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Forord 
Statens vegvesen Region midt har utarbeidet kommunedelplan med 
konsekvensutredning for nytt vegsystem mellom Sluppen og Stavne i Trondheim.  
Foreliggende temarapport dokumenterer verdier for temaet naturmiljø, 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 2010. 
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 naturforvalter Vegard Meland 
vært fagansvarlig, mens naturforvalter Gunnar Bratheim har kvalitetssikret arbeidet. 
Siv.ing. 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 
0.1 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. 

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

 

0.2 Tiltaket 

Alternativ 0 
0-alternativet innebærer at dagens vegsystem innenfor planavgrensningen forblir 
uendret. Det forutsettes at planer for Nordre Avlastningsveg, Osloveien mellom 
Avlastningsvegen 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 fem 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, mens det 
har tre felt for 0+. 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.  
 

0.3 Metodikk 

Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 er benyttet.  
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0.4 Registreringer og verdivurderinger 

Gjennom foreliggende materiale og egne undersøkelser er det dokumentert store 
naturverdier innenfor planområdet, til tross for kraftig påvirkning av utbygging og 
biltrafikk. De viktigste er:  

• Nidelva: laksevassdrag og viktig leveområde for en rekke fuglearter. 
• Leirelva: viktig sjøørretelv, kantsonen er leveområde for ulike fuglearter.  
• Kantsonene langs Nidelva: påvist en rekke rødlistearter og viktig 

leveområde for fugl. 
• Grøntstrukturen langs Nidelva og Leirelva. Det er en del av den 

overordnede grøntstrukturen som knytter sammen områdene i øst 
(Strindamarka) og i vest (Byneshalvøya).  

Store deler av planområdet er gitt stor verdi i forhold til tema naturmiljø.  

0.5 Omfang og konsekvenser 

Tabell 0-1 viser konsekvenser av de ulike alternativene med innbyrdes rangering.  

Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser 

Alt. Konse
kvens Mulige konsekvenser og konfliktpotensial Range

ring 

Alt. 0 0 Ingen 1 

Alt. 0+ 0/– Alternativet medfører noen mindre inngrep i naturverdier på begge sider av 
Nidelva. Ny bru blir et nytt inngrep i elva. I forhold til den samlede grøntstrukturen i 
området og muligheter for trekk, vil ikke dette alternativet gi negative 
konsekvenser. Effekten av trafikkforurensning og salting vil bli som i dag. 

2 

Alt. 1 – – Alternativ 1 gir inngrep i flere av de registrerte naturtypene. Mest alvorlig er inngrep 
i skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen, ny bru over Nidelva og inngrep i 
kantsonen øst for elva.  
Den samlede grøntstrukturen i området vil bli noe forringet, men alternativet inne-
bærer ingen absolutt barriere for dyrelivet. Den viktige viltkorridoren langs Nidelva 
og videre opp langs Leirelva ut til Byneset ødelegges ikke.  
Trafikkforurensning og salting vil bli som i dag.  

3 

Alt. 2A – – – Alt. 2A gir inngrep i sonen mellom Osloveien og jernbanen, og store deler av dette 
området ødelegges. Inngrepene i kantsonen langs Nidelva er begrenset til 
områdene ved ny bru. Siden den blir liggende høyt i terrenget vil det være mulig å 
passere under brua på begge sider av elva.  
Rampen fra Osloveien mot E6 krysser rett gjennom skogen mellom E6 og Leirelva. 
Selv om naturverdiene ikke er veldig store her, er denne splittingen negativ. I 
forhold til den viktige trekkorridoren langs Nidelva og videre ut til Byneset 
bedømmes ikke alternativet å påvirke dette negativt i driftsperioden.  
En firefeltsveg vil medføre økt behov for salting. Dette er et negativt aspekt med 
firefeltsveg, selv om det økte vegarealet er meget beskjedent i forhold til totalt 
saltet areal i området. 

5 

Alt. 2B – – – I forhold til naturmiljø er det små forskjeller mellom 2A og 2B. 2B er noe bedre i 
forhold til skogen mellom E6 og Leirelva siden den ikke splittes. Samtidig har 2A 
større inngrep i vegetasjonen mellom Osloveien og Dovrebanen, siden det er flere 
felt ved rundkjøringen. 2B er på den andre siden noe mer konfliktfylt, siden rampe 
mellom E6 og rundkjøring på Sluppensida påvirker registrert naturtype her. Samlet 
sett bedømmes de å ha samme konsekvens. 

5 

Alt. 3 – –/ 
– – – 

Alt. 3 har som 2A og 2B inngrep i skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen 
med ny veg og gang- og sykkelveg opp til Byåsen. Dette alternativet innebærer 
imidlertid et noe mindre inngrep, siden det bare planlegges tofeltsveg. Påvirkning 
av Nidelva og kantsonene på begge sider blir som de to andre. Alternativet inne-
bærer betydelige inngrep på Sluppen, men her er det begrensede naturverdier. 

4 
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0.5.1 Avbøtende tiltak 
For alle alternativer bortsett fra 0+ er det mulig å flytte gang- og sykkelvegen 
nærmere Osloveien slik at det kan etableres en bredere kantsone langs Nidelva. 
Dette vil være positivt og vil styrke grøntdraget og vil avbøte det negative omfanget 
avskoging i lia vest for Osloveien har.  

For å få en naturlig vegetasjon i områder som skal vegeteres skal det legges til rette 
for naturlig reetablering. Dette gjøres ved at vegetasjonsmasser skaves av og lagres 
for seg selv. Disse massene tilbakeføres som toppjord, og vil sikre at de naturlige 
artene reetablerer seg i området. For å få en raskere revegetering og dermed 
begrense faren for erosjon og avrenning kan det også plantes stedegene arter. Dette 
er aktuelt for busker/trær. Det skal ikke plantes fremmede treslag, busker eller 
planter i forbindelse med veganlegget. 

Bru uten pilarer i elva vil begrense den direkte påvirkningen noe, og er et positivt 
tiltak i forhold til naturmiljø. 

 

0.5.2 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det er ingen spesielle konsekvenser knyttet til anleggsfasen for dette prosjektet, men 
det må tas forhåndsregler slik at en unngår avrenning og forurensning. Anleggs-
aktiviteten kan også forstyrre dyrelivet både i elva og til lands. Det er imidlertid 
vanskelig å sette begrensninger i anleggsarbeidet i forhold til dette, siden de ulike 
gruppene som blir berørt har ulike perioder de er sårbare i. Det beste er derfor en så 
kort anleggsperiode som mulig.  

Det er viktig at det blir stilt strenge krav til entreprenøren når det gjelder 
anleggsbeltet. Dette må i utgangspunktet gjøres så lite som mulig for å skåne 
verdifulle naturtyper og bevare grøntstruktur.  

Generelt vil de mest omfattende alternativene (2A og B) gi de største negative 
virkningene både med tanke på støy, midlertidige anleggsbelter og størst fare for 
forurensning av Nidelva. Dersom det blir fundamenter i elva vil det midlertidig 
måtte fylles ut i elvekanten ved etablering av disse. 

 

0.5.3 Oppfølgende undersøkelser 
Det anses ikke nødvendig med oppfølgende undersøkelser i forhold til dette temaet. 
Det er imidlertid viktig at det utarbeides en plan for ytre miljø i anleggsperioden 
som sikrer miljøet. Videre må detaljering i utforming og plassering av brupilarer 
gjøres i samråd med biologisk kompetanse for å unngå unødvendig negativ 
påvirkning på laksebestanden i elva. Det er spesielt viktig å unngå pilarer i djupålen. 
Utforming av kantsone mellom gang- og sykkelvegen og Nidelva må også gjøres i 
samråd med biologisk ekspertise.  
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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/2/: 
• 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/2/. Den etterfølgende beskrivelsen er i 
samsvar med dette. 

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, se figur 2-1 

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.  
 

 
Figur 2-1: Fotoillustrasjon av ny Sluppen bru for alt. 1, 2A og 3 (illustrasjon: Plan 
arkitekter AS) 
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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.  
Dagens Sluppen bru rives, mens brukarene i elva vil mest trolig beholdes.  
 
 

 
Figur 2-2: Sluppen bru har massive brukar i elva 

 

 
Figur 2-3: Det er stedvis meget lite vegetasjon mellom Nidelva og Osloveien 
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Figur 2-4: Vegsystem, alternativ 0+ 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 14 av 60 

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 firefelts bru over 
Nidelva med rundkjøring på vestsiden av elva. All framtidig trafikk fra Osloveien og 
ev. 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 (5,0 m bredde). Det er planlagt 
gangveger til de nye busslommene. 
 

 
Figur 2-5: Vegen ned til Sluppen bru. Ved alt. 1-3 vil denne vegen nedgraderes til 
gang- og sykkelveg, noe som fører til at barriereeffekten avtar noe i forhold til 
dagens situasjon 
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Figur 2-6: 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-Stavne. Ny Sluppen bru får også fire felt. 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. 
 

 
Figur 2-7: Fra vegetasjonen mellom Leirelva og E6 
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Figur 2-8: 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 2-9: 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 Tempevegen. Alle svingebevegelser er mulige i det nye kryssområdet. 
Dette gjør at en kan stenge vestvendte ramper i krysset Omkjøringsvegen–
Brattsbergvegen. 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 2-10: Vegsystem, alternativ 3 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 22 av 60 

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 Sluppenvegen   x x x 
Dagens motorvegbru i Sluppenkrysset utvides til tre 
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 
Tempevegen     x 
Direkte forbindelse mellom Holtermanns veg og 
Omkjøringsvegen     x 
Tempevegen stenges for gjennomkjøring ved 
Renholdsverket  x x   
Tempevegen 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 
Tempevegen  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 naturmiljø/2/: 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, samt for geologiske elementer. 
Dette innebærer i realiteten alle forekomster av jord og vann og biologisk 
mangfold knyttet til dette. 
Utredningsbehov: 
Det må utredes om omfanget av arealbeslag i Nidelvkorridoren gir 
konsekvenser for biologisk rike områder både i anleggs- og driftsfasen. 
Det må vurderes hvilke effekter som oppstår av: 
• forurensing til Nidelva ved anleggsarbeid (slam, avrenning) 
• saltskader til sårbar vegetasjon i driftsfasen (omfang av sårbar vegetasjon 

som vil bli berørt) 
• generell tilførsel av trafikkforurensning til Nidelva. 

Det må vurderes om veganlegget skaper barrierer i forhold til trekkveger. 
Arbeidsmetode: 
• Definere influensområdet 
• Områder som er viktige for naturmiljøet kartfestes 
• Det gjøres en verdivurdering av de områdene som er viktige for naturmiljø 
• Beskrive omfang og konsekvens av tiltakets påvirkning på naturområder og 

arter 
• 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/1/. 

Tematisk avgrensing 
I mange tilfeller har naturmiljøet betydning for, og vil dermed være en del av, andre 
fagtemaer. Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike 
temaer. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes 
innenfor flere tema, er det for temaet naturmiljø definert følgende avgrensinger (fra 
håndbok 140): 

Naturmiljøet avgrenses til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og 
funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles under fagtema 
nærmiljø og friluftsliv. 
Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt spesielle geologiske 
forekomster behandles under temaet naturmiljø, mens naturressursaspektet 
(ressurser for mennesker) som vilt, fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, 
berggrunn og løsmasser behandles under fagtema naturressurser.  
De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den land-
skapsmessige betydningen av disse behandles under tema landskapsbilde, 
mens artenes betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema 
naturmiljø. 
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I den grad luft, vann og grunn forurenses, skal betydningen av dette for det 
biologiske mangfoldet vurderes under naturmiljø. 

Registreringskategorier 
Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to nivåer: 

• landskapsnivå, dvs. større områder og systemer, samt regional grønn-
struktur. Dette omfatter inngrepsfrie naturområder (INON-områder) og store 
viltområder (leveområder/trekkveger). 

• viktige enkeltområder 

Til tross for at planområdet er relativt lite, berører det Nidelvkorridoren og vilttrekk 
mellom øst og vest. Som grunnlag for registrering og verdisetting er viktige enkelt-
områder lagt til grunn (se også tabell 3-2), men de overordnede landskapstrekkene er 
også vurdert. Det er satt fokus på: 
Naturtype: biologisk kartleggingsenhet definert i Direktoratet for naturforvaltnings 
håndbok 13/4/. Naturtyper er verdsatt etter følgende system:  

• svært viktige (A) 
• viktige (B) 
• områder med lokal betydning (C) 

Gjennom noen naturtypekartlegginger er det også benyttet enda en lavere verdi, D.  
Det er utarbeidet en egen oversikt over truete og hensynskrevende vegetasjonstyper i 
Norge/12/ som er benyttet i vurderingene.  
Rødlistearter: Arter som er oppført på rødliste for truete arter i Norge/6/. Rødliste-
kategoriene er vist i tabell 3-1.  
Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og 
annet dyreliv i ferskvann og sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, 
trekkveger, beite-/næringsområder, reirplasser etc.). Ved viltkartlegging etter DN-
håndbok 11 gis de kartlagte enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de 
er/5/. Skalaen er femdelt der 1 er den laveste verdien og 5 den høyeste. 
Vegetasjon: Viktige forekomster av karplanter, moser, sopp og lav, herunder både 
naturlig forekommende planteliv og eventuelle menneskelig introduserte arter. 
 

Tabell 3-1: Rødlistekategorier 

Rødlistekategorier 
Lokalt utryddet – RE 
(Regionally extinct) 

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet (gjelder 
ikke arter utryddet før år 1800). 

Kritisk truet – CR 
(Critically endangered)  

Arter som i følge kriteriene har ekstrem høy risiko for utdøing (50 % 
sannsynlighet for utdøing innen 10 år). 

Sterkt truet – EN 
(Endangered) 

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing (20 % 
sannsynlighet for utdøing innen 20 år). 

Sårbar – VU 
(Vulnerable) 

Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing (10 % sannsynlighet for 
utdøing innen 100 år). 

Nær truet – NT (Near 
threatened) 

Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre 
ovennevnte kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær 
fremtid (5 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år). 

Datamangel – DD (Data 
deficient) 

Arter der man mangler gradert kunnskap til å plassere arten i en enkel 
rødlistekategori, men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende 
kunnskap er stor sannsynlighet for at arten er truet i henhold til kategoriene 
over.  
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Verdi 
Håndbok 140 har kriterier for verdisetting av naturområder. Kriteriene er gitt i 
tabellen nedenfor. 
Tabell 3-2: Verdikriterier tema naturmiljø (fra H140) 

Kategori Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtypeområder/ 
vegetasjonsområder 

Naturområder med 
biologisk mangfold som 
er representativt for 
distriktet. 

Registrerte naturtyper eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori B eller C for 
biologisk mangfold 

Registrerte naturtyper eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori A for 
biologisk mangfold. 

Områder med arts- 
og individmangfold 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for 
distriktet. 
Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 1. 

Områder med stort 
artsmangfold i lokal eller 
regional målestokk.  
Leveområder for arter i 
kategoriene ”nær truet” eller 
”datamangel”. 
Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 2-3. 

Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk.  
Leveområder for arter i 
kategoriene ”kritisk truet”, 
”sterkt truet” eller ”sårbar”. 
Områder med forekomst av 
flere rødlistearter i lavere 
kategorier.  
Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 4-5. 

Naturhistoriske 
områder (geologi, 
fossiler) 

Områder med geologiske 
forekomster som bidrar til 
distriktets geologisk 
mangfold og karakter. 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i stor 
grad bidrar til distriktets eller 
regionens geologiske 
mangfold og karakter. 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. 

Omfang og konsekvens 
Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold til naturmiljøet er gitt i tabell 3-3. 
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og 
omfanget, se vifta fra håndbok 140 (figur 3–1).  
Tabell 3-3: Kriterier for vurderinger av omfang for naturmiljø 

Kategori Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder  

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil 
svekke viktige 
biologiske eller 
landskapsøko-
logiske sammen-
henger 

Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Arter 
(dyr og planter) 

Tiltaket vil i stor 
grad øke arts-
mangfoldet eller 
forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
bedre deres 
vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst 
av arter eller 
forringe deres 
vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller fjerne fore-
komst av arter 
eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

Naturhistoriske 
forekomster 

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

Tiltaket vil 
forringe 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

Tiltaket vil 
ødelegge 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

 



Sluppen–Stavne 

 
 
  

Side 26 av 60 

Innhenting av grunnlagsdata 
Informasjon om området er innhentet ved samtaler med fagpersoner i kommune-
administrasjonen, fylkesmannens miljøvernavdeling og lokalkjente, søk på Internett, 
gjennomgang av tilgjengelige rapporter og befaring i august og i september 2008. 
Kilder er listet opp fortløpende i teksten. 
 

 
Figur 3-1: Konsekvensvifta fra H140 

 

 
Figur 3-2: Fra kantsonen på østisda av Nidelva (delområde nr. 10) 
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4 Registreringer, områdebeskrivelse og 
verdivurdering 

4.1 Influensområde 

Naturmiljøet er variert, og det er forskjell på virkningen en ny veg har på ulike deler 
av naturen. For planter og små dyr kan en veg gi liten effekt bare noen få meter unna 
selve inngrepet. Det vil da være naturlig å operere med et lite influensområde. For 
dyr med lange vandringer som laks, noen hjortedyr og store rovdyr kan influens-
området bli meget stort om en ny veg krysser viktige trekkveger eller gir inngrep i 
elver. 
Innenfor dette teamet er det naturlig med en todeling av influensområdet. I dette 
prosjektet er det nære influensområdet definert å tilsvare planområdet, dvs. i det 
området der alternativene for ny veg fører til inngrep. Feltundersøkelser er gjort her 
(se figur 4-7). Østsida av Nidelva nord for der Omkjøringsvegen dreier østover er 
ikke tatt med innen influensområdet. Aktivitet på vestsida av elva vil ikke gi 
påvirkning av kantsonne/grøntdraget her.  
I tillegg kan tiltaket gi virkninger over et større område. Ved inngrep i elva kan 
influensområdet i teorien omfatte hele den lakseførende delen av Nidelva. I forhold 
til hjortedyr ligger planområdet i en korridor som forbinder skogsområder i øst 
(Strindamarka, Bratsberg) med tilsvarende områder i vest (Byneshalvøya). Et 
utvidet influensområde omfatter hele Byneshalvøya og markaområdene i øst.  
I arbeidet er det foretatt kartlegginger innenfor planområdet. I tillegg er det foretatt 
vurderinger av områder utenfor som kan bli berørt av tiltaket.  

 

4.2 Hovedtrekk 

Det foreligger mye informasjon om naturmiljøet i planområdet. En oppsummering 
av dette gis først.  

4.2.1 Geologi 
Berggrunnen i området består i sin helhet av grønnstein og grønnskifer/10/. Dette er 
en forholdsvis næringsrik bergart som kan gi grunnlag for et rikt planteliv. Området 
ligger under marin grense. Det meste av bergrunnen er derfor dekket av marin leire, 
men fra Tempe idrettsplass og videre nedover langs Nidelva er det betydelige elve–
avsetninger (grus).  
Det er ingen spesielle geologiske forekomster (geotoper) i området.  

4.2.2 Vegetasjonssone 
Planområdet ligger innenfor sørboreal sone, svakt oseanisk seksjon/8/. Denne sonen 
er i Trondheim preget av jordbruk og bybebyggelse. Bartrær dominerer der det er 
skog, men gråorskoger er ikke uvanlig i lier og langs vassdrag. Høymyr og bestand-
er av edelløvskog og tørrengvegetasjon forekommer også. Typisk for både sørboreal 
og boreonemoral sone er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommer-
temperatur.  

4.2.3 Klima 
Gjennomsnittstemperaturen for Trondheim (stasjon 68150, 58 moh.) for hele året er 
5,6 ºC. Januar er den kaldeste måneden og juli den varmeste, med hhv. –2,5 ºC og 
14,0 ºC i gjennomsnittstemperatur /9/. 
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Trondheim ved Øvre Leirfoss har en årlig gjennomsnittsnedbør (1961–1990) på 
1000 mm, med 47 mm i den tørreste måneden (mai), og 116 mm i den fuktigste 
måneden (september). Trondheim har nedbør (over 1 mm) 200–220 dager i året/9/.  

4.2.4 Vanndirektivet 
Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet) fastsetter miljømål som skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Direktivet er tatt inn 
i norsk rett gjennom Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften).  

Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både 
vassdrag, grunnvann og kystvann.  

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for vannregion Trøndelag. Her er 
Nidelvvassdraget ett av fire vannområder i regionen som prioriteres i første planfase. 
Samlet sett karakteriseres hele Nidelva med sidebekker som ”risiko eller mulig 
risiko” /41/. De nedre delene av elva er en kandidat til å være en sterkt modifisert 
vannforekomst.  

Miljømålene for naturlige vannforekomster av overflatevann er at de skal ha god 
eller svært god økologisk og kjemisk tilstand. For sterkt modifiserte 
vannforekomster er målet at det skal bli best mulig uten at man må endre det 
inngrepet som gjør vannforekomsten sterkt modifisert.  

 

4.2.5 Overordnet grøntstruktur 
Med sin beliggenhet nær Trondheim sentrum er planområdet sterkt berørt av 
infrastruktur som E6 og jernbanen og bebyggelse. Likevel er det viktig grøntstruktur 
i området. Nidelva med kantsoner representerer et viktig grøntdrag som er med på å 
knytte ulike naturområder sammen i et ellers sterkt nedbygd område.  
Planområdet inngår også i en av to korridorer som forbinder Byneshalvøya med 
områdene i øst (Strindamarka). Foruten denne er det en tilsvarende korridor lenger 
sør mellom Ringvål og Skjøla. På kommunens viltkart er denne korridoren 
karakterisert som et svært viktig viltområde, og det er markert vilttrekk her (se figur 
4-2).  
 

 
Figur 4-1: Leirelva rett oppstrøms møtet med Nidelva 
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Figur 4-2: Utsnitt fra kommunens viltkart/22/ som viser viktige forbindelseslinjer 
mellom Byneshalvøya i vest og markaområder i øst. Rødt markerer den høyeste 
verdien. Svart X viser omtrentlig plassering av planområdet 

 

4.3 Viltkartlegging/dyreliv 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning har mange registreringer innenfor og 
i nærheten av planområdet/3/. Viltområder som inngår i influensområdet er gjengitt i 
tabellen under. Merk at mange av områdene er overlappende.  
 
Tabell 4-1. Viltregistreringer i planområdet. Hentet fra Naturbasen/3/ 

Nr. Beskrivelse Vekt Størrelse 

BA00051060, 
Leira, Okstad, 
Sluppen, Nedre 
Leirfossen 

Dette er et av de viktigste områdene for elg og rådyr i 
Trondheim kommune og omfatter grøntområdet mellom 
Nidelva (Nedre Leirfossen og Sluppen) og vestover til 
marka. Området er derfor både leveområde og viktig 
trekkorridor. Det er en av de to viktigste forbindelsene 
mellom Byneshalvøya og områdene østover for utveksling 
av hjortevilt.  

3 5990 dekar 

BA00051203, 
Halset 

Elvekant og bekkedaler med mye spurvefugl. Omfatter 
området mellom Nidelva og E6 fra Nedre Leirfossen og ned 
til Sluppen bru.  

1 299 dekar  

BA00051000, 
Nedre Nidelva 
og Havna 

Stort område som omfatter Nidelva fra Nordset og ned til 
havna. Hele området fungerer som en viktig overvintrings-
lokalitet for andefugl. Vanlig overvintrende arter er gråhegre, 
storskarv, stokkand, kvinand, havelle, sjøorre (NT), 
svartand, ærfugl, siland, gråmåke, svartbak. Smålom, 
gråstrupedykker, horndykker (EN), bergand (VU), toppand, 
laksand, alke, lomvi (CR) og teist (NT) opptrer mer 

3 7668 dekar 

X 
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uregelmessig i mindre antall. 
Rasteområde for andefuglervår/høst/vinter. 

BA00051116, 
Nidelv, Piren, 
Rotvoll 

Samme område som forrige er også angitt som leveområde 
for oter (VU). Jevnlige observasjoner av mor med unger fra 
flere lokaliteter tilsier at arten yngler noen få steder i 
kommunen innenfor de angitte områdene. Nøyaktig 
hiområde er imidlertid ikke kjent. 

2 7668 dekar 

BA00051186, 
Nidelva 

Nidelva fra Nordset og ned til Ila er registrert som 
rasteområde for sangsvane (NT).  

3 1336 dekar 

BA00051280, 
Ladehammeren-
Havna 

Hele området fra Ladehammeren og ned til havna fungerer 
som en overvintringslokalitet for måkefugl. Sjeldne arter 
som grønlandsmåke og polarmåke registreres regelmessig i 
området. 

1 3949 dekar 

BA00051199, 
Stavne 

Spurvefugler, yngleområde. 1 87 dekar 

BA00051042, 
Stavne sør 

Kantskog langs Nidelva som er leveområde for dvergspett 
(VU). 

4 69 dekar 

BA00051022, 
Stavne-Nidelva 

Yngleplass for bever. En kvisthytte i området. 2 270 dekar 

BA00051200, 
Valøy-Tempe 

Kantskog langs Nidelva. Tilholdssted for spurvefugl. 1 106 dekar 

BA00051205, 
Leiraområdet 

Elveskog med rikt fugleliv (kjerneområde for spurvefugl). 
Kjernebiter, løvmeis, gulsanger, stjermeis og munk har 
tilhold i området. Leirelva er en av de to viktigste forbindels-
ene mellom Byneshalvøya og områdene østover for 
utveksling av hjortevilt/15/ (jf. lokalitet nr. BA000511060). 

2 416 dekar 

BA00051202, 
Tverreggen 

Område med mye spurvefugl (yngleområde). Omfatter 
arealet fra Sluppen bru og opp til Tvereggen på østsida av 
elva.  

1 252 dekar 

BA00051201, 
Hoen 

Kantsonen mellom Nidelva og bebyggelsen på vestsida 
mellom Sluppen og Stavne. Område med mye spurvefugl 
(yngleområde). 

1 124 dekar 

 
 

 
Figur 4-3: Skjermbilde fra Naturbasen. Brun skravur er registrerte viltområder  
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4.3.1 Nidelva  
Nidelva er navnet på den nedre del av Neavassdraget. Nedslagsfeltet for Nea er 
3 178 km2, der 2 870 km2 ligger oppstrøms Selbusjøens utløp. Feltet starter på 
svensk side inne i fjellene sør for Sylan. Vannføringen er 110 m3/s i middel, mens 
flomvannføringen er målt til hele 950 m3/s. Siden 1881 er den laveste vannføringen 
ved Rahte vannmerke målt til 8 m3/s. Strekningen nedenfor Nedre Leirfoss er 9,7 km 
lang og er påvirket av flo/fjære opp til området ved Nidarø/33/.  

I tillegg til registreringen gjengitt i Naturbasen finnes mye stoff om Nidelva fra 
andre kilder. Nidelvas mange naturkvaliteter er blant annet behørig dokumentert i et 
nylig utgitt eget temahefte/21/. Kommunen har også utarbeidet egne faktaark som 
beskriver viltverdier i området/19/,/20/.  

Fugl 
Generelt påpekes elvas betydning for fuglelivet, og et rikt planteliv med innslag av 
sjeldne arter. På strekningen Stavne bru–Øvre Leirfoss har Det nasjonale sjøfugl-
kartverket/7/ følgende registreringer av nyere dato: gråhegre, gråmåke, krikkand, 
kvinand, laksand, siland, stokkand, svartbak, toppand. Naturbasen oppgir vintererle 
ved Leirelva. Velutviklet vannvegetasjon og isfritt vann er viktig for overvintrende 
vannfugl.  
I rapporten Kunnskapsstatus for ”viktige” dyrearter i Trondheim kommune, 
vurdering av trusler og forslag til tiltak oppgis en rekke vanntilknyttede fugler som 
er observert i de nedre del av Nidelva/39/. Av rødlistete arter nevnes sangsvane (NT). 
I perioden 1976-91 overvintret i gjennomsnitt 32 ind. i Nidelva. Ellers er skjeand 
(VU) observert ved Nedre Leirfoss, lappfiskand (EN) er en sjelden trekk- og 
overvintringsgjest, dvergdykker (NT) er en regelmessig, men fåtallig vintergjest. 
Noen observasjoner av vannrikse (VU) forekommer. Sivhøne (NT), er en fåtallig 
overvintringsgjest, først og fremst langs elvekantene av Nidelva. Mellom 50-250 
individer av hettemåke (NT) overvintret i kommunen. De alternerer mellom Nidelva 
og fjæreområdene. Makrellterne (VU) er relativt vanlig forekommende ved fjorden, 
Nidelva og ved større ferskvann.  
Ferskvannsfaua 
Nidelva ble undersøkt for elvemusling (VU) i 2005. Arten ble ikke påvist, men det 
utelukkes ikke at den kan forekomme på dypt vann nedenfor Nedre Leirfoss. Et 
relativt nytt skallfunn ved Sluppen (1998) indikerer at det kan finnes noen spredte 
muslinger fortsatt i dette området/16/. 
Nidelva er en kjent lakseelv, og har også status som nasjonalt laksevassdrag. Den 
lakseførende strekningen er forholdsvis kort. Laks går opp til Nedre Leirfoss, noe 
som gir en strekning med laks på litt under ti kilometer. Elva er ei storlakselv. Det 
vil si at laksen som går opp i Nidelva for å gyte kan ha vært både 3 og 4 år i sjøen, 
og dermed oppnådd vekt på over 8 kg. Årlig tas det laks på ca. 20 kg. Bestanden av 
laksefisk i Nidelva er god. Årlig har det vært fisket det mellom 4 og 7 tonn laks og 
sjøørret i elva/29/. Fiskevaldet Nydalsdammen går fra Sluppen bru og ned til 
Tempebanen. Dette er av de beste vald i elva, og det er spesielt kjent for storlaks. 
Fylkesmannen innførte i 2009 forbud mot å fange sjøørret i Nidelvvassdraget fram 
til 2011/40/.  
Det opptrer også andre sjølevende arter i Nidelva som ål (CR), skrubbe og muligens 
havniøye/31/.  

Det er ikke foretatt en undersøkelse av bunnforholdene og leveområder for fisk i 
Nidelva innenfor planområdet. På denne strekningen er elva stabil, og det er lite 
flytting av masser/38/. De gode fiskevaldene i dette området er med på underbygge at 
strekningen er viktig for laks. 
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Pattedyr 
Nidelvkorridoren er et viktig leveområde for flaggermus/23/. Nordflaggermus og 
vannflaggermus er påvist, trolig opptrer også brandtflaggermus/24/. 
Kunnskapen om smågnagere er begrenset, men vannspissmus er påvist i gulpeboller 
fra ugler langs Nidelva. Ellers må en anta at vanlige arter opptrer i området.  
Per 2007 var det funnet 17 bebodde beverhytter i Trondheim, hvorav 5 i 
Leirelvvassdraget og 6 i Nidelva/39/.  
Et av kjerneområdene for grevling i Trondheim er Nidelvkorridoren, helt ned til 
Marinen og Gamle Bybro. I elvekanten her har den gjerne dagleie, vinteropphold og 
sitt ynglested. Otrer (VU) opptrer i Nidelva/39/. Se ellers forrige kapittel om viltarter i 
området.  

Vannkvalitet 
Vannkvaliteten på denne strekningen er i dag generelt god ved tørrværsperioder. På 
målestasjoner fra Stavne bru til Nidelv bru ble det i 2008 målt høye nivåer av 
tarmbakterier (TKB) under nedbørsperioder (tabell 4-2). Dette kommer trolig av at 
avløpsvann havner i vassdraget.   

Samtlige prøvepunkter viser bedring i fosfornivåene det siste tiåret. Årsmidler for 
fosforinnholdet har i de senere år ligget lavere enn 7 μg/l, dvs. tilstandsklasse I- 
meget god. Data fra 2008 er gitt i tabell 4-2. 

 

Tabell 4-2: Resultater fra overvåking av Nidelva i 2008. Plasserring i 
tilstandsklasser i henhold til SFT (1997). Data fra Trondheim kommune/42/ 

Prøvepunkt TKB1 per  
100 ml 

Total fosfor2  
FTU 

Turbiditet2  
mg Pt/l 

Farge2  
μg P/l 

Kanalen, overflate 887  8,7 1,6 21  

Kanalen, bunn 164  24 0,9 7  

Nidelv bru  1417  6 2 22  

Gamle Bybro  1190  6,1 2,1 23  

Nidareid bru  2960  6,1 2,0 22  

Stavne bru  3377  4,9 1,9 22  

Sluppen bru  149  3,7 1,6 22  

Tiller bru  82  4,1 1,6 23  

Trongsundet  1  4,9 1,2 26  
1) 90-persentil, 2) aritmetisk middelverdi   

Tilstandsklasser:  

I-meget god  II-god  III-mindre god  IV-dårlig  V-meget dårlig  

 

4.3.2 Leirelva 
Leirelva er det største sidevassdraget til Nidelva på den lakseførende strekningen og 
drenerer store deler av Bymarka. Nedbørfeltets areal er 28 km2 (ekskl. sidebekkene 
Heimdals-, Ugla- og Kystadbekken). Leirelva starter fra Leirsjøen (196 moh.), 
drenerer boligstrøk ved Stavset og Selsbakk før den munner ut i Nidelva. Anadrom 
del strekker seg til et fossefall ved Selsbakk, en strekning på omlag 2,5 km.  
Etter en lengre periode med dårlige forhold viser data fra el-fiske i perioden 2001–
2008 viser at Leirelva har en livskraftig og egenreproduserende bestand av ørret. 
Alle aktuelle aldersklasser av ørret er påvist de siste årene. Laks finnes også, men 
forekomstene og fordelingen oppover elva er fremdeles ujevn, noe som tyder på at 
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egenproduksjonen i elva er liten og at det kan være en del vandring av laks som er 
produsert i Nidelva. Den økologiske tilstanden for laksefisk vurderes i dag som God 
på hele lakseførende strekning, men forurensning kan være et problem, spesielt for 
årsyngel/42/.  

Nedre del av Leirelva har en meget påvirket bunndyrfauna med sterk dominans av 
tolerante bunndyrgrupper som fjærmygg. Den økologiske tilstand ble vurdert som 
Dårlig i 2007 og Meget dårlig i 2008/42/. 

Leirelvkorridoren er en meget viktig trekkveg for storvilt og fungerer som et viktig 
oppholdsområde for storviltartene elg og rådyr.  
Elva er i tillegg hekkeområde for en rekke vann- og vadefugler, bl.a. stokkand, 
kvinand, strandsnipe og fossekall. Den er også et viktig hekke- og oppholdsområde 
for kulturlandskapsarter. Det ble funnet en elvemusling i Leirelva ved Stavset i 
1988. Det ble gjort undersøkelser i 2005, uten at arten ble funnet. Det er mulig at 
den aldri har vært i elva, og at eksemplaret som ble funnet i 1988 var satt ut/16/.  
Det er bare de nedre deler av Leirelva som ligger innenfor planområdet. Denne 
delen har i mange år vært preget av høyt bakterieinnhold. Årlig samsvarer 
vannkvaliteten med dårligste tilstandsklasse V- Meget dårlig. Målinger som er 
gjennomført siden 1995 tyder likevel på at det har skjedd en reduksjon i 
forurensningsbelastningen. For næringssalter ble det i 2008 målt gunstig innhold av 
fosfor, de laveste som er målt i langtidsperioden 1995-2008. Øvre deler av Leirelva 
har lavt innhold av fosfor. 
Den biotilgjengelige andelen av kobber og andre metaller i Leirelva ligger 
sannsynligvis ikke på et nivå som vil være kritisk for bla. laksefisk/42/.  
 

4.4 Rødlistearter 

Artsdatabankens database/14/ har en rekke rødlistearter i området, se tabell 4–2 og 
figur 4–6. Denne oversikten er ikke komplett. Det opplyses for eksempel at 
dvergdykker (NT) og sivhøne (NT) også opptrer sporadisk/30/. 
I tillegg er det registrert en del arter i dette området som er rødlistet, men som ikke 
har naturlige voksesteder i Midt-Norge. Disse er kulturspredd gjennom importert 
korn og såfrø, ballast og fra hager. Det er derfor ikke naturlig å liste dem opp. Dette 
gjelder bete Beta vulgaris, strandbete Beta vulgaris ssp. maritima, åkerstorkenebb 
Geranium dissectum, åkersteinfrø Buglossoides arvensis, sanddodre Camelina 
microcarpa, sprikepiggfrø Lappula myosotis og takfaks Anisantha tectorum. Disse 
registreringene er i hovedsak gjort på 1940- og 50 tallet.  
 

 

Tabell 4-3: Rødlistearter i området registrert i Artsdatabanken/35/ 

Institusjon/
artsgruppe 

Sta-
tus 

Vitenskapel
ig navn 

Norsk 
navn 

Funn-
år 

Lokalitet/beskrivelse 

SOPP 

Nat.historisk 
Museum 

NT Phellinus 
nigro-
limitatus 

Svart-
sone-
kjuke 1937 

Nedre Leirfoss (usikker bestemmelse/34/). 
Arten vokser på død gran i 
kontinuitetsskog/34/. Det er tvilsomt om 
arten opptrer innenfor planområdet.  

LAV 

Nat.historisk 
Museum 

EN Collema 
limosum 

Leirglye 

1946 

Nedre Leirfoss. Pionérart på naken, mer 
eller mindre kalkholdig leirjord på solåpne 
voksesteder.Den er avhengig av mark 
som jevnlig forstyrres og forsvinner lett 
ved gjengroing/34/. Svært sjelden.  
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MOSER 

Vitenskaps-
museet 

NT Lophozia 
perssonii  

Kalkflik 1993 Sluppen. Arten er funnet på naken, 
leire/34/. 

Vitenskaps-
museet 

VU Syntrichia 
virescens  

Barkhår-
stjerne 2002 Nidelva mellom Kroppan bru og Tempe 

langs turstien 

Vitenskaps-
museet 

NT Tortula 
leucostoma 

Krølltust
mose 1889 

Hoem, Strinden. Funnstedet er trolig et 
sted mellom gamle Oslovei og Havstein 
kirke. Hvorvidt arten fortsatt vokser her er 
usikkert/34/.  

KARPLANTER 

Vitenskaps-
museet 

VU Salix 
triandra 

Mandel-
pil 

1991  

Nedenfor Sluppenbrua i elvebredden. 
Pionérart som koloniserer partier med 
finkornet materiale (sand, silt, leire) langs 
elvebredder, på øyer og ører. Blir fort 
utkonkurrert av andre arter om miljøet 
stabiliserer seg/34/.  

Vitenskaps-
museet 

NT Ulmus 
glabra 

Alm 1933 Nedre Leirfoss (finnes også mange andre 
steder). God bestand i Trondheim 

Vitenskaps-
museet 

NT 

Catabrosa 
aquatica  

Kilde-
gras 

1945 Sluppen. Kortvokst gress som vokser i 
vannkanter, kilder og andre stabilt fuktige 
steder. Den vokser alltid på finkornet og 
relativt næringsrik og ofte ganske 
humusrik mark. Det er ukjent om arten 
finnes innenfor planområdet i dag.  

Vitenskaps-
museet 

NT Myricaria 
germanica  

Klåved 1942 På en holme nedenfor Sluppen i Strinden. 
Nidelva. Arten anses nå å være tapt/28/,/34/.  

Vitenskaps-
museet 

VU Asperugo 
procumbens 

Gåsefot 1900 Kropdalen og Ladehammeren 

Vitenskaps-
museet 

NT Alchemilla 
plicata 

Buttmari
kåpe 

1999 Byåsen, Bøchmanns veg mellom Hoem 
og Stamne. Skråning i vegkanten. 

DYR 

NINA VU Margaritifera 
margaritifera 

Elve-
musling 

1998 Trekanten ovenfor E6 

Ento-
mologisk 
Forening 

EN Malacodea 
regelaria 

Gran-
måler 

1986 Nedre Leirfoss 

DN NT Cygnus 
cygnus 

Sang-
svane 

2004 Stavne bru–Øvre Leirfoss 

NINA VU Aythya 
marila 

Bergand 2009 Stavne bru–Øvre Leirfoss 

NINA NT Anas acuta Stjert-
and 

1997 Stavne bru–Øvre Leirfoss 

DN VU Dendroco-
pos minor 

Dverg-
spett 

2001 Stavne, Tempe 

NOF NT Lanius 
excubitor 

Varsler 2009 Kroppanbrua, Tempe m.fl. 

NOF NT Vanellus 
vanellus 

Vipe 2009 Sluppen, Valøya 

NOF VU Accipiter 
gentilis 

Hønse-
hauk 

2008 Valøya 

NOF VU Streptopelia 
decaocto 

Tyrker-
due 

2009 Osloveien v/Stavne 

NOF NT Sturnus 
vulgaris 

Stær 2009 Sluppen, Valøya 

NOF NT Larus 
ridibundus 

Hette-
måke 

2009 Tempe 
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4.5 Naturtyper 

Figur 4-6 viser registrerte naturtyper i området, mens de er beskrevet i tabell 4-4 
(data innhentet fra Trondheim kommune)/18/. Nummereringen på kartet tilsvarer 
nummerering i tabellen. En god del av informasjonen er sammenfallende med 
viltkartleggingen. 
 

Tabell 4-4: Beskrivelse av naturtyper i planområdet (Fra Trondheim kommune)/18/ 

Nr. Type Beskrivelse Verdi 

2027 
7527 
2124 
2128 
479 

Gråor-
heggeskog 

Gråor-heggeskogen langs Nidelva former en buffer langs et av de 
viktigste vassdrag i Trondheim. Nidelva ble i 2006 utnevnt som et 
nasjonalt laksevassdrag. Selve elva og det grønne beltet langs elva 
er kartlagt som svært viktige viltområder. Fuglelivet er rikt, elva er en 
viktig hvile- og oppholdsplass for vannfugl. Lauvskogen i kantsonene 
er tett og har en rik fauna av hekkende spurvefugler. Grevling, rådyr, 
elg og bever har tilhold i området. 
Områdets verdi ligger i den høye produktiviteten, funksjonen som 
oppholds- og hekkeområde, og at vegetasjonen fungerer som en 
buffer mot elva i tettbebyggelsen. Området er mye brukt i friluftsliv-
sammenheng og er en del av det helhetlige landskapet som 
Nidelvkorridoren utgjør. 

A 

2035 
 

Gråor-
heggeskog 

Mellom jernbanen og Osloveien. Samme beskrivelse som lokaliteten 
beskrevet over. Som annen skog i Nidelvkorridoren ligger verdien i 
den høye produktiviteten, funksjonen som oppholds- og 
hekkeområde, og at vegetasjonen fungerer som en buffer mot elva i 
tettbebyggelsen. 

A 

2033  Småbiotoper  Elvekant, fylling, tilgroing med gråor og salixarter. D 

7328 Lauvbland-
ingsskog 

Edellauvskog med hassel, selje, lønn, gran, gråor, rogn. Området er 
en del av det helhetlige landskapet som Nidelvkorridoren utgjør.  

C 

478 Gråor-
heggeskog 

Skog med gråor, selje, rogn, bjørk, lønn og hegg langs Leirelva. 
Hører også til Nidelvkorridoren,  

C 

425 Gråor-
heggeskog 

Gråor-heggeskog som ligger i en bratt ravinedal øst for Nidelva ved 
Sluppen bru. Dominerende trær er bjørk, or, hegg, osp, rogn, selje, 
og litt gran. På grunn av det bratte terrenget er skogen stort sett urørt 
og har en lang kontinuitet i tresjiktet. Enkelte stier krysser arealet, 
blant annet en gammel lysløype. Området blir brukt som inngangs-
port til friområdene ved Nidelva. Skogen er preget av mange gamle 
trær - enkelte trær har en kronediameter på opp til 12 m. Som annen 
skog i Nidelvkorridoren ligger verdien i den høye produktiviteten, 
funksjonen som oppholds- og hekkeområde, og at vegetasjonen 
fungerer som en buffer mot elva i tettbebyggelsen.  

B 

2127 Småbiotoper Voll, strandsone under gjengroing av salix, gråor, tistel, gras. C 

477 Gråor-
heggeskog 

Skog langs Leirelva med gråor, selje, rogn, bjørk og lønn. C 

2037 Gråor-
heggeskog 

En gråor-heggeskog langs Nidelva sør av Kroppan bru mellom E6 og 
elva. Skogen vokser på leirjord og sandavsetninger på et ca. 10 ha 
stort areal, inkludert to øyer i elva. Dominerende treslag er gråor, 
hegg og selje, dessuten vokser lønn, alm (NT), hassel, bjørk, osp og 
rogn her. Gråor-heggeskogen danner en korridor på 100-150 m 
bredde. Dyrket mark gir et smalere skogsareal to steder (35 m bredt). 
Tresjiktet er tett og gjennomgående langs elva. De nedre deler av 
skogen er flompåvirket, og elva har her muligheten å forme øyer og 
sandbanker. Bever har hi i området. En del stier og veger krysser 
området. Nidelva med kantsoner har stor betydning for vilt (viltareal 
verdi A). Områdets verdi ligger størrelsen, den tette sammenheng-
ende skogen og funksjonen som oppholds- og hekkeområde for vilt. 
Det er en av de siste bynære steder hvor elva har muligheten å forme 
kantsonen gjennom naturlige prosesser. 

A 

9975 Dam Ingen spesielle verdier registrert,. C 
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Figur 4-4: Registrerte naturtyper (fra Trondheim kommune) og rødlistearter 
(nedlastet gjennom Artskart, www.artsdatabanken.no, 2009-11-02) 
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4.6 Egen kartlegging 

Området ble undersøkt september 2008. Langs elvebredden vokser gråor-heggeskog, 
mens det oppover i skråningen fra Osloveien er en mer blandet løvskog. 
De tidligere registrerte lokalitetene består av en velutviklet tett nærmest ugjennom-
trengelig utgave av skogtypen, marksjiktet består for det meste av åpen tørr leirjord 
med lite vegetasjon, men som tiltar mot elvebredden og på noe flatere områder. Trær 
av en viss størrelse har noen steder falt ned på grunn av mangel på feste i den myke 
leiren, det er også mye større og mindre døde kvister og trær som ligger på bakken, 
noe som gjør terrenget nærmest ufremkommelig utenom stiene. 
Vegetasjonen ved elvebredden består av mjødurt, strandrør, geitrams, skogrørkvein, 
skogsivaks og noe åkertistel. 
Av moser ble det gjort funn av flere gode signalarter som finnes på kalkrike berg og 
fuktig basis leirjord som krusfellmose Neckera crispa, glansmose Homalia 
trichomanoides, bergrotmose Gymnostomum aeruginosum og skeijamnemose 
Plagiothecium cavifolium.  
På råtten ved ble det funnet stubbeblonde Chiloscyphus profundus, stubbefauskmose 
Herzogiella seligeri, orejamnemose (NT) Plagiothecium latebricola og 
leirlommemose Fissidens viridulus.  
Mange av disse spesielle moseartene som vokser på åpen leirjord er små og lette å 
overse. Det er derfor sannsynligvis at flere av disse finnes her. 
Det er heller sparsomt med kravfulle lav innenfor området, men ved Sluppen bru ble 
det registrert en del busk- og bladlav som filthinnelav Leptogium saturninum, flis-
hinnelav Leptogium lichenoides, blanknever Peltigera horizontalis og skjellnever P. 
praetextata. Det er også sparsomt med lungenever Lobaria pulmonaria og skrubbe-
never Lobaria scrobiculata, men de forekommer i skråningen over Osloveien. 
 

4.6.1 Naturtyper og flora 
En gjennomgang og oppdatering av kommunens kartlegging er gjort iht. retnings-
linjene i DN-håndbok 13/4/. Kommunens egne avgrensinger og nummerering er 
fulgt. 

Stavne, gråor-heggeskog (nr. 2027) 
Gråor-heggeskogen er velutviklet med mye død ved, marksjiktet består for det meste 
av åpen tørr leirjord, en jordtype som er voksested for mange spesialiserte konkur-
ransesvake (og rødlistede) mosearter. Ingen av disse ble funnet under befaringen, 
men det er fullt mulig at disse kan forekomme. Disse er små, og lette å overse. 
Vegetasjonen ellers består av høgstaude-storbregne utforming og noe lågurt-
småbregne utforming avhengig av fukt og jorddekke. Vegetasjonen er frodigst langs 
elvekanten med planter som skogstjerneblom, firblad, skogburkne, noe strutseving, 
geitrams, strandrør, mjødurt, flaskestarr, skogrørkvein og skogsivaks. 
Mandelpil (VU) er funnet i nærheten av lokaliteten. Dette er en art som foretrekker 
elveører og kantkratt langs elvestrender. Mye av elvebredden er utilgjengelig med 
tett krattskog. Arten finnes også trolig innenfor denne naturtypen.  
Det finnes mye død ved med variert nedbrytningsgrad i lokaliteten. Her vokser 
moser knyttet til råtten ved som stubbeblonde, stubbefauskmose Herzogiella seligeri 
og grannkrekmose Lepidozia pearsonii, i tillegg til glansmose som også vokser 
direkte på leiren og ved basis av trestammer og bergrotmose direkte på leiren. 
På grunn av manglende sikre funn av rødlistearter, men at slike med stor 
sannsynlighet kan finnes i lokaliteten, er denne naturtype vurdert som viktig, B. 
Området har også verdi som viltområde. Av rødlistete arter er området godt egnet 
som hekke- og leveområde for dvergspett (VU) med stubber og råtten ved 
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tilgjengelig. I mindre viker i lokaliteten oppholder det seg en rekke andefugler. Om 
noen av disse hekker her er ikke kjent. Området er ellers viktig som oppholds- og 
hekkområde for en rekke arter av småfugl, også under trekket. 
Det ble observert sportegn som vise at dette er levested for bever, grevling og rådyr.  
Etter DN-håndbok 11 Viltkartlegging/5/, vektes disse artene.  

Art Beskrivelse Vekt 

Bever En del felte tre av gammel dato, ingen hytte eller ferske gnag. Leveområde  2 

Grevling Leve- og yngleområde 3 

Rådyr Beite- og trekkområde 3 

Dvergspett (VU) Hekke- og leveområde 4 

Sangsvane (NT) Beiteområde, rasteområde og trekkveg 3 

Andefugler Beiteområde, rasteområde, trekkveg  4 

 
Etter en samlet vurdering gis naturtypen verdi A, noe som sammenfaller med 
kommunens verdisetting.  

Sluppen, småbiotoper (nr. 2033) 
Denne lokaliteten er en fortsettelse av foregående lokalitet. Den går i en smal stripe 
langs elva sørover mot Sluppen bru. Denne sonen er flere steder veldig smal (se 
forsidebildet). Gråor er det dominerende treslaget. Vegetasjonen i elvekanten består 
av mjødurt, strandrør, skogsivaks, skogrørkvein, åkertistel og geitrams. 
Under befaringen ble det registrert flere eksemplar av mandelpil (VU) i denne 
lokaliteten. Dette var relativt unge eksemplarer. Elva renner stritt i dette området og 
har elementer av elveørkratt (Q3). Denne naturtypen er regnet som truet (VU)/12/. 
Utformingen Q3f mandelpilkratt (VU) kan til en viss grad brukes her/11/. 
I dette området er det tidligere registrert klåved (NT). Arten er sårbar for gjengroing 
og den vokser helt i vannkanten hvor den trives i elvegrusen i det strie vannet. Om 
den fortsatt finnes, er dette det beste leveområdet for arten innenfor planområdet, 
men den har trolig gått ut /28/,/34/.  
I den kommunale basen er lokaliteten vurdert til D, lokalt viktig, men denne kan 
trygt høynes til minst C, lokalt svært viktig. 

Gråor heggeskog, østbredden (nr. 2128) 
Lokaliteten er av samme type som lokalitet 2027 med marksjikt bestående av for det 
meste åpen tørr leirjord. Partier har høgstaude-storbregne-utforming og lågurt-
småbregne-utforming med samme plantearter som nevnt i lokalitet 2027. I tillegg 
ble det registrert firblad, skogsalat og trollbær. 
Gråor og hegg dominerer, men av andre treslag finnes noe hassel og ask, og 
fremmende treslag som platanlønn og balsampoppel.  
Her finnes det også mye nedfalte tre og mye død ved, utenom stien er terrenget 
nærmest ufremkommelig. Øverst i lokaliteten går det en kraftledning med uthogd 
ryddegate. 
Barkhårstjerne (VU) Syntrichia virescens finnes spredt på 5-6 poppelstammer. Ved 
Sluppen bru vokser det mandelpil (VU), og denne kan med stor sannsynlighet også 
finnes på hele elvestrekningen fra brua til Tempebanen hvor flere eksemplar ble 
funnet. 
Det er gjort noen gamle funn av klåved (NT) både ovenfor og nedenfor denne 
lokaliteten. Arten er konkurransesvak og finnes langs elvebreddene hvor andre arter 
vanskelig får feste på grunn av sterk strøm. Ved Sluppenbrua er det slike forhold, og 
arten kan muligens ennå finnes. 
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På råtten ved, som det er rikelig av i lokaliteten, vokser stubbeblonde, stubbefausk-
mose og glansmose. Her ble også gjort et funn av orejamnemose (NT). Denne er 
ikke registrert i området tidligere, og det er så vidt vi kjenner til bare gjort to 
registreringer av arten i fylket tidligere.  
Lokaliteten har typisk mosearter som vokser på åpen leire som småtøffelmose 
Aloina rigida, ranktøffelmose Amblyodon dealbatus, kantgrøftemose 
Dicranodontium asperulum og småalgemose Ephemerum serratum. Nær opptil 
denne lokaliteten er det tidligere registrert kalkflik (NT). Denne vokser også på åpen 
leirjord, det samme gjelder grøftelommemose Fissidens exilis (NT) som kan opptre. 
Den er påvist ved Nedre Leirfoss/32/.  
Potensialet for sopp, spesielt vedboende arter, er tilstede. Det ble gjort funn av 
rødrandkjuke Fomitopsis pinicola og flatkjuke Ganoderma applanatum. Av mark-
levende sopp er potensialet mindre på grunn av overveiende lavt humusdekke. 
Eseløre Otidea onotica og gullskjellsopp Phaeolepiota aurea ble også funnet. 
Lokaliteten har en rekke gode signalarter og flere rødlistede mosearter, samt at flere 
høyst sannsynlig kan finnes i denne spesielle leirmosefloraen. Barkhårstjerne (VU) 
er også kommunens ansvarsart. Verdien settes derfor til A, svært viktig.  
Lokaliteten har også viltverdi, bl.a. forekomst av dvergspett (VU). Turstien gjennom 
antas å redusere verdien for de andre pattedyrartene i området.  

Småbiotoper (nr. 2127) 
Lokaliteten ligger ved Tempebanen og er noe påvirket av menneskelig aktivitet med 
dels veg, sti og fyllmasse. Vegetasjonen er noe påvirket av dette med mye geitrams, 
men også mjødurt, strandrør, skogsivaks og flaskestarr. Ellers vokser det noe øre-
vierkratt. Det spesielle her er flere eksemplar av mandelpil (VU), både yngre og 
eldre eksemplar. Området er slik en viktig frøbank for arten. 
Andefugler bruker også dette området, og lokaliteten har derfor betydning som 
viltområde. 
Verdien beholdes som nå (C). Men lokaliteten er lysåpen og en registrering av 
plantearter på et mer gunstig tidspunkt (sommerstid) vil være en fordel. I dette 
området er det gjort flere gamle funn av rødlistede karplanter (se tabell 4–2), som 
ikke ble gjenfunnet i 2008. Om det skulle vise seg at disse fortsatt er tilstede, vil en 
oppjustering av verdien til B kunne forsvares. På småholmene utenfor fotballbanen 
kan det også vokse klåved (NT), men disse er ikke undersøkt.  
Lokaliteten ligger utenfor det nære influensområdet for ny veg, men beskrivelsen er 
likevel tatt med.  

Dam (nr. 9975) 
Inne i den foregående lokaliteten finnes et lite tjern. Her vokser en kransalge som 
muligens er glattkrans (NT) Nitella spp. Det meste av kransalgen var vissen og i 
dårlig forfatning, noe som gjorde sikkert artsbestemming umulig. 21 av de 24 de 
norske artene av kransalger er rødlistet, så sjansen for at arten er rødlistet er stor. 
Verdien beholdes som nå (C). 

Skråningen øst for Osloveien (nr. 2035)  
Lia mellom Osloveien og bebyggelsen på Byåsen er preget av inngrep i form av 
flere boliger og jernbanen. Naturtypen er definert som en løvblandingsskog, da noen 
av de typiske gråor-heggeskogsartene mangler. Skogen er artsrik også med innslag 
av hagearter fra hagene i området. Naturtypen er noe frodigere enn de andre 
registrerte områdene, med et større innslag av mer kravstore treslag. Ellers er 
artsinventaret tilsvarende som de andre lokalitetene, men det ble ikke funnet 
rødlistearter. Lungenever Lobaria pulmonaria og skrubbenever L. scrobiculata 
forekommene i skråningen over Osloveien. Noe av området er også gjengrodd av 
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ugras. Bringebær, brennesle, geitrams, sløkje, rødkløver, løvetann, hestehov, burot 
og åkerplanter som vanlig tistel vokser her. 
Det ble ikke funnet elementer som forsvarer en A-verdi her, men det er trolig arter 
her som er oversett. I tillegg er det viktig som et viltområde og del av en større 
sammenhengende grøntstruktur. Samlet sett virker derfor A-verdien fornuftig.  

Skogen langs Leirelva (nr. 476-479) 
Gråor-heggeskogen langs Leirelva er frodig. Skogen er forholdsvis ung, og det er 
ikke mye død ved. Foruten gråor og hegg, finnes vanlige løvtrær som bjørk, osp, 
rogn, selje og noe gran. Feltsjiktet er ikke spesielt rikt, og ingen spesielle arter ble 
påvist. Området har forstyrrelser fra veg, og er kraftig påvirket av tidligere 
utbygging.  

Som naturtype gis denne verdi C, men ved å inkludere viltverdier er B den riktige 
verdisettingen.  

4.7 Fauna 

Faunaen er omtalt under lokalitetsbeskrivelsen tidligere i dokumentet. Generelt er 
det anslått at det finnes 120-130 fuglearter i Nidelvkorridoren, 25-30 arter pattedyr, 
1-2 amfibier og 1-2 krypdyr, i tillegg til en rekke virvelløse dyr. Av pattedyr nevnes 
piggsvin, mink, oter, grevling, bever, rødrev, ekorn, mår, hjort, elg, rådyr, hare, 
røyskatt, snømus, gaupe og ilder, samt flere arter av flaggermus, spissmus og 
gnagere/28/. Bever finnes langs elvestrekningen, flere felte trær av gammel dato 
finnes mellom bruene. Ferske felte trær og trær under felling finnes først og fremst 
mellom Øvre og Nedre Leirfoss, her ble det også observert en beverhytte. I lok. 
2027 finnes et velbrukt dyretråkk som leder mot hiområde utgravd i leira. Dette er 
trolig spor etter grevling. 
Forholdene for registrering av hekkende fugl var dårlige under befaringen. Denne 
skogtypen (gråor-heggeskog) er imidlertid kjent for sitt rike fugleliv. Gulsanger og 
munk er vanlige hekkefugler, det ble også funnet brukte reir av munk, gråtrost, 
rødvingetrost og gjerdesmett. 
Flokker av trekkende fugl viser at området har en stor betydning for hvile og matsøk 
under trekket. Det ble observert vintererle ved elva, en art som har fått en økt 
utbredelse de senere årene. I elva ble det observert en rekke andefugler som siland, 
stokkand, brunakke, laksand, krikkand og kvinand.  
Spor etter spetter var tydelig på gamle morkne stubber langs elva. Det ble ikke fun-
net reirhull, men dvergspett (VU) er tidligere observert og hekker sannsynligvis her. 
Området beskrives som en av de tre viktigste partiene for vannfugl i Nidelva, og 
fungerer som hvileplass og overvintringsområde for vannfugl. I elveløpet mellom 
Sluppen og Nidarø er det overvintring av sangsvane (NT), mens dvergand, 
hønsehauk (VU), havørn og gråspett (NT) opptrer i området vinterstid. Området har 
for øvrig godt bevarte kantsoner og er derfor et viktig område for en rekke hekkende 
spurvefugler. Det rapporteres også at overvintrere som jernspurv, rødstrupe, 
bekkasiner og rugde oppholder seg i skogen langs elva om vinteren/30/.  

4.8 Verdivurdering 

Området er delt inn i enhetlige områder og gitt verdi. En beskrivelse av verdi er gitt i 
tabell 4-5 og vist i figur 4-5. De verdisatte delområdene er skilt ut på grunnlag av 
kartlagte naturtyper og viltkartlegging. Flere lokaliteter er slått sammen for å gi en 
enklere vurdering. Til tross for stor påvirkning i form av i første rekke veger og 
trafikk, men også boliger og jernbane, er mye av det oppinnelige biologisk mangfold 
langs Nidelva i dette området beholdt. Det er uvanlig å ha så mange og verdifulle 
naturtyper i et slikt bynært område.  
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Tabell 4-5: Oppsummering verdier 

Nr. Navn Beskrivelse Verdi  

1 Skog mel-
lom Leirelva 
og E6 

Gråor-heggeskog. Påvirket av dagens veger og trafikk. 
Leveområde for fugler. Liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

2 Kroppan bru Del av den godt utviklete kantskogen langs Nidelva 
nedenfor avkjøringsrampen fra E6 mot Osloveien og 
ned til Sluppen bru. Delområdet er en del av et langt 
større område som er et viktig leveområde og trekkveg 
for hjortevilt. Rødlistearter er registrert i området. 
Området har stor verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

3 Leirelva med 
kantsoner 

Leirelva med kantsoner er en del av det viktige grønt-
draget som forbinder Byneset med skogsområdene i 
øst. Elva har nå fått livskraftige bestander av ørret og 
laks, og den er spesielt viktig for sjøørret. Området gis 
stor verdi.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

4 Gammellina Bebyggelsen ved Gammellina (og videre sørover) har 
bidratt til å redusere områdets verdi for naturmiljøet. 
Likevel inngår bebyggelsen med hager i det viktige 
grøntdraget mot Byneset. Hager har også en viss verdi 
for fugl. Området gis liten verdi.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

5 Skråningen 
mellom 
Osloveien 
og Dovre-
banen/ 
bebyggelsen  

Sidebratt terreng som til tross for nærliggende veger, 
jernbane og bebyggelse er forholdsvis uberørt. Viktig 
som grøntkorridor. Området er viktig for varmekjære 
spurvefugler, dvergspett etc. Stort sett lauvskog, men 
noe gran finnes rett over Sluppen bru. Området har 
stor verdi.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

6 Kant-
vegetasjon 
Sluppen 
bru–Stavne 

Delområdet består av det smale beltet med kant-
vegetasjon mellom Osloveien og Nidelva mellom Slup-
pen bru og Stavne. Det er begrenset med vegetasjon, 
og området er kraftig påvirket, men inngår likevel som 
en viktig sone og buffer mellom elva og vegen. 
Mandelpil finnes. Kantsonene er mange steder så 
tynne og påvirket at det ikke er naturlig å sette verdien 
høyere enn middels. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

7 Kant-
vegetasjon 
Stavne 

Fortsettelse av den forrige, men er langt bredere og er 
mindre påvirket. Verdien er derfor større.  
Rett nord for avgrensningen er Sverresdalsbekken 
nylig åpnet. Den var tidligere lukket.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

8 Stavne  Delområdet omfatter bebyggelsen ved Sivert Dahlens 
veg, Dorthealyst og dyrket jord i området. Bebyggelse 
og oppdyrking reduseres områdets verdi for dette 
temaet, men det inngår likevel som en del av 
grøntdraget. Verdien settes til liten. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

9 Nidelva  Det er dokumentert store verdier knyttet til elva 
innenfor influensområdet. Den er lakseførende og er 
levested for en rekke fuglearter. Verdien er stor. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

10 Kant-
vegetasjon 
Sluppen  

Delområdet omfatter vegetasjonen mellom Nidelva og 
vegsystemet på vestsida av elva. Kraftlinje med rydde-
gate, veger, trafikkstøy og forstyrrelser og tursti forring-
er naturverdiene noe, men siden det er observert rød-
listearter her, og det inngår som en del av grøntdraget, 
gis området stor verdi.  
Det er planlagt bygging av ny brannstasjon i dette 
området. Dette vil naturlig nok redusere verdiene her. 
Siden det ikke foreligger detaljerte planer rundt 
stasjonen er det ikke tatt hensyn til dette i denne 
vurderingen. Dagens bruk av området ligger til grunn 
for verdisettingen.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

11 Sluppen Delområdet består av vegsystemet rundt E6 og 
Omkjøringsvegen og industribebyggelsen. Det er noen 
grøntområder her, men de er stort sett beplantet. 
Grunnet de store inngrepene er naturverdiene 
begrenset.  

 
   

Liten Middels Stor 
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Figur 4-5: Verdikart naturmiljø 
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5 Omfang og konsekvenser 
 

5.1 Felles konsekvenser 

En del konsekvenser av ny veg er felles for alle alternativer i driftfasen. Dette 
beskrives her. Konsekvensen av disse forholdene er tillagt vekt i vurdering av hvert 
enkelt alternativ.  

Noen av disse konsekvensene er også aktuelle for 0-alternativet. 

5.1.1 Forholdet til vanndirektivet 
Målsetningen med vanndirektivet er å oppnå en god økologisk tilstand i vassdrag. 
Inngrep i kantsonen til vassdrag vil være i strid med den målsettingen. Tiltak i form 
av etablering av kantsone kan avbøre dette noe (se avsnitt 5.12). 

5.1.2 Fugler og bruer 
Markerte landskapstrekk som elver, dalfører, kystlinjer etc. virker ledende på fuglers 
valg av trekkorridorer. Om det bygges hindringer i disse korridorene kan det påvirke 
fuglene ved at de slutter å bruke området, ev. kan hindringen være av en slik art at 
fuglene kolliderer. Det sistenevnte er kjent for stålwirer/bærekabler og transparente 
støyskjermer på bruer. Dette er spesielt et problem for store fuglearter som ikke er 
dyktig til å manøvrere, som for eksempel svaner.  

Det legges til grunn stålplatebru uten bærekabler og trolig uten støyskjermer. 
Påflygningsfaren er dermed meget liten siden konstruksjonen vil være tydelig i 
landskapet.  

I forhold til påvirkning av elva som en trekkorridor anses ikke ny bru å ha betyd-
ning. Det er allerede en rekke bruer som krysser de nedre deler av Nidelva, og de 
fuglene som benytter elva må være tilpasset disse. Det er også stor variasjon i hvor 
høyt de ulike bruene ligger over elva, der Kroppan bru er den høyeste.  

Det foreligger også andre mulige bruløsninger. Konsekvenser av disse er beskrevet i 
avsnitt 0. 

5.1.3 Forurensning 
I driftsfasen vil det være tre hovedkilder til forurensning: 

• kontinuerlig veg- og kjøretøyslitasje som medfører miljøfarlige stoffer og 
avgasser  

• salting om vinteren 
• akutte utslipp ved uhell 

Kontinuerlig veg- og kjøretøyslitasje 
Trafikken kan bidra med forurensing av partikler, olje, jern, sink, kadmium, kobber, 
krom og muligens organiske mikroforurensninger. I driftsfasen er asfaltslitasje og 
eksosutslipp den dominerende kildene til partikler.  
Slitasjen av asfalt er ca. 10–15 g/km pr. kjøretøy med piggdekk, noe varierende med 
asfalttype. Asfaltslitasjen er direkte proporsjonal med trafikken og antall meter veg 
med asfaltdekke/26/. 
Eksosforurensing er også direkte proporsjonal med antall kjørte kilometer. Hastighet 
vil imidlertid også spille inn. I dag er det mye køkjøring ved Sluppen, slik at 
utslippene via eksos er unødvendig store.  
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Hvor stor del av partiklene som bindes og ev. nedbrytes i den nærmeste sonen rundt 
vegen har man i dag dårlig kunnskap om. Mye av tungmetallene vil være bundet til 
partikler og tilbakeholdes i sandfang, grøfter og grunnen nær vegen. Noe vil også 
bindes til leirmineraler. Videre er det også usikkert hvor stor del av det som tilføres 
vassdrag som er biotilgjengelig og ev. kan ha skadelige effekter. Det foreligger lite 
grunnlagsdata og dokumenterte erfaringer når det gjelder forholdet mellom generert 
forurensning, og mengde tilført resipient.  

Det er ikke registrert problemer langs dagens veg som følge av asfaltslitasjen og det 
er heller ingen grunn til å tro at det vil bli problemer langs ny veg. Det er heller ikke 
påvist skader på dyr og planter fra bileksos. Det hefter imidlertid en generell 
usikkerhet til de langsiktige virkningene av organiske mikroforurensninger. 

Forurensningene fra veg betyr lite ved en normal driftssituasjon fordelt på et større 
felt. I dette tilfellet vil det meste av denne forurensningen havne i Nidelva og 
fjorden. Det vil derfor raskt bli en fortynning.  

Generelt vil ny veg bidra til mindre køkjøring og dermed reduksjon i eksosutslipp. 
Økt hastighet gir imidlertid økt partikkelutslipp.  

Akutte utslipp 
Risikoen for ulykker med forurensende utslipp henger i stor grad sammen med tank-
biltransporter av flytende kjemikalier generelt og oljeprodukter spesielt. Det er 
mulig å beregne ulykkesrisiko på ny veg basert på trafikk, andel tungtrafikk og 
erfaringstall for ulykker. Generelt vil ulykkesrisikoen synke når vegstandarden øker, 
men øke ved økt fart og økt trafikk. Alternativene vil gi en økning i hastigheten 
grunnet mindre køkjøring og bedre vegstandard, mens bedret vegstandard på den 
andre siden gir nedsatt risiko. Risikoen vil samlet sett ikke bli særlig endret 
sammenlignet med dagens situasjon. (alt. 0).  

Vegsalting 
Salt (NaCl) brukes for å bedre trafikksikkerheten om vinteren. Ustabile vintre gir et 
stort saltforbruk.  
Salt kan ha to hovedvirkninger på vegetasjon. Sprutskader er mest kjent, men det er 
også observert rotskader. Det finnes også flere eksempler på at vegsalting har 
påvirket innsjøer og drikkevannsbrønner negativt.  

Skader på trær og planter 
Sprutskader opptrer 10-20 m fra veg, (opptil 50 er registrert, men det er ved veldig 
høy fart). Ved fartsgrenser på 50-60 km/t er sprutskadene begrenset til 2-4 meter fra 
hvitstripe. Dette er også avhengig av klimatiske forhold, spesielt vind.  
Tabellen nedenfor viser en rangering etter toleranse mot saltsprut basert på 
observasjoner i 2003 og 2006/27/. Undersøkelsen har fokus på treslag som benyttes 
som en del av veganlegget. Selv om treslagene er utsatt for sprutskader, er det 
sjelden de dør.  
Tabell 5-1: Oversikt over saltømfintlighet for noen treslag 

Saltømfintlighet Art 

Svært ømfintlig: bjørk, hassel 

Meget ømfintlig gråor, svartor, agnbøk, bøk, furu 

Ømfintlig eik, lind, gran, serbergran 

Mindre ømfintlig selje, osp, sølvpil, rogn, rødhyll 

Lite ømfintlig sølvpoppel, spisslønn, alm, ask 
 

Innenfor artene er det betydelig genetisk variasjon, slik at rangeringen kan variere. 
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De mest alvorlige skadene ble registrert på bjørk, vanlig furu og hassel, men også på 
lind og bøk er det observert store skader. På utsatte steder har også mer tolerante 
arter, som spisslønn og ask, blitt skadd. 
Alm og poppel (som er vertstre for barkehårstjerne) tåler mye. Det finnes ikke 
informasjon om mandelpil, men slektningen sølvpil er mindre ømfintlig, noe som 
tilser at mandelpil også tåler salt. Gråor er meget ømfintlig/27/.  
Potensielt område for saltskader på vegetasjonen er stripen mellom Osloveien og 
Nidelva. Risikoen for saltskader vil imidlertid være minimal, da det blir en nokså 
bred buffer med grøfter og bred gang- og sykkelveg mellom Osloveien og kantsonen 
langs elva. På vestsiden er terrenget så sidebratt at vegetasjonen ikke vil bli påvirket. 
Fartsgrensen og hastighet vil være lav, slik at saltsprut ikke vil opptre langt fra 
vegen.  
Rotskader anses ikke å være et stort problem, det antas at saltet vil vaskes ut i elva.  
Undersøkelser viser også at vegsalting kan medføre økt mobilitet for tungmetaller/25/, 
med det er ikke funnet sammenhenger mellom dette og planter og trær.  
Betydningen av de ulike spredningsmekanismene varierer med forholdene på stedet. 
Saltholdig overvann kan ledes bort med veggrøftene eller sige ned i jorda langs 
vegen. I jorda kan saltet bli vasket ned, hvis massene er lett gjennomtrengelige, eller 
følge sjiktninger i jordprofilet/26/.  

Påvirkning av Nidelva 
Grunnet kort avstand fra veg til Nidelva vil det meste av tilført salt raskt havne i 
elva. Nidelva er en resipient med stor vannføring, og salt fra denne vegparsellen vil 
raskt bli fortynnet og ikke ha betydning for plante- og dyreliv i elva. De nedre deler 
av Nidelva er også tidevannspåvirket, noe som betyr at det i dette området er et 
naturlig høyt saltinnhold.  
Det er ingen vesentlig forskjell mellom alternativene når det gjelder ev. skader 
grunnet salting eller trafikkforurensning, men siden saltavrenningen er direkte 
proporsjonal med antall meter veg i dagen, vil saltbelastningen øke med økt 
vegbredde. Det betyr at alt. 2A og B gir noe større saltbelastning.  

5.1.4 Trafikkstøy 
Nytt vegsystem på Sluppen vil medføre endret trafikkstøy. Generelt vil 
vegtrafikkstøyen øke noe som en følge av at firefeltsveg gir hastighetsøkning, 
samtidig som Sluppen bru legges høyere. Endret støy er ikke vektlagt innen tema 
naturmiljø. Det er kjent at flere fuglearter er ømfintlige i forhold til støy, plan-
området er imidlertid allerede sterkt påvirket av vegtrafikkstøy. De artene som 
opptrer i dette området er derfor tilpasset en viss støybelastning.  

5.1.5 Vilttrekk 
Ingen av alternativene anses å medføre betydelig forverring for vilttrekk via 
Nidelvakorridoren og ut til Byneset via Leirelva. Grøntdraget langs elva vil 
opprettholdes. Dette er for øvrig nærmere vurdert under hvert alternativ.  

5.1.6 Forholdet til rødlistearter 
Det foreligger funn av flere rødlistete mose-, sopp, lav og plantearter. En del av 
registreringene er av eldre dato, og det er usikkert om artene fortsatt opptrer. Det er 
derfor umulig å anslå konsekvens for en del av disse. Flere av artene er imidlertid 
arter som er sårbare for forstyrrelser og vokser på åpen leirjord, slik at tiltak langs 
elvebredden kan ødelegge levesteder.  
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5.1.7 Ny brannstasjon 
Som en del av denne konsekvensutredningen skal det gjøres en vurdering av ny 
brannstasjon. Denne er enda ikke planlagt i detalj, men vil hovedsakelig ligge 
innenfor delområde 11 med liten verdi. Her har Vegvesenet et garasjeanlegg i dag. 
Brannstasjonen vil imidlertid også gi inngrep innenfor delområde 10, kant-
vegetasjonen langs østsida av Nidelva. Brannstasjonen vil bare påvirke ”platået” og 
gir ikke inngrep i skråningen ned mot elva. Selv om den gir noen inngrep i del-
område med stor verdi, er omfanget begrenset. Samlet sett er det derfor små 
negative konsekvenser ved å legge brannstasjonen her i forhold til tema naturmiljø.  

Plassering av brannstasjon påvirker ikke konsekvenser for de ulike vegalternativene.  

 

5.2 Alternativ 0 

0-alternativet er å beholde dagens veg. Det har pr. definisjon ingen konsekvenser. 
Økt trafikk gir økt trafikkforurensning. Saltavrenning vil bli som i dag. 
 

5.3 Alternativ 0+ 

Alternativ 0+ er en minimumsløsning som består av ny Sluppen bru over Nidelva 
rett nord for dagens bru og en rundkjøring som tilknytting til Osloveien. Dagens bru 
rives. Alternativet berører fire registrerte og verdivurderte delområder. 

 

Delområde 5. Skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen/bebyggelsen 
Rundkjøring og ny veg gir et lite inngrep i delområdet som har stor verdi. Det er imidlertid bare utkanten 
av området som berøres, og verdien er noe begrenset her siden det er boliger med hager.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 

 

Delområde 6. Kantsonen Sluppen bru–Stavne 
Rundkjøring og landkar gir inngrep i den tynne kantsonen mellom Osloveien og elva. Delområdet er 
allerede sterkt påvirket av veger og forstyrrelse, noe som sammen med at inngrepet er beskjedent 
begrenser det negative omfanget. Ny bru vil ligge så høyt i terrenget at det blir mulig for dyr å bevege 
seg langs elva under brua, men dette beltet er så smalt at de ikke representerer noen god 
vandringskorridor. I forhold til dagens bru er det imidlertid å betrakte som en liten bedring. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 
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Delområde 9. Nidelva 
Ny Sluppen bru over Nidelva medfører et nytt inngrep. Ny bru vil bli mye større enn dagens, og ha to 
brukar i elva. Arealmessig er området som beslaglegges av pilarer meget lite i forhold til totalt elveareal, 
men dette er i en viktig del av elva, og både strømnings- og vandringsforhold forhold kan endres. Det er 
forutsatt at det i detaljplanleggingen av bruene tas kontakt med fiskefaglig kompetanse slik at 
plasseringen blir gjort på en optimal måte i forhold til fisk. Det er spesielt viktig å unngå inngrep i 
djupålen. 
Samlet sett bedømmes ny bru i Nidelva å ha liten til middels negativ konsekvens forutsatt at det blir tatt 
hensyn til fisk i den videre planlegging av bru.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels negativ  
(–/– –) 

 

Delområde 10. Kantvegetasjon Sluppen 
Ny bru med landkar og vegføring gir også inngrep på østsida av elva. Omfang er begrenset siden 
inngrepet skjer i nærheten av dagens veg, men en viss negativ påvirkning er det siden alternativet gir 
inngrep i delområdet.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

 

5.4 Alternativ 1 

Alternativ 1 innebærer at det bygges ny tofelts Oslovei fra Leirelva og fram til 
bebyggelsen i Sivert Dahlens veg. Herifra følges Osloveien fram til ny rundkjøring 
på Stavne. Ny Sluppen bru legges nord for dagens bru. På Sluppensida av elva blir 
det omfattende endringer i vegsystemet. Dagens Sluppen bru vil bestå for gang- og 
sykkeltrafikk. Alternativet berører 11 delområder.  
 

Delområde 1. Skog mellom Leirelva og E6 
Omlegging av Osloveien og ramper gir noe små inngrep i løvskogen langs dagens rampe. Selv om 
området er berørt og ligger i nærheten av veger og bebyggelse er det en viktig del av grøntkorridoren og 
er leveområde for spurvefugl. Deler av dagens Oslovei blir her omgjort til gang- og sykkelveg. Dette har 
imidlertid liten betydning for naturmiljøet så lenge dagens veg ikke tilbakeføres til naturområde.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten til 
middels 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

 

Delområde 2. Kroppan bru 
Ny Oslovei øst for Leirelva blir liggende nærmere Nidelva enn i dag, innenfor kantsonen med stor verdi. 
Alternativet gir store inngrep i kantsonen ved utløpet av Leirelva. Det vil imidlertid fortsatt bli liggende 
igjen en grøntsone mellom ny veg og elva slik at grøntkorridoren ikke ødelegges.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor negativ  
(– –/– – –) 
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Delområde 3. Leirelva 
Omlegging av Osloveien fører til to nye kryssinger av Leirelva. Selv om området er berørt og ligger i 
nærheten av veger og bebyggelse er det en viktig del av grøntkorridoren som berøres. Det forutsettes at 
elva krysses på bru slik at fiskevandringen ikke påvirkes.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

 

Delområde 4. Gammellinna  
Ny Oslovei gir ubetydelige inngrep innenfor dette delområdet i nærheten av bebyggelse.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 

 

Delområde 5. Skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen/bebyggelsen 
Etter kryssing av Leirelva legges ny Oslovei vest for dagens veg i skjæring i delområde fem. Frem til 
Sivert Dahlens veg er inngrepet betydelig, men det negative omfanget begrenses noe av at det er 
boliger med hager nede ved dagens veg, noe som begrenser verdien her. Anleggsbeltet vil føre til 
avskoging utover det som går fram av vegtegningene, men mesteparten av grøntdraget vil bevares.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stort negativ 
(– –/– – –) 

Delområde 6. Kantvegetasjon Sluppen bru–Stavne 
Kantsonen vil bli lite påvirket siden ny veg legges vest for dagens. Trafikkpåvirkningen vil dermed bli 
noe mindre, men dagens gang- og sykkelveg vil fortsatt danne yttergrense for delområdet i vest. Ny bru 
over Nidelva gir et direkte inngrep i kantsonen. Brua vil imidlertid ligge så høyt at bortsett fra skygge-
virkning er det ingen direkte påvirkning. Det betyr at inngrepet ikke vil påvirke forekomsten av mandelpil. 
Arten er også til tross for sin rødlistestatus vanlig langs Nidelva, så et begrenset inngrep i kantsonen her 
vil ikke ha betydning for utbredelsen. Den gode frihøyden medfører at kantsonen fortsatt kan fungere 
som en økologisk korridor som i dag. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Middels 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten  
negativ (0/–) 

 

Delområde 7. Kantvegetasjon Stavne 
For å få plass til gang- og sykkelveg utenfor ny rundkjøring på Stavne legges den på en mektig fylling 
delvis innenfor delområde 7. Det negative omfanget er begrenset siden det skjer like i nærheten av 
dagens veg, og sonen nede ved elva ikke berøres. Gang- og sykkelvegen er likevel et inngrep i 
naturtypen, noe som har et visst negativt omfang.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 
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Delområde 8. Stavne 
I dette delområdet gir alternativet en del inngrep i og langs dagens veg, bl.a. med ny rundkjøring. Dette 
har et begrenset negativt omfang siden det i dag allerede er inngrep i området i form av veg og 
bebyggelse. Naturverdiene er også begrenset her, og ingen spesielt verdifulle områder berøres.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 

 

Delområde 9. Nidelva 
Ny firefelts bru over Nidelva medfører et helt nytt inngrep. Brua vil få en høyere frihøyde enn dagens 
bru, men blir på langt nær så høy som Kroppan bru. Det er forutsatt to brukar i elva. Som beskrevet 
under alternativ 0+ bedømmes brukarene ikke å ha stor negativ betydning for livet i elva om de 
anlegges på en måte som tar hensyn til fisk. De vil imidlertid representere et nytt inngrep i vassdraget 
siden dagens Sluppen bru beholdes. Som beskrevet under alt. 0+ må detaljplanleggingen av bru gjøres 
i samråde med fiskefaglig ekspertise.  
Brua vil også komme så høyt at det er mulig å passere under brua ved elvebredden for dyr, selv om 
dette ikke vil være en viktig korridor. Dagens bru beholdes, og den muligheten er svært begrenset der.  
Trafikken fjernes noen meter fra Nidelva i og med at ny Oslovei legges i skråningen. Det vil imidlertid 
fortsatt bli gang og sykkeltrafikk ved elva, og den positive effekten ved at trafikken flyttes noe er liten.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

 

Delområde 10. Kantvegetasjon Sluppen 
Ny bru og vegføring gir inngrep på østsida av elva. Ny bru og veg gir ikke et stort inngrep, men det deler 
grøntkorridoren i to i et område med flere rødlistearter. En art som barkehårstjerne vokser i små puter 
på balsampoppel i dette området/17/. Om trærne fjernes vil arten være utsatt. Området er allerede noe 
påvirket av ryddebeltet til kraftledningen. I forhold til grøntdraget er det positivt at trafikken fjernes fra 
dagens veg ned mot Sluppen bru. Ved nedgradering til gang- og sykkelveg her vil bredden på vegen 
reduseres, slik at fragmenteringseffekten blir mindre enn i dag. Videre nordover vil det også bli mulig for 
dyr å krysse under ny Sluppen bru. Til tross for denne positive effekten, bedømmes likevel tiltaket å ha 
et negativt omfang.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– –) 

 

Delområde 11. Sluppen 
Alternativet medfører store inngrep innenfor delområde Sluppen med nye veger, ramper, rundkjøringer 
og ulike konstruksjoner. Her er det imidlertid allerede store inngrep, og hele området er sterkt preget av 
bebyggelse og vegsystemet. Dette begrenser det negative omfanget. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 
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5.5 Alternativ 2A 

Alternativ 2A innebærer ny firefelts Oslovei, ny Sluppen bru som i alt. 1, men med 
gang og sykkelveg på brua. I tillegg bygges det ny gang- og sykkelveg opp mot 
Hoemshøgda.  
For delområde 2, 6,7,9,10 og 11 bedømmes konsekvensen å være lik som alt. 1, se 
dette. Utformingen av alternativet er ikke helt likt som alt. 1, men forskjellene er så 
små at det ikke gir utslag i omfangs- og konsekvensvurderingene.  
 

Delområde 1. Skog mellom Leirelva og E6 
Ny rampe fra Osloveien inn til E6 (sørgående) er lagt rett gjennom dette delområdet. Selv om området 
ligger i nærheten av veger og bebyggelse er det en viktig del av grøntkorridoren, og alternativet 
medfører at skogen blir mindre attraktiv som leveområde for fugl.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten til 
middels 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

 

Delområde 3. Leirelva 
Omlegging av Osloveien fører til en ny kryssing av Leirelva som for alt. 1. Selv om området er berørt og 
ligger i nærheten av veger og bebyggelse er det en viktig del av grøntkorridoren. Siden dette alternativet 
bare har en kryssing av elva er alt. 2A noe bedre enn alt. 1.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels  
negativ (–/– –) 

 

Delområde 4. Gammellinna  
Ny Oslovei gir inngrep innenfor dette delområdet. Firefeltsveg og ramper gir et større inngrep enn alt. 1, 
men i forhold til naturmiljø er denne forskjellen marginal.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 

 

Delområde 5. Lia mellom Osloveien og Dovrebanen/bebyggelsen 
Etter kryssing av Leirelva legges ny Oslovei vest for dagens veg i skjæring i delområde 5. Frem til ny 
rundkjøring er inngrepet lagt i bebygd område. Dette begrenser det negative omfanget i forhold til natur-
miljø noe, men med fire felt + ramper er dette uansett et stort inngrep. Etter rundkjøringen fortsetter 
alternativet i tung skjæring nordover. I tillegg vil ny gang- og sykkelveg gi inngrep i delområdet. Hvor 
mye som blir påvirket er vanskelig å si nå, men det vil trolig bli nødvendig med et anleggsbelte som går 
helt opp til jernbanen på store deler av strekningen. Områdets verdi i forhold til naturmiljø vil bli sterkt 
redusert. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Stor til meget stor negativ 
(– – –/– – – –) 
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Delområde 8. Stavne 
Innenfor dette delområdet har alternativet en del inngrep i og langs dagens veg, bl.a. med ny 
rundkjøring og breddeutvidelse. Dette negative omfanget begrenses siden det i dag allerede er inngrep i 
området i form av veger og boliger. Heller ingen spesielt verdifulle områder berøres. Siden dette 
alternativet har fire felt blir inngrepet imidlertid større enn alt. 1. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

 

 

5.6 Alternativ 2B 

For delområde 1, 2, 3, 6,7 og 11 er alt. 2B identisk med alt. 1, se dette. Påvirkningen 
av delområde 4,5,6 og 8 bedømmes å ha samme negative konsekvens som alt. 2A, 
selv om føringen er noe ulik.  
 

Delområde 9. Nidelva 
Dette alternativet har som 1 og 2A ny firefelts bru med gang- og sykkelveg over Nidelva, men føringen 
er skråere, noe som medfører en lengre bru. Brua vil få en høyere frihøyde enn dagens bru, men blir på 
langt nær så høy som Kroppan bru. Til tross for at brua blir noe lengre bedømmes omfanget å være det 
samme som for de to andre nevnte alternativene.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

 

Delområde 10. Kantvegetasjon Sluppen 
Dette alternativet påvirket delområdet noe mer enn alt. 2A siden det innebærer en rampe mot E6 mot 
Kroppan bru (på vestsiden). Den skrå føringen medfører også en større påvirkning av delområdet på 
landsiden av brua. Forskjellen er imidlertid ikke stor. Anleggsbelte vil uansett gi stor avskoging her.  
Se ellers vurderingene under alt. 1.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 
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5.7 Alternativ 3 

Konsekvenser for delområde 1, 2, 3 og 4, 6,7,8 og 9 er tilnærmet likt alt. 1, se dette.  
 

Delområde 5. Skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen/bebyggelsen 
Etter kryssing av Leirelva legges alternativ 3 vest for dagens veg i skjæring i delområde fem som 
tofeltsveg bortsett fra på hver side av rundkjøringen. Som alt. 2 har dette alternativet gang- og 
sykkelveg opp mot Hoemshøgda. Denne føringen vil påvirke delområdet kraftig, men siden ny Oslovei 
har to felt i dette alternativet er det negative omfanget noe mindre enn for alt. 2A og B. Som beskrevet 
tidligere er det knyttet en del usikkerhet til hvor store ødeleggelser anleggsperioden vil medføre.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Stor negativ 
(– – –) 

 

Delområde 10. Kantvegetasjon Sluppen 
Kantvegetasjonen langs Nidelva berøres ved landkar på østsida av elva og ny veg. Samlet sett er 
inngrepet beskjedent, jf. de andre alternativene. 
 Løsningen med lokk påvirker kantsonene, men det er mindre inngrep ved Kroppanbua der det allerede 
er flere inngrep.  

Verdi Omfang Konsekvens  

Stor 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ (– –) 

 

Delområde 11. Sluppen 
Alternativet medfører store inngrep innenfor delområde Sluppen med ny veger, ramper, rundkjøringer 
og ulike konstruksjoner. Her er det imidlertid allerede store inngrep, og hele området er sterkt preget av 
bebyggelse og vegsystemet. Dette begrenser det negative omfanget. 

Verdi Omfang Konsekvens  

Liten 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten negativ 
(0/–) 
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5.8 Alternativvis oppsummering 

Konsekvens for de ulike berørte delområder og alternativ er vist i tabell 5-2. Videre 
er den samlede konsekvens for hvert alternativ beskrevet.  

Tabell 5-2: Konsekvenser for de ulike alternativene fordelt på delområder 

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

1 0  – – – – – 

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

3 0  – – –/– – – – – – 

4 0  0/– 0/– 0/– 0/– 

5 0 0/– – –/– – – – – –/– – – – – – –/– – – – – – – 

6 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 

7 0  – – – – – – – – 

8 0  0/– – – 0/– 

9 0 –/– – – – – – – – – – 

10 0 – – – – – – – – – 

11 0  0/– 0/– 0/– 0/– 

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

Rangering 1 2 3 5 5 4 

 

5.8.1 Alt. 0 
Dagens situasjon, innebærer per definsjon ingen konsekvenser.  

5.8.2 Alt. 0+ 
Minimumsløsningen innebærer ny Sluppen bru rett nord for dagens bru. Ny bru blir 
noe bredere med tre kjørefelt og egen gang- og sykkelveg. Alternativet medfører 
mindre inngrep i registrerte naturverdier på begge sider av Nidelva. Inngrepene er så 
beskjedne at omfanget av tiltaket er begrenset. Ny bru antas ikke å ha særlig 
betydning for de naturverdier som er knyttet til vassdraget, men brua gir et nytt 
inngrep i elva. I forhold til den samlede grøntstrukturen i området og muligheter for 
trekk vil ikke dette alternativet ha negative konsekvenser. Effekten av 
trafikkforurensing og salting vil bli som i dag.  

Samlet bedømmes alternativet å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/–).  

5.8.3 Alt. 1 
Alternativ 1 er langt mer omfattende enn alt. 0+. Det gir inngrep i flere av de 
registrerte naturtypene. Mest alvorlig er inngrep i lia mellom Osloveien og 
Dovrebanen, ny bru over Nidelva og inngrep i kantsonen øst for elva.  

I forhold til den samlede grøntstrukturen i området vil den bli noe forringet i og med 
at det er inngrep, men alternativet innebærer ingen absolutt barriere for dyrelivet. 
Alternativet vil ikke ødelegge den viktig viltkorridoren langs Nidelva og videre opp 
langs Leirelva ut til Byneset.  

Trafikkforurensing og salting vil bli som i dag. Ny veg planlegges som tofeltsveg, 
noe som ikke medfører et økt saltingsbehov.  

Samlet bedømmes alternativet å ha middels negativ konsekvens (– –).  
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5.8.4 Alt. 2A 
Alt. 2A gir store inngrep i kantsonen mellom dagens Oslovei og jernbanen grunnet 
breddeutvidelse til firefeltsveg og ny gang- og sykkelveg opp til Byåsen. Dette med-
fører at store deler av dette området med stor verdi ødelegges. Og med det vil dette 
grøntdraget som sprednings- og vandringskorridor også bli kraftig forringet. Selve 
kantvegetasjonen langs Nidelva blir imidlertid ikke kraftig påvirket, inngrepene her 
er begrenset til områdene ved ny bru. Siden den blir liggende høyt i terrenget vil det 
være mulig å passere under brua på begge sider av elva.  

Rampen fra Osloveien mot E6 krysser rett gjennom skogen mellom E6 og Leirelva. 
Selv om naturverdiene ikke er veldig store her, er denne splittingen negativ. 

I forhold til den viktige trekkorridoren langs Nidelva og videre ut til Byneset 
bedømmes ikke alternativet å påvirke dette negativt i driftsperioden.  

I forhold til vegforurensning vil en firefeltsveg medføre økt behov for salting. Selv 
om det ikke er påvist saltskader på vegetasjonene, og dette heller ikke forventes å 
skje, er dette et negativt aspekt med firefeltsveg, selv om det økte vegarealet er 
meget beskjedent i forhold til totalt saltet areal i området.  

Samlet bedømmes alternativet å ha stor negativ konsekvens (– – –).  

5.8.5 Alt. 2B 
I forhold til naturmiljø er det små forskjeller mellom 2A og 2B. 2B er noe bedre i 
forhold til skogen mellom E6 og Leirelva siden den ikke splittes. Samtidig har 2A 
større inngrep i vegetasjonen mellom Osloveien og Dovrebanen, siden det er flere 
felt ved rundkjøringen. 2B er på den andre siden noe mer konfliktfylt, siden brua 
over Nidelva er lengre, samt at rampe mellom E6 og rundkjøring på Sluppensida 
påvirker registrert naturtype her. Samlet sett bedømmes de å ha samme konsekvens.  

Samlet bedømmes alternativet å ha stor negativ konsekvens (– – –).  

5.8.6 Alt. 3  
Alt. 3 har som 2A og 2B inngrep i skråningen mellom Osloveien og Dovrebanen 
med ny veg og gang- og sykkelveg opp til Byåsen. Dette alternativet innebærer 
imidlertid et noe mindre inngrep siden det bare planlegges tofeltsveg. Alternativet 
innebærer betydelige inngrep på Sluppen, men her er naturverdiene så begrensede at 
dette ikke vektlegges.  

Alternativet bedømmes å ha middels til stor negativ konsekvens (– –/– – –). 
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5.9 Alternative brutyper 

I vurderingen som er gjort er det forutsatt brukt stålplatebru med to pilarer i elva. 
Det foreligger imidlertid andre mulige brutyper.  

Fagverksbru med pilarer i elva 
Fagverksbru med pilarer i elva vil bli en mer massiv konstruksjon enn stålplatebrua, 
men konsekvensen i forhold til dette temaet bedømmes å være den samme som for 
forutsatt bru.  

Fagverksbru uten pilarer i elva 
Det er mulig å forlenge fagverksbrua slik at en unngår pilarer i elva. Dette er en 
bedre løsning for delområdet Nidelva. En bru vil fortsatt ha noen negative 
konsekvenser, i første rekke knyttet til fugl, men ved å unngå pilarer i elva reduseres 
de negative konsekvensene med en minus (det vil si fra middels til liten negativ 
konsekvens for alle alternativer bortsett fra 0+, den reduseres fra lite til middels 
negativ til liten negativ). 

Stålplatebru med underspenning 
En variant av stålplatebrua er med underspenning. Underspenningen kan utgjøre et 
problem for store fugler som manøvrer noe sent. De kan fly på underspenningen og 
omkomme. Denne løsningen har større negative konsekvenser enn stålplatebru og 
fagverksbru.  

Stålplatebru med underspenning uten pilarer 
Ved å benytte underspenning kan en stålplatebru bygges uten pilarer i elva. Dette gir 
de samme mulige problemene i forholdt til fugl, men inngrep i elva unngås. Ved å 
veie det forholdet opp mot å unngå pilarer i elva, er denne løsningen noe bedre enn 
bru med pilarer, men en fagverksbru uten pilarer er likevel bedre.  
 

 

 
Figur 5-1: Fagverksbru (øverst) og stålplatebru med underspenning. (Ill: Plan 
arkitekter AS) 
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5.10 Konsekvenser i anleggsfasen 

5.10.1 Forurensning 
Anleggsfasen har en langt høyere sannsynlighet for vannforurensning enn 
driftsfasen. Følgende forhold kan tidvis gi vesentlige konsekvenser:  

• partikkelforurensning som følge av fyllinger, erosjon, utgravninger m.m. 
• olje- og kjemikaliespill 
• tilførsel av nitrogenholdige næringssaltforbindelser 
• utslipp fra riggområder 

Partikkelforurensning 
Partikler fra grave- og sprengningsarbeider kan medføre fiskedød og redusert 
gytesuksess for fisk. For fisk er det observert tre ulike partikkeleffekter; atferds-
endringer, vevskader og tilslamming av gyteområder.  
Partikkeltoleransen hos fisk er artsavhengig, og er generelt lavest hos laksefisk/36/. 
Fiberholdige partikler fra bløte bergarter som knuses til fibrige nålformet støv synes 
å være mest skadelig for fisk/36/. De skarpe partiklene penetrerer gjelleepitel hos fisk 
og bunndyr og forårsaker slimutsondring på gjellene, "åndenød" og/eller infeksjoner. 
Det hevdes også at partikler fra sprengning uansett bergart har større negative 
effekter enn partikler fra naturlig erosjon, men dette er ikke dokumentert/37/.  
Ut i fra egne forsøk og litteraturgjennomgang konkluderte Hessen/36/ med at fisk, 
med spesiell fokus på ørret, kan tåle en betydelig akutt partikkeleksponering (~1000 
mg/l) uten at økt dødelighet eller gjelleskader inntreffer.  
Partikler fra gravevirksomhet i jord og naturlige løsmasser er avrundet og gir i langt 
mindre grad slike skader. Høyere konsentrasjoner kan derfor aksepteres. Stor belast-
ning med partikler kan imidlertid slamme ned deler av bekker, elver og innsjøer og 
på den måten redusere reproduksjons- og leveområder for vannlevende organismer.  
I anleggsperioden vil influensområdet omfatte elva fra og med planområdet og ned 
til fjorden (forurensning). Anleggsaktivitet i dette området vil medføre blottlegging 
av erosjonsutsatte masser. En kan ikke se bort fra at fjerning av busker og trær kan 
føre til ustabilitet og utvasking av leiren på begge sider av Nidelva. Ved kraftig 
regnvær er faren for erosjon derfor tilstede. Det er ikke unormalt med stor partikkel-
transport i Nidelva, siden den renner naturlig gjennom store områder med silt og 
leire. Erosjonsfaren er som skrevet størst med stor nedbør. Da vil vannføringen også 
normalt være stor, slik at fortynningseffekten blir betydelig. Likevel er det viktig at 
det tas hensyn i anleggsperioden for å begrense faren for avrenning. Mulige tiltak er:  

• god avskjæring av overvann inn mot veglinja 
• avskjæring av overvann i fyllinger og skjæringer med lange hellingslengder 
• suksessiv ferdigstillelse av fyllinger og skjæringer etterfulgt av rask 

vegetasjonsetablering 
• unngå arbeid erosjonsutsatte skråninger ved regnvær 

5.10.2 Forurensning fra anlegget 
Utover partikkelforurensning medfører anleggsfasen fare for annen forurensning 
knyttet til drivstoff, olje, forskalingsolje og kjemikalier og utslipp fra riggområder.  

Gode arbeidsrutiner og vedlikehold av utstyr gjennom anleggsfasen vil begrense 
faren for alvorlig forurensning. 

5.10.3 Påvirkninger av dyrelivet 
Anleggsaktivitet vil medføre støy og forstyrrelse. I forhold til dyrelivet og trekk-
aktivitet vil trolig anleggsstøy ha liten betydning. Det er i dag stor trafikk, og de 
arter som bruker området er tilpasset noe støy. De viktigste periodene for de fleste 
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dyr er om natten, og da vil det ikke bli arbeidet på anlegget. Anleggsaktiviteten vil 
være forbigående, og forholdene normaliserer seg i driftsituasjonen.  
Anleggsfasen fører til avdekking av vegetasjon. Hvor mye det blir nødvendig å ta er 
ikke kjent, men en må anta at anleggsbeltet blir betydelig bredere enn ny veg. Dette 
vil være negativt for dyrelivet, men ved gode rutiner for reetablering vil disse 
negative forholdene være av forbigående karakter. Det viktig at det blir stilt strenge 
krav til entreprenøren når det gjelder anleggsbeltet. Dette må i utgangspunktet gjøres 
så lite som mulig for å skåne verdifulle naturtyper og bevare grøntstruktur.  

Støy eller forstyrrelse fra anlegget anses heller ikke å forstyrre fiskevandring i 
Nidelva. Unntaket er etablering av brukar i elva.  
Anleggsaktiviteten vil påvirke fugl. På land vil inngrep og forstyrrelser medfører 
redusert hekking. Det beste er derfor å unngå anleggsaktivitet i hekkeperioden 
(april–juni). På den andre siden er Nidelva også en viktig overvintringslokalitet for 
flere arter. Bygging av bru og annet anleggsarbeid i nærheten av elva vil også kunne 
skremme fugl slik at de unngår å bruke områdene i den perioden. For en del arter 
kan elva også være en viktig biotop under trekket på høsten. Støyende aktiviteter 
kan også påvirke dette negativt. Det er med andre ord vanskelig å sette begrensning-
er i anleggsaktivitet for fugl. Skal en ta hensyn til alle gruppene gjenstår bare tids-
rommet juli–oktober. Dette er på den andre siden i oppgangs- og delvis gytetida for 
laks og sjøørret. Det beste for naturmiljøet er derfor at anleggsperioden som berører 
vassdraget er så kort som mulig.  
En må heller ikke glemme at dette området i dag er kraftig påvirket av trafikkstøy. I 
så måte er støy knyttet til anleggsaktivitet ikke en ny situasjon. En kort anleggsperi-
ode vil være med på å sikre at arter som skremmes bort en hekkesesong kommer 
tilbake.  

5.10.4 De ulike alternativene 
Siden de ulike alternativene varierer mye når det gjelder inngrep, vil de også ha ulik 
konsekvens i anleggsperioden. Generelt vil de mest omfattende alternativene (2A og 
B) gi de største negative virkningene både med tanke på støy, midlertidige 
anleggsbelter og størst fare for forurensning av Nidelva.  
 

5.11 Usikkerhet 

Kartlegging av biologisk mangfold er alltid beheftet med usikkerhet. Det er nærmest 
umulig å fange opp alle arter i et område, og det er en risiko for at sjeldne arter er 
oversett. Feltarbeidet ble også utført så sent på året at mange arter ikke lar seg på-
vise. Metodikken der det kartlegges naturtyper fanger opp denne usikkerheten siden 
den ikke krever at alle arter skal registreres. Kartleggingsenheten er naturtyper som 
er forholdsvis lett å identifisere ved spesielle karaktertrekk og -arter. Disse natur-
typene har spesielle kvaliteter, og kan derfor være leveområder for sjeldne og truete 
arter. Uansett om alle arter ikke er fanget opp viser denne kartleggingen og tidligere 
undersøkelser at det er store naturverdier innenfor influensområdet til tiltaket.  
 

5.12 Avbøtende tiltak 

Alle alternativene bortsett fra 0+ gir en mulighet å flytte gang- og sykkelvegen nær-
mere den nye Osloveien. En slik flytting gir videre mulighet til å øke bredden på 
grøntdraget langs Nidelva. Denne sonen er meget smal i dag. Hvor bred denne sonen 
bør være er det vanskelig å anslå. Skal den kunne fungere som en god viltkorridor, 
og på den måten kompensere for arealbeslag i skråningen bør den minimum være ti 
meter. Men all breddeutvidelse vil være positivt sammenlignet med dagens 
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situasjon. En slik sone vil også gjøre elva/kantsonen bedre for ulike fuglearter. En 
utvidelse av kantsonen sammenlignet med dagens situasjon kan også være en måte å 
møte forutsetningene i Vanndirektivet på. En slike sone kan for eksempel være med 
på å forsterke bestanden av mandelpil. 
For å beholde den opprinnelige vegetasjonen i området skal det legges til rette for 
naturlig reetablering. Dette gjøres ved at vegetasjonsmasser skaves av og lagres for 
seg selv. Disse massene tilbakeføres som toppjord, og vil sikre at de naturlige artene 
reetablerer seg i området. For å forhindre erosjon og avrenning kan det være 
fornuftig med planting for å gi rask revegetering. Det skal ikke plantes fremmede 
treslag, busker eller planter i forbindelse med veganlegget, men brukes stedegne 
arter som gråor.  
 

5.13 Oppfølgende undersøkelser 

Det anses ikke nødvendig med oppfølgende undersøkelser i forhold til dette temaet. 
Det er imidlertid viktig at det utarbeides en plan for ytre miljø i anleggsperioden 
som sikrer miljøet. Videre må det innhentes råd fra fiskefaglig kompetanse i 
forbindelse med detaljplanlegging av ny Sluppen bru.  
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