skogen er et 
viktig kvalitativt element av stor 
betydning for stedets 
særpreg/identitet.  I tillegg er 
elva det viktigste elementet i 
landskapsrommet. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

2 Lia på vestsiden Lia danner et overordnet 
landskapselement, er en viktig 
vegg i Nidelvkorridoren og har 
en eksponert beliggenhet sett 
fra store deler av byområdene i 
øst og sør. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

3 Dorthealyst Dorthealyst med sitt 
tradisjonelle bygningsmiljø har 
en markant beliggenhet i 
landskapet. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

4 Boligbebyggelse 
langs Sivert Dahlens 
veg 

Boligfeltet ligger ugunstig 
plassert i eller like inntil 
Osloveien. Bebyggelsen  sett 
under ett kan ikke sies å ha 
spesielle visuelle kvaliteter.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

5 Jordbruksareal 
mellom Sivert 
Dahlens veg og 
Nidelva 

Jordbruksarealene har 
betydning som en del av den 
grønne elvekorridoren som i 
større og større grad truses av 
nærgående bebyggelse og 
tekniske inngrep.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

6 Av- og påkjøring E6 
sør for Kroppanbrua 

Leirelva er å betrakte som et 
viktig landskapselement i 
området. Kantvegetasjon både 
langs denne og mot Nidelva er 
viktig. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

7 Lager for vegvesen 
/Framtidig 
hovedbrannstasjon 

Beliggenheten like inntil E6 og 
som buffer mot elvekantene 
gjør at området  er viktig. 
Skogen omkring bebyggelsen 
er en naturlig del av 
elverommet. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

8 Sluppen 
Næringspark 

Delområdet vurderes å ha både 
parkmessige og arkitektoniske 
kvaliteter.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

9 Tempe næringsareal Området vurderes ikke å ha 
miljømessige og estetiske 
kvaliteter. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

10 Sluppen kryss, 
vegareal og 
grøntområder 

Området er romslig med  
parkmessige kvaliteter. I 
grøntarealene står fine 
tregrupper i god stand. 

 
   

Liten Middels Stor 
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Figur 4-22: Verdikart landskapsbilde  
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5 Omfang og konsekvenser 
5.1 Alternativ 0 

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

5.2 Alternativ 0+ 

Delområde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 blir ikke berørt. 

Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og skråninger på østsiden 
Området vil kun  bli berørt i forbindelse med fundamentering for ny Sluppen bru  og en tilpasning for 
turstien i elveskråningen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 2, Lia på vestsiden 
Området blir berørt ved fundamentering for ny Sluppen bru, ny rundkjøring og nytt og utvidet veganlegg 
umiddelbart sør og nord for brua. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

 

5.3 Alternativ 1 

Delområde 5 og 9 blir ikke berørt. 

Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og skråninger på østsiden 
Blir kun berørt i forbindelse med fundamentering  av  ny Sluppen bru og omlegging av tursti i 
elveskråningen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 2, Lia på vestsiden 
Ny to-felts veg bygges mange meter høgere enn dagens og vil medføre vesentlige terrenginngrep i form 
av skjæringer og fyllinger sørover mot Leirelva og nordover til Nydammen. En rundkjøring (som senere 
også skal mate trafikk inn i tunnel til Byåsen) vil kreve store terrengendringer. Busslommer ved Sivert 
Dahlens veg vil medføre terrenginngrep spesielt på vestsida av vegen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– – ) 
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Delområde 3, Dorthealyst 
Bortsett fra ny adkomst til gården vil ikke alternativet kreve endringer av betydning for gårdsanlegget. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 4, Boligbebyggelse langs Sivert Dahlens veg 
Mindre justeringer av dagens veg og støyskjerming av boligene vil medføre endringer for boligfeltet. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 6, Av- og påkjøring E6 sør for Kroppanbrua 
Alternativet medfører bygging av ny veg og T-kryss i kantskogen mot Nidelva – og ny bru over Leirelva. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

Delområde 7, Lager for vegvesen / Fremtidig brannstasjon 
Alternativet forutsetter omlegging av g/s-veg langs Sluppenvegen. Dette synes å ha liten betydning for 
delområdet. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 8, Sluppen næringspark  
Blir berørt av ny rundkjøring og ny rampe nordover mot sentrum. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 10, Sluppen kryss, vegareal og grøntområder 
Ny rundkjøring og omlegginger vest for E6 vil beskjære deler av grøntområdene. Utvidelse av rampe  
fra Omkjøringsvegen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 
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5.4 Alternativ 2A 

Delområde 5 blir ikke berørt. 

Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og skråninger på østsiden 
Bortsett fra fundamentering for ny Sluppen bru og omlegging av turstien i elveskråningen medfører ikke 
dette tiltaket inngrep i delområdet. Gamle Sluppen bru ombygges for g/s-veg. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 2, Lia på vestsiden 
Med 4-felts veganlegg og to-plans rundkjøring i tilknytning til ny Sluppen bru vil alternativet medføre 
svært store inngrep i hele planområdets lengde. Foruten betydelige skjæringer og fyllinger er det 
sannsynlig at det vil være nødvendig med høge terrengmurer på strekningen. G/s-veg opp 
Hoemshøgda til Byåsen vil sannsynligvis føre til at så godt som hele  lia blir avskoget pga 
terrenginngrepene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Stor negativ (– – –) 

 

Delområde 3, Dorthealyst 
Stiv linjeføring og 4-felts veg vil medføre et betydelig inngrep i terrengformasjonen som gården ligger 
på. Terrengnivåene må fortsatt løses ved hjelp av murer. Ekstra breddeutvidelse er nødvendig for å gi 
plass for bussholdeplasser på begge sider. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels/stor negativ  
(– –/– – – ) 

 

Delområde 4, Boligbebyggelse langs Sivert Dahlens veg 
Veganlegget  med støyskjermingstiltak vil medføre inngrep i private tomter. Evt. endring av vegens nivå 
i forhold til boligtomtene kan slå negativt ut. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 6, Av- og påkjøring E6 sør for Kroppanbrua 
Foruten ramper for tilkopling til Bjørndalen foreslås en ny rampe som føres sørover og opp  den 
skogkledde lia til E6. Rampa til E6 føres i bru over nordgående rampe fra Bjørndalen og over Leirelva. 
Bru og ramper medfører store inngrep i kantvegetasjonen langs Leirelva og langs Nidelva. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 
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Delområde 7, Lager for vegvesen / Fremtidig brannstasjon 
Delområdet vil bli berørt ved at det legges et nytt kollektivfelt og busslomme  i kantskogen mot E6.  
I tillegg forutsettes det i alternativet en mindre omlegging av g/s-vegen mot Sluppenvegen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 8, Sluppen næringspark  
En ny rundkjøring og en ny  rampe under Omkjøringsvegen vil medføre mindre inngrep og endringer i 
Sluppen nøringspark – nokså tilsvarende alt.1. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 9, Tempe næringsareal  
Bortsett fra en mindre omlegging av turvegen i elveskråningen vil alternativet ikke berøre Tempe 
næringsareal. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten/intet negativ  (0/–) 

 

Delområde 10, Sluppenkryss, vegareal og grøntområder 
Kryssløsningene/rundkjøringene på begge sider av E6 med tilhørende ramper synes å få en klarere 
utforming enn i alt. 1 – spesielt på vestsida av E6. Den største forskjellen vil være at det i alt. 2A 
forutsettes bygget et ny tt kollektvifelt på vestsida av E6. For kollektivfeltet må det bygges en kulvert 
under sørgående rampe fra Omkjøringsvegen – og tilsvarende en kulvert for nordgående rampe mot 
sentrum (på østsida av krysset). Kulvertløsningene kan bli uheldige løsninger for landskapsbildet. 
Bortsett fra ny nordgående rampe mot sentrum synes løsningen å kunne tilpasses  eksisterende trafikk- 
og grøntarealer på begge sider av E6. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

 

5.5 Alternativ 2B 

Delområde 5 blir ikke berørt. 

Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og skråninger på østsiden 
Ny Sluppen bru foreslås plassert mer skrått over Nidelva enn i alt. 2A . Gamle Sluppen bru ombygges 
som g/s-veg (som i alt. 2A). Bortsett fra fundamentering for ny bru og en mindre justering av turstien i 
elveskråningen vil ikke alternativet medføre inngrep i delområdet. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 
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Delområde 2, Lia på vestsiden 
Med 4-felts veganlegg og to-plans rundkjøring i tilknytning til ny Sluppen bru vil alternativet  medføre 
svært store inngrep i hele planområdets lengde. Foruten betydelige skjæringer og fyllinger er det 
sannsynlig at det vil være nødvendig med høge terrengmurer på strekningen.  I forhold til alt. 2A 
forelsås det her bare 2 felt for Osloveien under rundkjøringa slik at inngrepene i terrenget blir noe 
mindre enn i alt. 2A – som har 4 felt for Osloveien (under rundkjøringa). 
G/s-veg opp Hoemshøgda til Byåsen vil sannsynligvis føre til at store deler av lia blir avskoget pga 
terrenginngrepene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
     Stor negativ  (– – – ) 

 

Delområde 3, Dorthealyst 
Stiv linjeføring og 4-felts veg vil medføre et betydelig inngrep i terrengformasjonen som gården ligger 
på. Terrengnivåene må fortsatt løses ved hjelp av murer. Ekstra breddeutvidelse er nødvendig for å gi 
plass for bussholdeplasser på begge sider. 

Verdi Omfang Konsekvens  

 Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels/stor negativ  
(– –/– – – ) 

 

Delområde 4, Boligbebyggelse langs Sivert Dahlens veg 
 Veganlegget  med støyskjermingstiltak vil medføre inngrep i private tomter. Evt. endring av vegens nivå 
i forhold til boligtomtene kan få negative konsekvenser. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 6, Av- og påkjøring E6 sør for Kroppanbrua 
Det foreslås nytt T-kryss for tilkopling mot Bjørndalen – og ny bru over Leirelva. Kantskogen mot 
Nidelva og langs Leirelva blir berørt. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –)  

 

Delområde 7, Lager for vegvesen / Fremtidig brannstasjon 
Det foreslås ny sørgående rampe mellom  rundkjøring øst for Sluppen bru  og opp til E6. Rampa 
skjærer seg tvers gjennom delområdet  og vil legge sterke begrensninger på utnyttelsen av arealet. 
Rampa vil også gjøre inngrep i den oreskogbevokste skråningen mot  vest. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 
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Delområde 8, Sluppen næringspark  
Ny rundkjøring og tilpasninger av ramper vil ikke medføre vesentlige endringer i grøntormådene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 9, Tempe næringsareal  
Breddeutvidelser og omlegging av ramper kan innpasses i grøntområdene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Ubetydelig (0) 

 

Delområde 10, Sluppenkryss , vegareal og grøntareal 
Kryssløsningen legger opp til en klar prioritering av gjennomfartstrafikken til/fra  Omkjøringsvegen. 
Løsningen forutsetter en ny motorvegbru på Omkjøringsvegen og et nytt  nordgående felt mot  sentrum. 
Forbindelsen mellom Tempevegen og rundkjøringa øst for Sluppen bru  stenges – slik at det også må 
bygges en ny sørgående rampe mellom Holtermanssvegen /E6 og rundkjøringa. Fra rundkjøringa 
forutsettes det også bygget en sørgående rampe opp til Kroppanbrua. Se delområde 7.  
Nevnte forslag synes ikke å legge beslag på mere areal i forhold til dagens kryssområde,  men det skal 
bygges nye, store brukonstruksjoner med  konsekvenser for landskapsbilde og miljø.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

 

 

 

 

 

5.6 Alternativ 3 

Alternativ 3 er først og fremst en alternativ utforming av kryssområdet på Sluppen. 
På vestsida av Nidelva viser alternativet en sammensatt løsning av  alt. 1 og 2A med 
toplanskryss på vestsiden av nye Sluppen bru og med g/s-veg opp til Hoemshøgda 
på Byåsen. Ved Dorthealyst berøres området som i alternativ 1. 

Delområde 5 blir ikke berørt. 

Delområde 1, Nidelva med kantvegetasjon og skråninger på østsiden 
Bortsett fra fundamentering for ny Sluppen bru og omlegging av turstien i elveskråningen medfører ikke 
dette tiltaket inngrep i delområdet. Gamle Sluppen bru ombygges for g/s-veg. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 
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Delområde 2, Lia på vestsiden 
Med 4-felts veganlegg gjennom deler av området lengst i sør og to-plans rundkjøring i tilknytning til ny 
Sluppen bru, vil alternativet medføre svært store inngrep i denne delen av området. Foruten betydelige 
skjæringer og fyllinger er det sannsynlig at det vil være nødvendig med høge terrengmurer på 
strekningen. G/s-veg opp Hoemshøgda til Byåsen vil sannsynligvis føre til at så godt som hele  lia blir 
avskoget pga terrenginngrepene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Stor negativ (– – –)  

 

Delområde 3, Dorthealyst 
Bortsett fra  ny adkomst til gården vil ikke alternativet kreve endringer av betydning for gårdsanlegget. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 4, Boligbebyggelse langs Sivert Dahlens veg 
Veganlegget  med støyskjermingstiltak vil medføre inngrep i private tomter. Evt. endring av vegens nivå 
i forhold til boligtomtene kan slå negativt ut. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 6, Av- og påkjøring E6 sør for Kroppanbrua 
Foruten ramper for tilkopling til Bjørndalen foreslås en ny rampe som føres sørover og opp  den 
skogkledde lia til E6. Rampa til E6 føres i bru over nordgående rampe fra Bjørndalen og over Leirelva. 
Bru og ramper medfører store inngrep i kantvegetasjonen langs Leirelva og langs Nidelva. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

Delområde 7, Lager for vegvesen / Fremtidig brannstasjon 
Delområdet vil bli berørt ved at det legges et nytt kollektivfelt og busslomme  i kantskogen mot E6.  
I tillegg forutsettes det i alternativet en mindre omlegging av g/s-vegen mot Sluppenvegen. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 
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Delområde 8, Sluppen næringspark  
En ny rundkjøring og en ny rampe under Omkjøringsvegen vil medføre mindre inngrep og endringer i 
Sluppen nøringspark – nokså tilsvarende alt.1. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ (–) 

 

Delområde 9, Tempe næringsareal  
Bortsett fra en mindre omlegging av turvegen i elveskråningen vil alternativet ikke berøre Tempe 
næringsareal. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten/intet negativ  (0/–) 

 

Delområde 10, Sluppenkryss , vegareal og grøntareal 
Løsningen foreslår å legge gjennomgående trafikkstrømmer fra/til sentrum og Omkjøringsvegen i en ca 
450m lang kulvert  under rundkjjøringa øst for Sluppen bru. Lokaltrafikken og kollekktivfelt legges i 
dagen oppå kulverten og med en ny rundkjøring med avkjørsel til Tempevegen, sentrum og 
Omkjøringsvegen ved den nordlige enden av kulverten. 
Denne rundkjøringa legges oppå E6-kulverten men under sørgående rampe som fører trafikken fra 
Omkjøringsvegen til Byåsen og ned i E6-kulverten. Gang- og sykkeltrafikken går planskilt i bru over 
biltrafikken. 
H ele trafikkmaskinen kan synes å legge beslag på mindre areal enn i dagens situasjon, men løsningen 
forutsetter kompliserte konstruksjoner i mange nivåer . Det vil være en stor utfordring å innpasse så 
omfattende konstruksjoner i landskapet – og det er vanskelig å se for seg de visuelle og miljømessige 
konsekvenser av løsningene. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– – ) 

 

   

5.7 Konsekvenser i anleggsfasen  

I anleggsfasen vil naturlig nok landskapsbildet bli sterkt og negativt påvirket av 
inngrepene – og selvfølgelig størst negativt i alt. 2A og 2B på vestsida av elva og i 
alt. 3 på østsida. Den negative påvirkningen på landskapsbildet vil oppleves av både 
beboerne og trafikkantene i planområdet – og av dem som har innsyn til området fra 
spesielle punkter i omgivelsene (fjernvirkning). 

I naturområdene på vestsida av elva vil det være viktig å unngå at virksomheten i 
selve anleggsfasen ”ødelegger” skog/vegetasjon/terreng som ellers ikke vil bli berørt 
av det nye veganlegget. Det vil oppleves spesielt negativt at landskapsverdier 
ødelegges uten at det er tvingende nødvendig. Disse må derfor sikres og merkes godt 
på forhånd.  

Generelt vil det være viktig at anleggsfasen gjøres så kort som mulig! 
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5.8 Oppsummering for de ulike alternativene 

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

1 0 – – – – – 

2 0 – – – –  – – –  – – –  – – –  

3 0  – – – / – – –  – – / – – –  – 

4 0  – – – – 

5 0      

6 0  – – – – – – – – 

7 0  – – – – – 

8 0  – – – – 

9 0   0 / – 0 0 / – 

10 0  –  – – – – – 

Samlet 
konsekvens  

0 – / – – – – – – – – – – – – / – – – 

Rangering 1 2 3 6 5 4 

 

Alt. 0 
Dagens landskapsbilde vil i hovedsak bli uendret, selv om planene for riving av 
enkelthus langs Osloveien og fortetting av næringsarealene i Sluppenområdet  
gjennomføres. En fortetting som følge av god planlegging kan tilføre nye kvaliteter 
med positiv virkning for landskapsbildet i Tempe-/Sluppenområdet. 
 
Alt. 0+ 
Lokalt vil landskapsbilde endre seg med ny Sluppen bru og ny rundkjøring på 
vestsida av elva. Ny bru som erstatning for den gamle, nedslitte brua må anses 
positivt for landskapsbilde.  For øvrig gjelder samme som for alt.0.  
 
Alt. 1 
Alternativet viser 2-feltsveg på vestsida – samt ny bru over elva. Dagens Osloveien 
beholdes bortsett fra på strekningen sør og nord for den nye brua. Her løftes vegen 
høyere opp i lia av hensyn til nivået på den nye brua. Dessuten skal det i dette 
alternativet bygges ny bru over Leirelva og kryss for ny avkjøring mot Bjørndalen.  
Med en to-felts veg og begrenset utstrekning på inngrepene, vil alternativet være 
mindre negativt for landskapsbildet enn alternativene 2A, 2B og 3. 
 
Alt. 2A og 2B 
Alternativene 2A, 2B og 3 vil alle forårsake terrenginngrep med store konsekvenser 
for landskapsbildet.  Alt. 2A og 2B anses å ha de største negative konsekvensene 
totalt sett pga omfanget av inngrepene i den bratte lia på vestsida av elva som 
strekker seg i hele planområdets lengderetning. Inngrepene vil stedvis medføre 
bygging av lange og høge forstøtningsmurer som vil bli godt synlig fra omgivelsene. 
Det er relativt små forskjeller mellom alt. 2A og 2B, men B anses å være noe 
gunstigere enn A pga bedre plass for brufundamentet og rundkjøringa på vestsida av 
elva. 
 
Alt. 3 
Som for alt. 1 forutsettes det også i alt. 3 å videreføre en to-felts veg på vestsida av 
elva. I forbindelse med den nye brua, rundkjøring og to-plans løsning forutsettes 
likevel omfattende terrenginngrep nord og sør for den nye brua. Alt. 3 vil også 
medføre omfattende terrenginngrep og endringer av landskapet på østsida av elva. I 
Sluppenområdet er det imidlertid en enklere terrengsituasjon med plass og 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 62 av 65 

muligheter for å omskape landskapssituasjonen.  Alt.3 anses derfor å gi en litt bedre 
situasjon for landskapsbilde enn alt. 2A og 2B. 
 
 

 
Fig. 5-1: Visualisering av hvordan alternativ 2A kan bli liggende i landskapet på 
vestsiden av Nidelva. 

 
 

5.9 Usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til landskapsbilde vil være avhengig av hvilke tekniske løsninger 
som er teknisk/økonomisk mulig å gjennomføre både når det gjelder valg av type 
bru, bruk av støttemurer, støyskjermer og andre  nødvendige konstruksjoner.  

 

5.10 Avbøtende tiltak 

Planområdet mellom Sluppen og Stavne er først og fremst preget av elva og de 
skogkledde liene på begge sider. Bortsett fra planene om å bygge ny veg og bru vil 
ikke området være attraktiv for annen utbygging og utnyttelse. Sett på denne  
bakgrunn synes det å være en målsetting i størst mulig grad å kunne ta vare på 
dagens særpreg – og slik i vareta et unikt naturlandskap sentralt i Trondheim. 

Det vil helt klart være de alternativene som krever størst bredde og store inngrep i 
den bratte lia på vestsida av elva som vil være mest krevende å innpasse uten å endre 
landskapets karakter. G/s-vegen mellom Sluppen bru og Hoemshøgda vil øke 
inngrepene vesentlig. Alt. 2A og 2B vil med sin stive linjeføring dessuten forårsake 
ødeleggende inngrep i terrengformasjonen som gårdsanlegget Dorthealyst er  en 
integrert del av. 

I reguleringsplanfasen kreves det at det gjennomføres detaljert prosjektering og 
vurdering av terrenginngrepene (koterte terrengplaner).  Dette vil gi det nødvendige 
grunnlag for å kunne finne fram til avbøtende tiltak som vil bidra til et så vellykket 
anlegg som mulig. Behovet for støttemurer og konstruksjoner skal dokumenteres 
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som grunnlag for utforming og materialbruk. I denne fasen bør  dessuten 
grunnforholdene analyseres slik at det blir klart hvor det i det fremtidige anlegget 
blir blottlagt fjell/fjellskjæringer. 

Revegetering vil være et viktig avbøtende tiltak i løsmasseskråninger og i andre 
arealer som egner seg. Det vil være riktig å satse på revegetering ved gjenbruk av 
stedegne overflatemasser. Det bør unngås å innføre frø- og plantemateriale fra andre 
regioner og land. 

Med utgangspunkt i en optimal  løsning vil det dessuten være viktig at de tekniske 
løsningene (murer, konstruksjoner, bruer osv) gis estetisk god utforming og 
materialbruk.   

 

5.11 Oppfølgende undersøkelser (tiltak) 

I forbindelse med konsekvensvurdering og valg av vegalternativ er det ikke 
avgjørende å ta stilling til type bru som skal velges over Nidelva. Blant de 3 
brutypene som er presentert med egne fotoillustrasjoner i rapporten er det vanskelig 
å si at den ene visuelt sett er vesentlig bedre enn de andre. 
I reguleringsplanfasen synes det synes derfor nødvendig å lage en grundigere 
vurdering og dokumentasjon av alternative brutyper og plassering før den endelige 
løsningen velges.  
I foreliggende rapporter er temaet for dårlig dokumentert, bl.a. hva gjelder 
terrengtilpasning, nær- og fjernvirkning. Foruten bruas eksteriør (estetikk, uttrykk) 
vil det være nødvendig å klargjøre de terrengmessige konsekvenser av plasseringen i 
landskapet for å få et godt nok beslutningsgrunnlag.  

Før detaljprosjekteringen settes i gang bør det utarbeides en Formingsveileder som 
skal ligge til grunn for konsulentenes arbeid med utforming og valg av materialer.  
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VEDLEGG 
6.1 Vedlegg 1: Illustrasjon alternativ 2A 

Illustrasjon som viser alternativ 2A der inngrepene er delvis ferdig revegetert noen år fram i tid og der 
inngrepene er vist med irrgrønn farge for å tydeliggjøre terrenginngrepene (lille bildet). 

6.2 Vedlegg 2: Illustrasjon alternativ 3 

Illustrasjon som viser alternativ 2A der inngrepene er delvis ferdig revegetert noen år fram i tid og der 
inngrepene er vist med irrgrønn farge for å tydeliggjøre terrenginngrepene (lille bildet). 

 

6.3 Vedlegg 3: Illustrasjon av alternativ ny bru i stål flettverk. 

 

6.4 Vedlegg 4: Illustrasjon av alternativ ny bru med stålplatebærer. 

 

6.5 Vedlegg 5: Illustrasjon av alternativ bru med underspenning. 
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