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Forord 

Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen som en del av Miljøpakkesamarbeidet i Trondheim.  

Hensikten med forprosjektet er å danne grunnlag for trasévalg for hovedsykkelrute mellom Lilleby 

skole og Strandveien. Strekningen er en del av en sammenhengende hovedsykkelrute langs rv. 706 

fra Gildheim til Pirbrua. Beliggenheten av ruta og konseptet vil bidra til at flere sykler og går som er i 

tråd med byvekstavtalen og sykkelstrategi for Trondheim.  

Forprosjektet viser ulike traséer som er vurdert i prosessen og gir anbefaling rundt løsningene med 

bakgrunn i måloppnåelse. Programrådet ble orientert om arbeidet og anbefalingene i forprosjektet. 

Anbefalingen fra denne rapporten ligger til grunn for reguleringsplanlegging. 

Flere har bidratt i prosessen – Byplankontoret i Trondheim kommune, Bane Nor, utbyggere for Reina-

området, Svartlamoen boligstiftelse, Utbyggere Nyhavna med flere. 

 

  



2 
                                                                                                                                                                           

Innhold 
Sammendrag ........................................................................................................................................... 4 

1. Bakgrunn ......................................................................................................................................... 5 

1.1 Sykkelsatsingen i Trondheimsområdet ......................................................................................... 5 

1.2 Hovedsykkelrute langs rv. 706 ...................................................................................................... 5 

1.3 Hvorfor forprosjekt for delstrekning 4? ........................................................................................ 6 

2. Mål for hovedsykkelruta langs rv. 706 fra Gildheim til Pirbrua ...................................................... 6 

2.1 Samfunnsmål ................................................................................................................................. 6 

2.2 Effektmål – virkninger og effekter for brukerne og sykkelvegens omgivelser .............................. 6 

3. Planleggings og prosjekteringsforutsetninger for sykkel og gange ..................................................... 8 

3.1 Gjenkjennelig system og standard på hovedsykkelruta langs rv. 706 .......................................... 8 

3.2 Relevante standardkrav for strekningen: ...................................................................................... 8 

3.3 Ta høyde for flere myke trafikanter, flere typer syklende og gående, skolebarn ......................... 9 

3.4 Kriterier for måloppnåelse .......................................................................................................... 10 

4. Overordnet kontekst -hovedsykkelrutas møte med Sentrum øst .................................................... 11 

4.1 Sentrum Øst – omfattende transformasjon/byutvikling ............................................................. 11 

4.2 Knutepunktfortetting .................................................................................................................. 12 

4.3 Svartlamoen byøkologiske forsøksområde ................................................................................. 13 

4.4 Utvikling av Reina ........................................................................................................................ 14 

4.5 Utvikling av Nyhavna ................................................................................................................... 15 

5. Lokal kontekst og forutsetninger ...................................................................................................... 17 

5.1 Dobbeltspor – en prosjekteringsforutsetning ............................................................................. 17 

5.2 Dobbeltspor og sykkelveg mellom Reina og gatenettet sør for jernbanen ................................ 18 

5.3 Om jernbanens eksisterende konstruksjoner på strekningen .................................................... 19 

5.4 Arealbehov og forutsetninger for ny kulvertløsning ved Lilleby stasjon ..................................... 19 

6.5 Ny plassering av framtidig kulvert ved Reina .............................................................................. 20 

6. Siling av alternativer/ konsepter for sykkeltraseen .......................................................................... 22 

6.1 Alternativ 1 Sykkelveg langs og i høyde med jernbanen ............................................................. 22 

6.2 Alternativ 2 Sykkelveg langs jernbanen, på bakkenivå fra kulverten på Reina ........................... 24 

6.3 Alternativ 3 Sykkelveg på bakkenivå fra kulvert, så parallelt med Nordtvedts gate................... 26 

6.4 Alternativ 4 Sykkelveg med planskilt kulvert, sykkelveg og fortau parallelt med Nordtvedts gate

 ........................................................................................................................................................... 29 

6.5 Alternativ 5 Sykkelveg parallelt med ombygget Nordtvedts gate (5% jevn stigning), variant av 

alternativ 3 ........................................................................................................................................ 31 

6.6 Alternativ 6 Hovedsykkelvegen svinges ned gjennom Reina ...................................................... 33 

6.7 Tema av særlig interesse for alternativene 7 og 8 ...................................................................... 35 



3 
                                                                                                                                                                           

Tilpasning til dobbeltspor langs Reina-eiendommen .................................................................... 35 

Nordtvedts gate som kulturmiljø og bomiljø ................................................................................ 36 

6.8 Alternativ 7 Vegetasjon/ terrengform skiller sykkelveg og gående i Nordtvedts gate, variant av 

alternativ 3 ........................................................................................................................................ 37 

6.9 Alternativ 8 Murer og skjerm/gjerde skiller sykkelveg og gående i Nordtvedts gate, variant av 

alternativ 3. ....................................................................................................................................... 39 

6.10 Alternativ 9 Sykkelveg gjennom Biskop Darres gate ................................................................. 40 

6.11 Alternativ 10 (blå linje) eksisterende sykkelveg langs Stiklestadveien og Strandveien. ........... 42 

7. Oppsummering og anbefaling ........................................................................................................... 44 

7.1 Måloppnåelse for alternativ 5-8 .................................................................................................. 44 

7.2 Kostnadsberegning - minioverslag alternativ alt 7 og 8 .............................................................. 46 

7.3 Anbefaling.................................................................................................................................... 46 

 

  



4 
                                                                                                                                                                           

Sammendrag 
Forprosjektet redegjør alternative traseer for hovedsykkelrute fra Lilleby skole til Strandveien. Denne 

strekningen inngår i sammenhengende hovedsykkelrute fra Gildheim til Pirbrua.  

Hovedmål med forprosjektet er å velge en gjennomførbar, sikker trasé som gir mest mulig sykling og 

gåing. Traséen som velges må da ligge nær bolig og aktivitetsområder som gir god tilgang til ruta. 

Alternativene sammenlignes basert på definerte kriterier og måloppnåelse. Kriteriene er definert 

basert på mål i sykkelstrategi for Trondheim, Byvekstavtale og formingsveileder for hovedsykkelruter. 

Forprosjektet drøfter også standardvalg og utformingskriterier for hovedsykkelruten. Funksjonalitet 

og fremkommelighet er viktige kriterier ved planlegging av sykkelløsninger langs denne strekningen. 

I forprosjektet gjøres det grundig gjennomgang av forutsetninger for planlegging – Svartlamoen som 

historisk og byøkologisk forsøksområde, utvikling av Reina-området, planlegging av dobbeltspor for 

jernbane, sentrumsutvikling Øst og utvikling av Nyhavna og metrobusstraseer. Disse aspektene viser 

kompleksitet i området som preges både av byutvikling og transformasjon samtidig som 

kulturhistorisk preg skal ivaretas. 

Til sammen er ti forskjellige alternativer utredet. Blant annet ble det sett på alternativer med 

sykkelveg langs og på høyde med jernbanen hele veien, med og uten kryssinger i plan. To 

alternativer, alternativ 7 og 8, ble videreført med bakgrunn i måloppnåelse. Disse to alternativene er 

like mellom Lilleby skole og jernbaneundergangen ved Reina der de går parallelt med jernbanen, men 

skiller seg i løsning langs Nordtvedts gate. Der gir alternativ 8 behov for murer og rekkverk/gjerder, 

men alternativ 7 legger opp til skråninger med vegetasjon og er i den sammenheng mest 

arealkrevende. Forprosjektet anbefalte alternativ 7 for totalt best måloppnåelse.   
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1. Bakgrunn 

1.1 Sykkelsatsingen i Trondheimsområdet 
I sykkelstrategi for Trondheim, vedtatt 24.04.2014 av bystyret, ligger et hovednett for sykkel på til 
sammen ca. 180 km. Hovednettet skal ha høy standard på infrastruktur, drift og vedlikehold slik at 
det blir attraktivt for syklende. Hovednettet binder sammen bydeler og de største sentrums-studie-, 
og arbeidsplasskonsentrasjonene. Dette nettet består av sentrumsrettete ruter og ringruter. I tillegg 
til hovednettet vil det være et lokalt sykkelvegnett som forbinder boligområder sammen. 
 
Gjeldende byvekstavtale ble inngått 15.03.2019 mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og 
kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. Avtalen er en videreføring av bymiljøavtalen for 
Trondheim som ble inngått i 2016, og en utvidelse av avtalens virkeområde til tre nabokommuner. 
 
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikk i storbyområdet skal tas med kollektivtransport, 
sykling og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette målet. Byvekstavtalen skal også 
bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettstedssentre.  
 
Det overordnede målet for byvekstavtalene er nullvekstmålet – at økning i persontransport i by skal 
tas med sykling, gange og kollektiv. Link til Byvekstavtalen. 
 
I samband med den systematiske sykkelsatsingen i Trondheim er det også under arbeid en felles 
formingsveileder for hovedsykkelruter i Trondheim kommune. Denne vil bli lagt til grunn for 
regulering og detaljprosjektering av hovedsykkelruta. Link til Formingsveilederen. 
 

1.2 Hovedsykkelrute langs rv. 706 
I tråd med målene i byvekstavtalen er det bestemt at det skal det utredes, planlegges, prosjekteres 
og bygges en sammenhengende hovedsykkelrute langs Rv 706 fra Gildheim til Pirbrua. Strekningen 
er inndelt i 5 delstrekninger med varierende «modenhet». 

 
Denne forprosjektrapporten gjelder utredning av alternative traseer for å realisere hovedsykkelvegen 
for delstrekning 4, Lilleby-Nordtvedts gate. Hovedsykkelruta strekker seg fra Lilleby skole til Pirbrua. 
 

 
Figur 1 Oversikt over delstrekninger  

https://www.regjeringen.no/contentassets/66644bf4b3e642acaf10bea324af42b8/byvekstavtale-trondheimsomradet.pdf
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/sykkelrutertrondheim/formingsveileder/
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Hele strekningen (Gildheim - Pirbrua) deles inn i følgende delstrekninger. 

Delstrekning 1:  Gildheim – Leangbrua  (under byggeplanlegging)                                                                                                     

Delstrekning 2: Leangbrua – Dalenbrua  (under bygging)                                                                                                         

Delstrekning 3: Dalenbrua – Lilleby skole (ferdig bygd)                                                                                                           

Delstrekning 4: Lilleby skole - Nordtvedts gate (under regulering) 

Delstrekning 5: Nordtvedts gate-Pirbrua (under utredning) 
 

Målet er å lage en sammenhengende sykkelrute østfra i Trondheim.  

Etablering av en ny hovedsykkelveg skal sørge for at flere vil få et tilbud om en attraktiv sykkelveg. 

Sykkelvegen vil betjener de mest trafikkerte og besøkte områdene på østsiden av Trondheim. Planen 

vil være et positivt bidrag til at målene i Byvekstavtalen lettere kan nås.  

Strekningen er i tråd med sykkelstrategien for Trondheim og er utpekt som en prioritert strekning. 

1.3 Hvorfor forprosjekt for delstrekning 4? 
Statens vegvesen dokumenterer i denne rapporten de vurderinger som er gjort for å anbefale løsning 

i delområde 4 fra Lilleby skole til Nordtvedts gate. Reinaområdet vil innen få år transformeres fra 

industriområde til tett by og Svartlamoen er et område, som må ivaretas ut fra sin identitet. 

Planlegging og bygging i by gjør fremføringen av hovedsykkelruta kompleks og er nettopp av den 

grunn for denne delstrekningen belyst i dette forprosjektet. 

Statens vegvesen har sett at det prinsipielt eksisterer ulike alternativer for hvordan sykkelvegen kan 

avsluttes inn mot eksisterende og framtidig by i dette området.  

Hensikten med forprosjektet har vært å analysere og utrede fordeler og ulemper med ulike 

alternativer for sykkelvegen, samt å klargjøre hvilke sammensatte hensyn og behov som planen for 

sykkelvegen må tilpasses.  

I forprosjektet har Statens vegvesen hatt flere møter med Trondheim kommune, Bane NOR og 

berørte i Svartlamoen og representanter for Reina. 

Forprosjektrapporten oppsummerer vurderingene som er gjort og anbefaler en løsning som Statens 

vegvesen ønsker å legge til grunn for reguleringsplanleggingen for delstrekning 4.  

 

2. Mål for hovedsykkelruta langs rv. 706 fra Gildheim til Pirbrua  

2.1 Samfunnsmål 
Langs rv. 706 (fra Gildheim til Pirbrua) etableres en sammenhengende hovedrute med høy standard, 

stor kapasitet og sikkerhet for sykkeltrafikk, som samtidig gir et godt tilbud til gående. 

Høystandard sykkeltilbud er ett av virkemiddelene for å nå målet i bymiljøavtalen om null vekst i 

personbiltrafikken. 

2.2 Effektmål – virkninger og effekter for brukerne og sykkelvegens omgivelser 
Dette forprosjektet skal vurdere ulike alternativer for lokalisering av hovedsykkelruta på delstrekning 

4. Under kap. 8 vil de ulike alternativenes måloppnåelse bli vurdert. Her er det relevant å vurdere 

måloppnåelse opp mot standardkravene for sykkelveger samt mål og strategier fra flere kilder. 
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Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 

Løsningene for hovedsykkelruta skal bidra til å nå Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025 sine tre 

hovedmål for sykkeltiltak. Det er særlig målene markert med grønn farge som er relevant når vi skal 

vurdere måloppnåelse på delstrekning 4: 

1. Flere syklister. 

• Sykkelandelen for reiser i Trondheim skal dobles. 

• Spesielt er det ønskelig å øke andelen syklister på reise til/fra jobb. 

• Flere barn, unge og kvinner som sykler.  
 

2. Tryggere å sykle. 

• Færre skadde syklister 

• Flere syklister som føler seg trygge i trafikken 
 

3. Enklere å sykle. 

• Trondheim skal ha et sammenhengende hovednett for sykling 

• God tilgjengelighet, komfort og fremkommelighet for sykkel hele året (barveistrategi) – saltes 
og feies 

• Flere parkeringsplasser for sykkel 

Sykkelstrategien for Trondheim 2014-2025 har tydelige mål om at nye/ usikre syklister skal sykle mer. 

Tilrettelegging for disse brukergruppene stillere høyere krav til trygghetsfølelse og lesbarhet, og det 

kan heller ikke forutsettes at alle har grunnleggende trafikkopplæring.  

Sykkelstrategien legger til grunn at sykkelandelen skal økes sammenliknet med i dag. Når det bygges 

nye lenker, må det derfor dimensjoneres for økt kapasitet og settes av nok areal til framtidig bruk. 

Dette siste er særlig relevant for strekningen Lilleby skole – Strandveien.  

Sentrumsstrategi for Trondheim (Framtidsbilder Trondheim 2050) 

FramtidsTrondheim er et omfattende arbeid knyttet til strategi for areal- og transportutvikling i 

Trondheim fram mot 2050. 

Målene for dette arbeidet finnes her: 

FramtidsTrondheim - Mål for Trondheim sentrum (google.com) 

Hovedsykkelruta går gjennom Sentrum øst. Strategiene for dette området finnes her. 

FramtidsTrondheim - Strategier for de fem sentrumsområdene (google.com) 

Med tanke på gange og sykling nevner en strategi for Sentrum øst dette eksplisitt: 

• Knytte Nyhavna bedre sammen med områdene rundt, gjennom å lage en tydelig kobling 
mellom jernbanestasjonen på Lademoen og Nyhavna, og legge til rette for gode gang- og 
sykkelforbindelser mellom Nyhavna og Midtbyen. 

 

Gåstrategi 

Trondheim har en gåstrategi. Det etableres gangmulighet langs hele sykkelruta. Målet er at det skal 

bli enkelt å gå hele året. For å nå målet fokuserer strategien blant annet på følgende virkemidler: 

• Helhetlig gangnett for alle 

• Korte ganglengder til viktige målpunkt 

• Eget gangnett. Trygge kryssingspunkter for kryssing av sykkelruter 

• Lett å orientere seg 

• Trygt gangnett – særlig belysning og vegetasjonsrydding 

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi/m%C3%A5l-for-trondheim-sentrum
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/framtidstrondheim/plan-for-sentrumsutvikling/framtidsbilder-trondheim-sentrum-2050-med-sentrumsstrategi/strategier-for-de-fem-sentrumsomr%C3%A5dene#h.27lqzky1jdm9
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• Attraktive omgivelser 

• God drift og vedlikehold 

 

3. Planleggings og prosjekteringsforutsetninger for sykkel og gange  

3.1 Gjenkjennelig system og standard på hovedsykkelruta langs rv. 706  
For hovedsykkelvegen langs rv. 706 mellom Gildheim og Pirbrua er det bestemt at standarden som 

bygges er sykkelveg med adskilt fortau. Dette er et vel utprøvd system med høy standard og god 

kapasitet, samtidig som trafikksikkerheten for både gående og syklende blir ivaretatt. Systemet er 

brukt mange andre steder i Trondheim, noe som gjør tilbudet både forutsigbart og lettlest for 

brukerne. 

 

Figur 2 Det generelle snittet (normalprofil) for sykkelveg og fortau. 

Løsningen sykkelveg med fortau egner seg best på strekninger med få kryss og avkjørsler, slik tilfellet 

er for delstrekning 1 til 3 på hovedsykkelruta mellom Gildheim og Pirbrua. Sykkelruta går i flatt 

terreng, parallelt og i høyde med jernbanen, uten kryssende biltrafikk. Ruta som ligger nord for 

jernbanesporet, har definerte og tydelige punkter der gående og syklende fra områdene kan koble 

seg på ruta, eller krysse hovedsykkelruta. Dette gir god oversikt og mulighet for at syklende som 

bruker hovedsykkelruta kan kjøre uhindret, om de ønsker det. 

Som vi skal se nærmere på, er det for delstrekning 4 nødvendig å planlegge for at syklende når vi 

nærmer oss sentrum, vil ha behov for å velge ulike ruter til sitt bestemmelsessted. Brukerne må også 

forberedes på å møte systemskifter, f.eks. overgang til sykling i gate med blandet trafikk.  

3.2 Relevante standardkrav for strekningen: 
• Bredde sykkelveg 4 m (dette for å ha god nok plass til ulike typer syklister og plass til 

forbikjøring), fortau 2,5 m og til sammen 0,5 m skulder (figur med normalprofil se kap. 3) 

• Horisontalkurvene bør ha minimum radius på 40 m.  

• Vertikalkurvene bør ha minimum radius 50 m (høybrekk) 

• Stigning:  
o Strekninger opp til 100 m bør ikke ha stigning brattere enn 7% 
o Strekninger på mellom 100-200 m bør ikke ha stigning brattere enn 5% 
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• Sikt: 
o I kryss og avkjørsler skal det være god sikt. Minimum sikt ved avkjørsler er satt til 

6x50 m (dette er strengere enn Statens vegvesens håndbøker, men er satt som en 
føring for sykkelvegen 

o Det skal være fri sikt inn og ut gjennom underganger. Dette gjelder også underganger 
på tilstøtende sykkelveger, der det finnes på strekket  

• Bruer:  
o Nye bruer skal minimum ha samme bredde som tilstøtende sykkelveg med fortau 
o Det tilstrebes å ha slakest mulig ramper opp og ned på bruene. Dette må tilpasses 

stedlige forhold, terreng og bebyggelse. 

• Systemskifter: 
o Viktig med gjennomarbeidede løsninger i kryss og ved systemskifter da disse 

punktene er særlig utfordrende for uøvede/ usikre syklister1  

• Kryssende trafikk: 
o Ved gangkryssinger over sykkelveg bør det ikke legges opp til full dimensjonerende 

hastighet på sykkelvegen, da syklistene har vikeplikt for kryssende gangtrafikk2 

• Drift- og vedlikehold3: 
o Det skal brukes materialer som er holdbare over tid, som kan ha forenklet 

vedlikehold og tåler hyppig drift 
o Vegoverbygningen skal ha tilstrekkelig bæreevne til å tåle tunge maskiner ved 

bygging og vinterdrift 
o Det må vurderes om det er behov for ekstra areal til snøopplag og driftsareal på 

bruer 
o Det forutsettes krav til Vinterdriftsklasse GsA ihht. håndbok R610 «Bymessig strøk 

med høy gang- og sykkeltrafikk» 

3.3 Ta høyde for flere myke trafikanter, flere typer syklende og gående, skolebarn 
Det arbeides med en formingsveileder for hovedsykkelrutene i Trondheim. I prosessen omkring 

denne veilederen har det vært ekstra fokus på å finne gode løsninger for målgrupper av usikre 

syklister – dette for å få flere til å sykle. 

På delstrekning 4 skal hovedsykkelruta koble seg til byen. Da ønskes det og forventes det at flere 

ulike typer syklister og gående vil bruke ruta på kortere eller lengre strekninger. Det er variasjon 

innad i gruppene gående og syklende.  

Gående: 

Generelt trenger gående: 

• Praktiske ruter som er lett å bruke – ingen omveger – korteste veg 

• Universelt utformet 

• Å kunne gå adskilt fra andre trafikantgrupper (biler, sykler)  

• Gjerne i avstand fra kjøreveg og uten for mye støy 

• Lett lesbart/ oversiktlig system 

• Synlighet 

• Belysning 

• Interessante opplevelser/ attraksjoner/ variasjon på veien 

• Godt vedlikehold sommer og vinter 

 
1 Hentet fra Konseptutgave Formingsveileder for hovedsykkelruter i Trondheim, av 27.22.2020 
2 Som fotnote 1 
3 Som fotnote 1 
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Syklende: 

Generelt trenger syklende: 

• Må kunne brukes av ulike typer syklister – med ulik regelforståelse og øvelse 

• Praktisk – lett å bruke. Ingen omveger – korteste veg – enkle kryssinger 

• Skilt fra andre trafikantgrupper (biler, gående) 

• Rask og effektiv 

• Smidige kryssløsninger 

• Sikt – både for bil og syklist 

• Lett lesbart/ oversiktlig trafikkbilde 

• Trafikksikker løsning og opplevd trygghet - for alle 

• Ikke barrierer – fri for terskler/ kanter 

• Godt vedlikehold sommer og vinter 
 

 

3.4 Kriterier for måloppnåelse 
Ut fra overordnede mål (kap. 2) og planleggings-/ og prosjekteringsforutsetningene (kap.3) er det 

satt følgende kriterier for måloppnåelse som alternativene skal vurderes i forhold til (kap. 7 og 8): 

• Øke andelen jobbsyklister 

• Flere barn, unge og kvinner som sykler 

• Færre skadde syklister 

• Trygghetsfølelse for syklister og fotgjengere 

• Komfort, framkommelighet (Barvegstrategi) 

• Ikke brattere enn 5% stigning for sykkel 

• God sikt i krysningspunkt 

• Fri sikt inn/ut av underganger 

• Gunstig sted for systemskifte 

• Helhetlig effektivt, lettlest, fleksibelt gangnett 

• Attraktive omgivelser gangnett/ naboskap 

• Skoleveg 

• God/ fleksibel kobling til omkringliggende områder 

• Grunnerverv  

• Byggekostnad 

• Drift- og vedlikeholdskostnad 
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4. Overordnet kontekst -hovedsykkelrutas møte med Sentrum øst  
Det som skiller strekningen vest for Lilleby skole fra de tre foregående, er at sykkelruta kommer inn i 

den bydelen som i strategidokumentet «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» er definert som 

Sentrum øst. Strategidokumentet ble vedtatt av bystyret 30.09.2020. 

 
Figur 3 Delstrekning 4 for hovedsykkelruta, her markert på et kartutsnitt over eksisterende bystruktur og 
bebyggelse, hentet fra «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050»  

4.1 Sentrum Øst – omfattende transformasjon/byutvikling 
Sentrum øst består av flere områder der det planlegges omfattende bytransformasjon og utbygging.  

 
Figur 4 Utsnitt fra figur i «Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050» viser hovedsykkelrutas beliggenhet og det 
totale fortettingspotensialet som kan være tenkelig i bydelene Sentrum nord og Sentrum øst. 
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Delstrekning 4 kommer fra øst mot vest i direkte berøring med hhv. områdene:  

• Lilleby Store deler allerede utbygd. Utbyggingsperiode 2016-2026. 1100 leiligheter og 
rekkehus skal bygges. Området vil bli en ny bydel i Trondheim. 

• Reina som planlegges utviklet til et boligområde med innslag av handel og kulturbasert 
næring. Området planlegges per dags dato for ca. 2000 boenheter. 

• Svartlamoen som er et eksisterende boligområde, og et byøkologisk forsøksområde i et 
tidligere arbeiderboligstrøk 

• Nyhavna en kommende ny sentrumsbydel med nye næringer, arbeidsplasser og boliger, som 
skal bindes sammen av grønnstruktur og offentlige byrom.  

Reina og sørlige deler av Nyhavna er områder som kan bli bygget ut i perioden fram til 2030. 

I Sentrum Øst ser Trondheim kommune for seg at det fram mot 2050 kan bli så mange som ca. 2400 

nye boenheter og i overkant av 4800 nye beboere. Dette kommer i tillegg til de om lag 7100 boligene 

og ca. 9500 beboerne som allerede bor i området. Sentrum Øst har i dag over 8300 ansatte.  

Med så mange mennesker i vente er det viktig at Sentrum øst sine eksisterende forbindelser for 

gående og syklende på tvers av jernbanesporet både videreutvikles og styrkes.  

4.2 Knutepunktfortetting 
Trondheim kommune planlegger for å styrke jernbanens rolle i kollektivsystemet fram mot 2050. 

Nordlandsbanen ligger i dag som en barriere gjennom bydelene øst for Nidelva. Trondheim 

kommune er opptatt av å styrke forbindelsene nord-sør for gange og sykling.  

Skissen under viser mulige kollektivknutepunkt, og hvilket nedslagsfelt disse har. Dette illustrerer at 

det er viktig at alle kommende utbygginger i området ivaretar og bygger opp om trygge og effektive 

gang- og sykkelruter til disse knutepunktene, både øst-vest og nord-sør. 

 
Figur 5 Hovedsykkelruta delstrekning 4 sin lokalisering sammen med planlagte kollektivknutepunkt og radius 500 
m fra disse. Ill. fra Framtidsbilder Trondheim 2050 
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4.3 Svartlamoen byøkologiske forsøksområde 
Svartlamoen er en liten bydel som ligger i trekanten mellom Meråkerbanen mot sør, Strandveien/ 

Nyhavna mot nord, og industriområdet Reina mot øst. Navnet var opprinnelig en nedsettende 

betegnelse på den mest fattigslige delen av bydelen Lademoen, som bestod av arbeiderboliger. 

Saken om bevaring av Svartlamoen som boligområde har vært en av de hardeste politiske 

stridssakene i Trondheim. 

Området var allerede fra 1947 regulert til industriformål, men de unge og stort sett radikale 

beboerne kjempet på 1990-tallet meget sterkt for bevaring, og i 1998 klarte Svartlamoen 

beboerforening, med god støtte utenfra, å bevare Svartlamoen som rent boligområde. Etter et 

konstruktivt samarbeid mellom beboerne og Trondheim kommune ble området omregulert til 

byøkologisk forsøksområde i 2001, og er i ettertid ofte beskrevet som en «alternativ» bydel. 

Flere av bygningene er i ettertid blitt rehabilitert og det er oppført nye bygg, blant andre Strandveien 

37, en prisbelønt fem-etasjes bygård i massivt tre som ble oppført i 2005 av Bredeland og 

Kristoffersen Arkitekter AS. 

 
Figur 6 Nordtvedts gate danner Svartlamoen grense mot industriområdet Reina. Gata er en smal grusveg anlagt 
på slutten av 1800-tallet. Den ligger tett innpå husveggene og følger terrenget. Nyeste tilskudd til bebyggelsen i 
Svartlamoen bydel er et trønderlån fra Selbu som er flyttet og gjenoppbygget øverst i Nordtvedts gate i 2020. 

Reguleringsplanen for Svartlamoen har en del punkter som er relevante for arbeidet med 

hovedsykkelrute. Blant annet har reguleringsplanen delmål om å:  

• forsterke, bevare og reetablere eksisterende gatenett, tomte- og bebyggelsesmønster i 
bydelen 

• forsterke grønnstruktur, fellesområder og forbindelseslinjer i bydelen 

Nordtvedts gate er (planbestemmelsenes §4) regulert til gang- og sykkelveg med bredde 3,5-4 m. 

Nyttetrafikk og utrykningskjøretøy er tillatt. Mot Reina forutsetter gjeldende reguleringsplan en 

skjerm som hindrer støy og innsyn (planbestemmelsenes §3). Reina er i dag regulert til industri. 

  



14 
                                                                                                                                                                           

4.4 Utvikling av Reina 
Det planlegges for stor endring på Reina. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning 

for Reina ble vedtatt av Trondheim kommune høsten 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge prosjektets hjemmeside skal området transformeres fra industri til et nytt og spennende 

sentrumsområde i Trondheim. «En utvikling av Reina vil gi byfortetting samt bygging av byen 

innenfra og ut i stedet for byspredning. Boligfortetting i bynære strøk, og langs en høyverdig 

sykkeltrasè, vil bidra til at målet om nullvekst for biltrafikk kan nås».  

Reina-området er et område med fire grunneiere, som samarbeider om planer for å transformere 

området fra industriområde til en ny bydel. De fire er: Bryggerikvartalet E C Dahls AS, Strandveien 43 

KS, Strandveiutsikten AS og Dora Jarleveien 3 AS. 

 
Figur 8 Figur fra planprogrammet som viser fordeling av eiendommer. Både private eiere, Bane NOR SF og 
Trondheim kommune har eiendommer som blir berørt av hovedsykkelruta. 

Figur 7 Foreløpig planavgrensning av reguleringsplan for Reina slik det framgår av planprogrammet. 
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I planprogrammet framgår en foreløpig prinsipplan for hvordan Reina-utbyggerne ser for seg at 

bydelen skal knytte seg til omkringliggende områder, og hvordan veier, sykkel- og gangforbindelser, 

grøntdrag og bebyggelsesstruktur kan knyttes sammen. 

 

I planprogrammet heter det: «Planområdet har en sentral beliggenhet og vil bli viktig for å knytte 

denne delen av byen sammen. Omkringliggende boligområder er Nyhavna, Lademoen, Svartlamoen, 

Lilleby som er under utbygging samt Nyhavna Øvre og Jarlheimsletta som er under planlegging. Det 

må jobbes med å lage en plan som gjør det lett å bevege seg i og gjennom planområdet og med gode 

forbindelser til de omkringliggende områdene. Dette gjelder ikke minst mot øst, der jernbanen ligger 

som en barriere. Også hovedvei for kollektiv og biltrafikk kan bli barrierer. Det vil være viktig å bygge 

ned barrierene og lage et nett som er attraktivt for gående og syklende. Det skal være enkelt å 

lettfattelig å bevege seg gjennom bydelen for disse trafikantene. Det er også viktig at gangveiene ikke 

bare sikrer tilgjengelighet for gående, men også er attraktive og interessante, i tråd med kommunens 

gåstrategi.» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Utvikling av Nyhavna 
Også Nyhavna er inne i en større transformasjonsprosess hvor sentrale industri og havneområder 

skal utvikles til byformål. Ny kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt av Trondheim bystyre 28.april 

2016. Nyhavna skal omformes til en bydel med arbeidsplasser, boliger, offentlig og privat service, 

men også med gode uteområder, gode energiløsninger og god tilrettelegging for gange, sykkel og 

kollektivtrafikk 

Kommunedelplanen har fire hovedgrep: Nyhavna er: (1) en blå og grønn bydel, (2) en fleksibel og 

robust bydel, (3) en tilgjengelig bydel og (4) en bydel med identitet og historie. 

Etter en endring i Havne- og farvannsloven fra 2020 vedtok Trondheim havn IKS vinteren 2021 å 

inngå en aksjeeieravtale med Trondheim kommune, for å sette fart på byutviklingen.  

I juni 2021 vedtok Bystyret metrobusstraseen over Nyhavna. Traseen skal følge Båtsmannsgata, 

Maskinistgata, Strandveien og Stiklestadveien. Metrobusstasjonene skal lokaliseres i nærheten av 

Figur 9 Utsnitt av prinsipplanen som viser at Reina-utbyggerne foreslår at 
hovedsykkelruta svinges ned langs Nordtvedts gate og kobles til gatenettet i Strandveien. 
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Lademoen stasjon langs maskinistgata, og den andre i nærheten av krysset mellom Stiklestadveien 

og Strandveien. 

 

Figur 10 Vedtatt metrobusstraseen over Nyhavna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I metrobussutredningen heter det: «Mulige sykkeltraseer er vurdert i denne utredningen og ved å 

avklare mulighet for langsgående sykkelveg i metrobusstraseen.» Det heter også: «Alle 

kollektivreisende er også gående eller syklende på deler av sin kollektivreise. Helhetstanken for 

miljøvennlig urban mobilitet er å sikre kollektivreisende, gående og syklende høyest mulig 

attraktivitet og brukervennlighet gjennom fremkommelighet, sikkerhet og attraktive tidsbesparende 

traseer i et mobilitetsnettverk.» 

Figur 11 I utredningen for metrobusstrase er det vist sykkeltraseer i Stiklestadveien og Strandveien som i dag. Det er også 
vist en trase langs jernbanen som svinger ned langs Nordtvedts gate 
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5. Lokal kontekst og forutsetninger 

5.1 Dobbeltspor – en prosjekteringsforutsetning 
Bane NOR fikk i januar 2018 utarbeidet konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Trondheim og 

Stjørdal. På strekningen Nidelv bru og østover til Grilstad forutsettes dobbeltsporet å følge dagens 

jernbanetrase. 

Bane NOR har ikke igangsatt reguleringsarbeid for dobbeltsporet Trondheim S og Leangen, og har 

ikke kunne gi så konkrete svar i samband med forprosjektet. Bane NOR har så langt kun bedt oss ta 

høyde for eventuell ny plattform ved Lilleby. 

Statens vegvesen legger imidlertid til grunn at det må være gjort innledende vurderinger av 

linjeføring og arealbehov for bygging av både dobbeltspor og perronger på denne strekningen til 

Leangen. I detaljregulering for dobbeltsporet på strekningen Leangen – Hommelvik (arkivsak 18/4415 

Trondheim kommune) framkommer det hvilken bebyggelse på strekningen Nidelv – Leangen som 

Bane NOR mener kan bli berørt av nytt dobbeltspor.  

 
Figur 12 Det er de rødmarkerte bygningene i Strandvegen og Gregus gate som Konsekvensutredningen for 
dobbeltspor mener kan bli berørt av nytt dobbeltspor.  

Statens vegvesen legger derfor til grunn at alle alternativ (5-8) som vurderes videre i denne 

forprosjektrapporten må ta høyde for arealbehov, nye konstruksjoner og tilpasning av jernbanens 

geometri i forbindelse med bygging av dobbeltspor.  

Dette er også i tråd med føringene for utvikling av Reina. I planprogrammet er følgende premiss lagt 

til grunn: «Planforslaget skal ikke være til hinder for utbygget av dobbeltsporet jernbane». 

Som skissen under illustrerer er det eksisterende dobbeltspor til etter Lademoen stasjon, der 

nordlige spor tar av ut mot Nyhavna. Øst for Lilleby stasjon vil dobbeltsporet ligge sør for dagens 

spor. Det betyr at sporet må forskyves på strekningen mellom Lademoen og Lilleby stasjoner.  
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5.2 Dobbeltspor og sykkelveg mellom Reina og gatenettet sør for jernbanen 
Det er flere eksisterende gater som ligger relativt tett på jernbanen på strekningen, og der både 

adkomst til hus samt eksisterende parkering vil bli berørt.  

Utbyggerne på Reina forutsetter å beholde kontorbygget som er markert med blått. Det blir dermed 

ekstra trangt å få til både dobbeltspor og sykkelveg i dette området.

 
Figur 13 Det må bygges nye bruer (sorte sirkler) over Strandveien og Jarlevegen, samt nye kulverter (rosa sirkler) 
tilpasset dobbeltspor mellom Strandveien og Lilleby stasjon. De gatestrekningene som blir mest berørt er 
markert med rosa stipling. Nord for Lilleby stasjon bygges nå hovedsykkelruta samt støyskjerm (rød strek).  

Hvordan forskyvingen for å få bygget dobbeltspor vil skje er ikke kjent nå. Statens vegvesen har i 

forprosjektet for sykkelvegen forutsatt at det settes må settes av arealreserver på begge sider av 

jernbanesporet, selv om hoveddelen av utvidelsen til dobbeltspor skulle skje på en av sidene. 

 
Figur 14 I alt. 5-8 er løsningene for hovedsykkelruta tilpasset dobbeltspor (modellert av Statens vegvesen), med 
fylling og mur mot gatene. Det er også satt av plass til støyskjermer langs jernbanen, med min. 4m avstand til 
spormidt. 

Høyden på nytt dobbeltspor vil bli liggende i nivå med dagens jernbanespor. For å få plass til 

dobbeltspor, tilhørende støyskjermer, må det settes av plass både på sør- og nordsiden av dagens 

spor. Det forutsettes relativt omfattende behov for murer langs jernbanen.  

Med dobbeltsporet kan det også komme nye plattformer. Dagens plattformer på Lademoen stasjon 

og Lilleby stasjon ligger på sørsiden av jernbanesporet. Eventuelt nye plattformer vil mest sannsynlig 
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ligge direkte ovenfor eksisterende plattformer, da plattformer rett ovenfor hverandre er mest lesbart 

for reisende og infrastrukturen til plattformene kan løses på enklest måte. 

5.3 Om jernbanens eksisterende konstruksjoner på strekningen 
Etter kryssing av Nidelva er det altså to stasjoner, Lademoen og Lilleby. Ved begge stasjonene ligger 

det underganger (kulvert 1 og 4) under jernbanen. Det er også ytterligere to kulverter, en på 

Svartlamoen (nr. 2) i Gregus gate, og en (nr. 3) mellom Anders Buens gate og Reina. Kulvertene for 

myke trafikanter er markert med grønt og rosa på skissen under.  

 
Figur 15 Kun brua over Skippergata (A) og kulverten ved Lademoen stasjon (grønn) er forberedt for framtidig 
dobbeltspor, og tilpasset Universell utforming. 

Kulvert 1 (grønn) ved Lademoen stasjon er ny. Den er allerede tilpasset framtidig dobbeltspor, og 

sykkelveg med fortau krysser under jernbanen her. Undergang 1 har en gunstig beliggenhet med 

tanke på å knytte framtidig utbygging i Nyhavna til bydelene sør for jernbanen.  

Eksisterende kulverter 2, 3 og 4 (rosa) fyller derimot ikke dagens krav. De har verken høyde, bredde 

eller framkommelighet tilpasset den utbygging som er påtenkt nord for jernbanen. Det er dels bratt 

ned og opp fra undergangene, og/eller de er så smale at sykkel må leies gjennom. 

Jernbanen har ytterligere tre store konstruksjoner på strekningen som dette forprosjektet dekker. 

Som vist på skissen over går jernbanen i bru tilpasset dobbeltspor over Skippergata (blå sirkel A), og i 

bruer kun tilpasset enkeltspor over Strandveien (B) og Nidarholms gate/Jarleveien (C) – sorte sirkler. 

Bru B og C må altså byttes i samband med etablering av dobbeltspor.  

Som følge av at alternativ 1-2 langs jernbanen er silt bort trenger vi ikke å ta stilling til bru B nå. 

Hovedsykkelvegen må derimot lokaliseres slik at ny sykkelvegbru over Jarlevegen har god nok klaring 

til jernbanen, slik at det ikke er til hinder for å bytte bru C.  

5.4 Arealbehov og forutsetninger for ny kulvertløsning ved Lilleby stasjon  
Skissen over viser at ingen av kulvertene 2-4 er universelt utformet. Med nytt dobbeltspor vil bunnen 

av disse kulvertene en gang i framtiden bli senket ytterligere ca. 1 meter i forhold til dagens 

situasjon. Dette øker utfordringene knyttet til å finne universelt utformede løsninger og tilpasning til 

gatenett og sideterreng nord og sør for jernbanen. 

Hovedsykkelruta på denne siste delstrekningen berører to av disse undergangene, de som er benevnt 

som 3 og 4 på skissene over.  
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Figur 16 Undergang 4 ved Lilleby stasjon. Det er bratt, og trapper både opp og ned til omkringliggende gater. 

 

Figur 17 Løsning både tilpasset dagens situasjon og fremtidig dobbeltspor. 

6.5 Ny plassering av framtidig kulvert ved Reina 
I løpet av forprosjektperioden har Trondheim kommune spilt inn at plasseringen av eksisterende 

kulvert mellom Anders Buens gate og Reina ikke er gunstig med tanke på planlagte byutvikling på 

Reina/ i Nyhavna. Kommunen har bedt Statens vegvesen om å legge til grunn at hovedsykkelruta skal 

tilpasses høyde og beliggenhet for en ny kulvert sør for eksisterende.  
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Figur 18 Området ved kulverten på Reina er krevende. Teglsteinsbygget i forgrunnen skal bestå (gult). 
Eksisterende kulvert (rosa) er vanskelig plassert. Trondheim kommunes har spilt inn at en gangakse gjennom 
Reina bør føres mer direkte mot ny kulvert (lyseblå pil).  

Planleggingen av både hovedsykkelruta og utbyggingen av Reina må altså ta høyde for at 

dobbeltsporet vil bli realisert en gang i framtiden. Hovedsykkelruta skal føres fram i en smal korridor 

mellom jernbanen og planlagt utbygging på Reina, og dette forprosjektet synliggjør at realisering av 

dobbeltspor vil bli arealkrevende. Statens vegvesen har modellert både dobbeltspor og lagt inn 

flytting/høydekrav til ny kulvert. Variantene av hovedsykkelruta er tilpasset dette.  

Utbedringen av det viktige kryssepunktet under jernbanen vil antakelig skje trinnvis. Trondheim 

kommune har gitt signaler om at det er aktuelt med rekkefølgekrav, slik flytting av kulvert med 

høyde tilpasset seinere utvidelse til dobbeltspor, blir realisert i samband med utbyggingen av Reina.  

Den nye undergangen vil ha en større frihøyde enn eksisterende undergang. Heving av jernbanen er 

ikke praktisk mulig, så da vil en økt frihøyde føre til behov for å senke sykkelveg og gangveger i 

alternativene vurdert i kap. 7.  

På nordsiden av jernbanen kan dette la seg gjøre uten alt for store utfordringer. Det er imidlertid en 

krevende oppgave i den videre planlegging/ prosjektering å løse at det nærmeste eksisterende 

bygget på Reina - som skal beholdes - allerede i dag har utfordringer knyttet til høydeforskjell mellom 

terreng og inngangspartier. Disse utfordringene blir enda mer krevende å løse når undergangen 

flyttes og senkes, og når både dobbeltspor og sykkelveg beslaglegger areal. 

 

Figur 19 Å løse høydeforskjellene mellom bygning og terreng, sykkelveg med fortau – og få tilpasset dette til 
senket kulvert blir en særs viktig utfordring. 
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På sørsiden er av sporet er det enda trangere opp imot eksisterende gatenett. Skal man ha en 

universelt utformet gangveg opp til eksisterende terreng vil det kreve en form for rampesystem. Det 

inngår ikke i dette prosjektets mandat å finne detaljene for løsningene i sør. Vi har imidlertid vist en 

mulig løsning med universell stigning slik at vi ser at tilpasningen på sørsiden av sporet er 

gjennomførbar. 

Det at hovedsykkelvegen tar høyde for bygging av ny undergang under jernbanen allerede nå synes 

fornuftig. På den måte bygges løsninger som tar høyde for ny permanent situasjon, og kan tilpasses 

denne uten for store ombygginger.  

6. Siling av alternativer/ konsepter for sykkeltraseen 

6.1 Alternativ 1 Sykkelveg langs og i høyde med jernbanen 

 
Figur 20 Alt. 1 mellom Jarlevegen og Strandveien. Planskilt kulvert Reina (rosa) og ramper (lyseblå). 

 
Figur 21 Fugleperspektiv fra passering Strandveien ved Lademoen stasjon. Alternativet langs og i høyde med 
jernbanen må være samkjørt med dobbeltspor og berører Svartlamoen radikalt. Alternativet tas ikke med 
videre. 
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Beskrivelse av alternativ 1 

Alternativ 1 har sykkelveg med fortau langs jernbanen og i samme høyde som jernbanen, helt fra 
Jarlevegen til kryssområdet utenfor Strindheimtunnelen.  
 
Etter å ha passert kryssområdet utenfor Strindheimtunnelen avsluttes sykkelvegen med å bli ført ned 
mot Pirbrua, der det vil bli et kryssområde for syklende til/fra Pirbrua, Nyhavna og fremtidig bru over 
Rosenborgbassenget.  
 
Hovedsykkelruta i høyde med jernbanen betyr planskilte kryssinger ved alle jernbaneunderganger, 
med tilhørende ramper ned til Jarlevegen, Reina og Strandveien. Forslaget viser også en planskilt 
kryssing til nordsiden av rv. 706 ved Pirbrua, som møter eksisterende sykkelveg utenfor Sentrum 
brannstasjon. 

Ulemper/utfordringer: Fordeler: 

Hovedsykkelruta nærmer seg sentrum. Ført fram i høyde 
med jernbanen tilpasser den seg imidlertid verken til 
eksisterende eller ny bebyggelse og aktivitet på 
sideområdene (Reina, Svartlamoen og Nyhavna). 

Effektiv hovedsykkelrute øst- vest for 
de som sykler langt, dvs. god 
framkommelighet/ syklistene blir 
prioritert. Færre konflikter med de 
gående.  

Framtidige brukeres av- og påkoblingspunkter for å komme 
seg inn på hovedsykkelruta blir med 4 lange ramper.  

Få kryss langs hovedsykkelruta. 

Lite bymessig utforming og omveger for mange brukere 
som vil inn på ruta. 

Slak horisontalkurvatur, ingen store 
stigninger. 

Mindre fleksible vegvalg. Blant annet vanskeligere for 
syklende på hovedsykkelruta å velge kulvert for å nå 
områder sør for jernbanen.  

 

Behov for 4 meter høy mur mot Reina, for å spare areal.   

Omfattende arealbeslag og sykkelveg med fortau på 
svevende over bebyggelsen på Svartlamoen. 
Behov for å rive eller flytte flere boliger, som vil være 
negativt for kulturmiljøet ved Svartlamoen. 

 

En planskilt kryssing av kjørevegene utenfor 
Strindheimtunnelen er teknisk krevende og meget kostbar. 

 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativet tas ikke med videre da det bare kan bygges samkjørt med dobbeltspor jernbane.  
Det bygger heller ikke opp under kommunedelplan for Nyhavna. Alternativet går utover bebyggelsen 
og bo- og kulturmiljøet på Svartlamoen. 
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6.2 Alternativ 2 Sykkelveg langs jernbanen, på bakkenivå fra kulverten på Reina 

 
Figur 22 Alt. 2 mellom Jarlevegen og Strandveien. Sykkelveien langs jernbanen i terrengnivå fra kulverten på 
Reina. Rampe opp fra Jarleveien (lyseblå) kan utformes som i alt. 1 

 
Figur 23 Alternativ 2 forholder seg lite til eksisterende bebyggelse og kommende byutvikling. Alternativet må 
være samkjørt med utbygging av dobbeltspor og tas ikke med videre. 
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Beskrivelse av alternativ 2 

Alternativ 2 ligner i stor grad på forslag 1, der sykkelvegen følger jernbanen. Forskjellen her er at 
sykkelvegen etter passering av Jarlevegen senkes ned og har kryssinger i plan (på terrengnivå) i 
stedet for planskilte kryssinger ved jernbanekulverten på Reina og over Strandveien.  
 

Ulemper/utfordringer: Fordeler: 

Hovedsykkelruta nærmer seg sentrum. Ført fram langs 
jernbanen tilpasser den seg i liten grad til eksisterende 
eller ny bebyggelse og aktivitet på sideområdene 
(Reina, Svartlamoen og Nyhavna). 

Effektiv hovedsykkelrute øst- vest for 
dem som sykler langt.  

Syklende på hovedsykkelruta må senke farten og 
forholde seg til krysningspunkt med andre trafikanter 
(ruter på tvers). 

Mindre dominerende landskapsmessig/ 
arkitektonisk at sykkelruta senkes ned 
til terrengnivå, sammenliknet med 
alternativ 1. 

Lite bymessig utforming, hovedsykkelruta er lite 
stedstilpasset og lite fleksibel for innpassing mot 
byutviklingen på Reina. Betjener heller ikke Nyhavna. 

Slak horisontalkurvatur. 

Fortsatt høy mur mot Reina, men redusert lengde 
sammenliknet med alt. 1. 

 

Fortsatt omfattende arealbeslag på Svartlamoen. 
Behov for å rive eller flytte flere boliger, som vil være 
negativt for kulturmiljøet ved Svartlamoen. 

 

Teknisk krevende og kostbare løsninger utenfor 
Strindheimtunnelen.  

 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativet tas ikke med videre da det bare kan bygges samkjørt med dobbeltspor jernbane.  
Alternativet er heller ikke integrert i framtidig bystruktur for Nyhavna. Alternativet går utover 
bebyggelsen og bo- og kulturmiljøet på Svartlamoen. 
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6.3 Alternativ 3 Sykkelveg på bakkenivå fra kulvert, så parallelt med Nordtvedts gate  

 
Figur 24 Alt. 3 mellom Jarlevegen og Strandveien. Sykkelveien i terrengnivå fra kulverten på Reina og ned til 
eksisterende systemskifte for sykkel i Strandveien (grønt kryss). Kobling for gående gjennom Reina (rosa) til 
kulvert under jernbanen (grønn firkant). Rampe opp fra Jarleveien (lyseblå). 

 
Figur 25 Alternativ 3 senkes ned til bakkenivå før kulverten (rosa), og svinger parallelt med Nordtvedts gate ned 
til Strandveien. Varianter av dette hovedkonseptet vurderes videre i denne forprosjektrapporten 
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Beskrivelse av alternativ 3 
Gir et klart definert møte mellom hovedsykkelruta inn fra nord langs jernbanen, og byen. 
Sykkelvegen senkes fra nivå med jernbanen rett etter brua over Jarlevegen. Ved undergangen til Anders 
Buens gate er sykkelvegen senket noe under terreng, men fortsatt i høyde med eksisterende kulvert.  
 
Utenfor kulverten blir det et «kryss» der sykkelvegen skal rett fram igjennom kryssområdet, samtidig som 
fire akser for gående møtes. Alternativ 1 forutsetter at omgivelsene er formet slik at syklistene forstår at de 
«møter byen» i bunnen av bakken, og at deres hastighet senkes.  
 
Videre vestover forlater sykkelvegen jernbanesporet og går parallelt med Nordtvedts gate ned til 
Strandveien. I nevnte «kryss» skifter fortauet side slik at gående mellom Svartlamoen og undergangen til 
Anders Buens gate slipper å krysse sykkelvegen.  
 
Gående kan følge Nordtvedts gate ned til Strandveien (gata er regulert til gang- og sykkelveg), og det 
etableres også en trase for gående gjennom det nye boligområdet på Reina til kulverten.  
Fra Strandveien kan syklister som skal videre mot Pirbrua krysse Maskinistgata ved sydhjørnet av Dora. 
Sykkelvegen videre vestover tilpasses føringene i kvalitetsprogrammet for Nyhavna, der sykkelvegen følger 
ny metrobusstrase og har flere kryssinger med kjøreveger i plan.  
Ulemper/ utfordringer: Fordeler: 
Alt. 3 er for trangt formet i overgangen Reina – 
Svartlamoen, det er ikke satt av plass til buffer 
mellom sykkelveg og Nordtvedts gate. 
Eksisterende Nordtvedts gate går tett innpå 
fasadene. Sykkelvegen er i tillegg plassert svært 
nær Nordtvedts gate og det er eksisterende 
overvannsproblematikk i nedre del av Nordtvedts 
gate 

Hovedsykkelruta møter byen gjennom å tilpasses 
stedlige forhold og framtidig utbygging. 

Fokuset går over fra fremkommelighet for de som 
sykler langt, til å vektlegge tilgjengelighet for flere 
brukere og fleksibel tilpasning til kommende 
byutvikling. 

Vanskelig å håndtere terrengforskjellene mellom 
hovedsykkelruta som har jevn stigning på 5%, og 
Nordtvedts gates varierende stigning, der maks 
stigning er rundt 14%. 

Flere påkoblingspunkt gir flere muligheter til å bruke 
hovedruta. 

For å spare areal kan nevnte høydeforskjeller tas 
opp med støttemurer. Muren vil veksle mellom å 
vende mot Nordtvedts gate og sykkelvegen. 

Kulturmiljøet for Svartlamoen blir i hovedsak uberørt, 
når ruta svinger ned til Strandveien. (I motsetning til 
alt. 1 og 2) 

Syklende må krysse kjøreveg fem steder før man 
når Pirbrua. For de som skal øst-vest økes 
reisetiden. 

En trang løsning med mur mellom Nordtvedts gate og 
sykkelvegen bruker minimalt med byutviklingsareal for 
utbyggerne på Reina. 

Eksisterende grønt drag langs Nordtvedts gate blir 
berørt.  

Ved å krysse Maskinistgata ved Dora får det planlagte 
byutviklingsområdet ved Nyhavna meget god 
tilgjengelighet til sykkelvegen. Tidlig kryssing av 
Maskinistgata åpner også opp for videre sykling til 
Brattøra /Ila uten at rv. 706 må krysses.  

Nordtvedts gate mot Strandveien rettes ut og 
kommer nærmere bebyggelsen. 

Økt fleksibilitet for å sykle og gå i ulike retninger når 
man nærmer seg byen. Påkobling til Strandveien i 
eksisterende systemskifte for sykkel. 
 

 Den kompliserte planskilte kryssingen over 
Strindheimtunnelen unngås eller kan bygges i ettertid. 
 

 Å realisere alternativ 3 er ikke avhengig av samtidig 
bygging av dobbeltsporet for jernbanen. Traseen ned 
til Strandveien kan bygges relativt raskt. 

 

 Fleksibelt for trinnvis utvikling i takt med 
byutviklingen. 
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Oppsummering og vurdering: 

Hovedprinsippet i alternativ 3 er at hovedsykkelruta senkes fra nivå med jernbanen etter bru over 
Jarlevegen og ned til bakkeplan og nivå for kulverten mellom Reina og Anders Buens gate. 
Hovedsykkelruta svinger nordover og kopler seg til gatenettet, framfor å følge jernbanen. 
 
Dette alternativet vurderes som mest robust, fleksibelt og framtidsrettet. Her er det potensiale til å 
forme urbane kvaliteter i møte med framtidig byutvikling på Reina og Nyhavna, samt å få til en 
respektfull stedstilpasning mot den historisk verdifulle bebyggelsen og byøkologiske boligområdet 
på Svartlamoen.  

 
Innspill fra Trondheim kommune, Bane NOR, arkitektgruppen som arbeider med Reina, samt 
beboerne på Svartlamoen, ligger til grunn for de bearbeidede variantene av alternativ 3 som 
vurderes videre i denne forprosjektrapporten. Disse bearbeidede variantene omtales og drøftes 
som alternativene 5 til 8. 
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6.4 Alternativ 4 Sykkelveg med planskilt kulvert, sykkelveg og fortau parallelt med 

Nordtvedts gate  

 
Figur 26 Alt. 4 mellom Jarlevegen og Strandveien. Nordtvedts gate nyttes ikke til gående som i alt. 3. To 
systemskifter (grønne kryss) mellom sykkelveg med fortau og sykkelgate. Unødig arealkrevende. Planskilt 
kulvert på Reina (rosa) gir omveg for Reina-brukere i retning østover.  

 
Figur 27 Alternativ 4 er arealkrevende for Reinaområdet. Det er lite fleksibelt med tanke på byutvikling og 
bygging av dobbeltspor og ny kulvert. Gående fra Svartlamoen må krysse sykkelruta for å nå kulverten. 
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Beskrivelse av alternativ 4 

Sykkelveg med fortau planlegges på samme høyde som jernbane. En ny undergang etableres ved 
Reina for å få planskilt kryssing mellom sykkelveg m/fortau og gang- og sykkelveg. Etter 
undergangen senkes sykkelvegen til bakkenivå langs Svartlamoen.  
 
Sykkelveg med fortau legges parallelt med Nordtvedts gate ned til Strandveien, dette er til forskjell 
fra alt. 3 hvor gående vil benytte Nordtvedts gate eller forbindelse på tvers av Reina.  
Syklende følger så Strandveien til jernbanen og følger denne vestover opp mot planskilt kryssing 
utenfor Strindheimtunnelen (jfr. alt 1). 

Ulemper/utfordringer: Fordeler: 

Mindre fleksibelt for trinnvis utbygging og gode 
koplinger til utbyggingen av Reina og Nyhavna. 

Raskere for syklende øst-vest. 

Kostbare planskilte kryssinger både på Reina og 
ved Strindheimtunnelen, som betjener færre av 
de framtidige brukerne i byutviklingsområdene 

Hovedsykkelruta betjener flere brukere enn 
alternativ 1 og 2, men færre enn alternativ 3. 

Dårlig tilpasset overgang mot Svartlamoen.  Kulturmiljøet blir i hovedsak uberørt av 
direkte inngrep, når ruta svinger ned til 
Strandveien. 

Gående fra Svartlamoen må krysse 
hovedsykkelruta for å komme til kulverten. 
Gående fra Reina får omveg om de vil sykle 
østover. 

Ikke avhengig av dobbeltspor for jernbanen. 
Trase til Strandveien kan bygges relativt raskt. 

Alt. 4 legges parallelt med Nordtvedts gate. Det 
betyr arealkrevende doble systemer (regulert 
gang/ sykkelveg i Nordtvedts + hovedsykkelruta)  

Mer fleksibilitet for å sykle og gå i ulike 
retninger enn alt. 1 og 2. Påkobling til 
Strandveien i eksisterende systemskifte for 
sykkel. 

Løser ikke overvannsproblematikk i nedre del av 
Nordtvedts gate 

 

Som i alt. 3 - terrengforskjellene mellom 
sykkelvegen stigning på 5%, og Nordtvedts gate 
stigning på 14% håndteres med murer. 

 

Forbruker mye mer byutviklingsareal for 
utbyggerne på Reina enn alternativ 3. 

 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativet tas ikke med videre da det er unødig arealkrevende, gir omveger og lite fleksibilitet for 
brukerne og for byutviklingen. I alternativet har hovedsykkelvegen «vegutforming» og 
kommuniserer i ikke et bearbeidet arkitektonisk «møte med byen» og en urban gateutforming.  
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6.5 Alternativ 5 Sykkelveg parallelt med ombygget Nordtvedts gate (5% jevn stigning), 

variant av alternativ 3  

 

Figur 28 Med alternativ 5 bygges Nordtvedts gate om og gis samme stigning som sykkelveien (5%). Samtidig 
mister gata sin naturlige funksjon som adkomstgate for boligene langs gata. Husrekka på Svartlamoen i høyre 
kant. 

 

Figur 29 Oversiktstegning. 
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Beskrivelse av alternativ 5  
I nord har forslaget likhetstrekk med øvrige forslag. Sykkelvegen senkes fra nivå med jernbanen 
rett etter brua over Jarlevegen. Ved undergangen til Anders Buens gate er sykkelvegen senket 
under terreng, og kan tilpasses bygging av ny kulvert som for de alternativene 6-8. 
 
Ned Nordtvedts gate skiller forslag 5 seg ut fra de øvrige, ved at Nordtvedts gate heves for å ligge 
på samme nivå som sykkelvegen. Dette krever da en mur fra Nordtvedts gate og ned mot 
Svartlamoen. For at muren ikke skal komme for nærme bebyggelsen i Nordtvedts gate må gata 
flyttes noen meter nordover. Eksisterende Nordtvedts gate langs husveggene blir bygget ned. 
 
Videre vestover følger forslaget kvalitetsprogrammet for Nyhavna, der sykkelvegen følger 
metrobusstraseen. 

Ulemper/utfordringer: Fordeler: 

Heving av Nordtvedts gate vil ikke gi noen ekstra fordeler for 
sykkelvegen. Arealbesparelsen mot Reina er minimal, og forslaget 
kan evt. gi større arealbeslag avhengig av hvor mye plass man må 
sette av mellom mur og hus i Nordtvedts gate. 

Arealbesparende løsning, 
bruker lite areal på Reina-
området. 

I strid med gjeldende reguleringsplan. Ivaretar ikke Nordtvedts 
gate som del av Svartlamoens kulturhistoriske gatestruktur 

Fordeler for resten av 
strekningen er som for alt. 3. 

Noe av identiteten til Svartlamoen ligger i utformingen av 
eksisterende Nordtvedts gate og identiteten vil dermed forringes 
ved heving av Nordtvedts gate. 

 

Negativt for bomiljøet på Svartlamoen.  

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 5 anbefales ikke. Det vises også til tabell for måloppnåelse. 
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6.6 Alternativ 6 Hovedsykkelvegen svinges ned gjennom Reina 

 
Figur 30 Å svinge sykkelvegen nordover gjennom Reina krever mye areal. Tosidig fortau for å få sikt i 
sykkelvegens sving. Sykkelvegen vil skjære seg gjennom Reina. 

 
Figur 31 Sykkelvegen vil komme tett inn på teglsteinsbygget og vil få et uoversiktlig kryss mellom sykkel og 
gående i flere retninger i bunnen av bakken ved ny kulvert 
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Beskrivelse av alternativ 6  
Sykkelvegen senkes raskt (5%) fra nivå med jernbanen rett etter brua over Jarlevegen, og ned til ny 
undergang til Anders Buens gate.  
 
Ved undergangen svinger sykkelvegen nordover etter å ha passert eksisterende kontorbygg på 
Reina. I forslag 6 går sykkeltraseen tvers gjennom det planlagte boligområdet på Reina og krysser 
Maskinistgata ved nordøst-hjørnet av Dora. Det etableres en gangveg til Svartlamoen. 
 
Etter kryssing av sykkelveg med fortau og kjørebanen i Strandgata kan sykkelvegen følge 
metrobusstraseen i kvalitetsprogram for Nyhavna. 
 

Ulemper/ utfordringer: Fordeler: 

Å svinge sykkelvegen i bunnen av bakken, og like 
ved undergangen er ugunstig. Det blir en kurve 
som kun fyller minimumskravene i bunnen av 
bakken. Sykkelvegen må ha fortau på begge sider 
for å få sikt. Det blir et uoversiktlig trafikkbilde 
både for syklende og gående.  

Dagens Nordtvedts gate/ bo- og kulturmiljøet 
på Svartlamoen – med grønt belte, bevares 
ved å velge Reina. 

En sykkelveg rett gjennom Reina samsvarer ikke 
med planene til utbygger av området.  

Å føre sykkelløsning gjennom Reina, vil mest 
sannsynlig kreve en annen type løsning enn 
sykkelveg, f.eks. enveisregulert sykkelveg eller 
sykkelgate. Disse løsningene kan oppleves 
som mer urbane, men samtidig vil kreve to 
systemskifter på relativt kort strekning, og vil 
føre til lavere framkommelighet for syklister 
og flere konfliktpunkter og kryss. 

Sykkelvegen vil krysse midt i et boligområde, og 
det er mye større sannsynlighet for konflikt med 
dagliglivet i boligområdet og gående som krysser 
på tvers.  

Kan bli en god kobling og siktakse fra 
Lademoen (Anders Buens gate) og Nyhavna – 
med utsikt til Dora i enden av Reina. 

Ugunstig med tanke på barvegstrategi for 
hovedsykkelvegen. Det er ryddigst å ikke få saltet 
veg midt inn i et boligområde, der det forøvrig 
ikke saltes. 

Nye målpunkt på begge sider av gaten nås. 
Men dette kan løses gjennom lokalt 
sykkelnettsystem. 

Uheldig terrengtilpasning.  

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 6 anbefales ikke. Se også tabell for måloppnåelse kap. 7.3 
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6.7 Tema av særlig interesse for alternativene 7 og 8 

Tilpasning til dobbeltspor langs Reina-eiendommen   

Forslag 7 og 8 er like i nord. De starter med rask senking (5%) av sykkelvegen ned mot en ny 

undergang. Rampen fra Jarlevegen er forlenget slik at den bedre kan tilpasses terrenget uten bruk av 

mur og fungere som en gangveg fra Reina/ undergangen til og fra Jarlevegen uten stor stigning.  

 
Figur 32 Rampen mellom fortauet langs Jarlevegen til sykkelvegen er lagt med minst mulig stigning. Dette er 
gunstig for brukerne da det antas at de fleste som bruker den skal i retning til eller fra Midtbyen.  

Det er usikkert hvor mye det nye dobbeltsporet for jernbanen forskyver seg i forhold til dagens spor. 

Sykkelvegen er derfor justert noe nordover for å gi bedre plass til dobbeltspor for jernbanen om det 

blir justert noe nordover. Dette kan spare areal sørover inn mot Anton Klavaas gate.  

Gående kan gå gjennom Reina eller krysse sykkelvegen og gå til Svartlamoen/Nordtvedts gate.  

For å tilpasse terrenget mot den nye undergangen og ha fleksibilitet til å kunne tilpasse seg ny 

terrenghøyde omkring eksisterende kontorbygg, føres gående til Reina langs fortau/ gangveg via et 

eget platå rundt hushjørnet, mens sykkelvegen fortsetter nedover mot undergangen.  

 
Figur 33 Å lede gående gjennom Reina via et platå inntil huset gir mulighet for god terrengtilpasning omkring 
bygget. To tydelige krysningspunkt på tvers er mere forutsigbart for syklende og gående enn i løsningen i 
alternativ 6. 
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Nordtvedts gate som kulturmiljø og bomiljø 

Gjeldende reguleringsplan for Svartlamoen har blant annet følgende delmål: 

• Å sikre at det felles referansegrunnlaget i bydelen forsterkes gjennom bevaring og 
reetablering av eksisterende gatenett, tomte- og bebyggelsesmønster. 

• Å legge til rette for arenaer for et aktivt og levende bymiljø gjennom forsterkning av  

• grønnstruktur, fellesområder og forbindelseslinjer i bydelen. 
 

Studerer man gamle bilder fra 

arbeiderboligstrøk finner man gjerne små 

forhager inntil husene, trapper ut i gata, 

stakittgjerder, trær imellom og inntil 

husvegger, grusdekkede gater med steinsatte 

vannrenner.  

For å ivareta boligenes behov for areal til 

vedlikehold, trapper og annet er det i 

alternativene 7 og 8 lagt inn en 1,5 m bred 

«forhage»-sone mellom husvegg og 

Nortvedts gate. Vertikalkurvaturen til 

Nordtvedts gate er uendret. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som skiller alternativ 7 og 8 er utformingen av sykkelvegen og løsningen for gående langs 

Nordtvedts gate.  

Alternativene skiller også lag med tanke på hvordan den historiske, arkitektoniske og kulturelle 

overgangen mellom arbeiderboligstrøket Svartlamoen og byutviklingsområdet Reina skal artikuleres. 

Figur 34 Dette gamle flybildet viser at Nordtvedts gate (gata ovenfor den grønne tomta) har hatt 
bebyggelse på begge sider. Både arbeiderboligene og tidligere boliger på Reina ble seinere revet.  
Bildet viser også at Nordtvedts gate munnet ut vinkelrett i Strandveien. 
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6.8 Alternativ 7 Vegetasjon/ terrengform skiller sykkelveg og gående i Nordtvedts gate, 

variant av alternativ 3  

 
Figur 35 Sykkelvegen og fortauet skiller lag før sykkelvegen svinger nordover. Terrengforskjellen håndteres ved 
at avstanden mellom sykkelvegen og gangruta er såpass stor at det lages en skråning som tar opp 
høydeforskjellen. Som det kommer frem, er det nødvendig med mur mot dobbeltsporet. 

 

Figur 36 Terrengforskjellene som oppstår mellom sykkelvegen og Nordtvedts gate bearbeides som hhv. skjæring 
og fylling, og avstanden er såpass stor at det kan etableres beplantning imellom. Nederst mot Strandveien 
anbefales beplantning. 
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Figur 37 Oversiktstegning alternativ 7. 

Beskrivelse av alternativ 7  
Sykkelvegen senkes raskt (5%) fra nivå med jernbanen rett etter brua over Jarlevegen, og ned til ny 
undergang til Anders Buens gate.  Se også kap. 8.5. 
 
Det er en krevende forskjell i geometrien der ny sykkelveg (stigning 5%) og Nordtvedts gate 
(bratteste parti på 14%) går parallelt. I forslag 7 er sykkelvegen plassert med så stor avstand til 
Nordtvedts gate at man kan ta opp høydeforskjellene med skjæring/fylling i stedet for mur.  
 
Fra Strandveien kan syklister som skal videre mot Pirbrua krysse Maskinistgata ved sydhjørnet av 
Dora. Sykkelvegen videre vestover kan koordineres opp mot framtidige løsninger, jamfør 
kvalitetsprogram for Nyhavna. 
 

Ulemper/ utfordringer: Fordeler: 

Større arealbeslag for Reina enn alt. 8 Ikke behov for omfattende bygging av gjerder og 
konstruksjoner (murer) 

 Plass nok til beplantning 

 Vurderes som romslig nok korridor med tanke på 
at hovedsykkelveien skal betjene store nye 
utbyggingsområder 

 Gunstigere for kulturmiljøet i Svartlamoen enn 
alternativ 8. 

 Drifts- og vedlikeholdsvennlig. 

 Lavere kostnad enn alt. 8. 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 7 er anbefalt for videre vurdering i forhold til måloppnåelse. Viser til tabell 2 med samlet 
måloppnåelse.  
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6.9 Alternativ 8 Murer og skjerm/gjerde skiller sykkelveg og gående i Nordtvedts gate, 

variant av alternativ 3.  

 
Figur 38 Sykkelvegen og fortauet skiller lag før sykkelvegen svinger nordover. Terrengforskjellen må håndteres 
med mur fra sykkelvegen opp mot gangvegen. Trengs et gjerde på topp mur.  

 
Figur 39 Det må murer, skjermer og rekkverk til for å håndtere terrengforskjellene som oppstår mellom 
sykkelvegen og Nordtvedts gate. Arealbeslaget til bygging av murer, skjermer og rekkverk mellom sykkelvegen og 

Nordtvedts gate medfører at det ikke er plass til noe vegetasjon. 
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Beskrivelse av alternativ 8  
Sykkelvegen senkes raskt (5%) fra nivå med jernbanen rett etter brua over Jarlevegen, og ned til ny 
undergang til Anders Buens gate.  Se også kap. 8.5. 
 
Det er en krevende forskjell i geometrien der ny sykkelveg (stigning 5%) og Nordtvedts gate 
(bratteste parti på 14%) går parallelt. I forslag 8 er sykkelvegen plassert så nær Nordtvedts gate at 
høydeforskjellene må håndteres med murer, skjermer og rekkverk 
 
Fra Strandveien kan syklister som skal videre mot Pirbrua krysse Maskinistgata ved sydhjørnet av 
Dora. Sykkelvegen videre vestover kan koordineres opp mot framtidige løsninger, jamfør 
kvalitetsprogram for Nyhavna. 
 

Ulemper/utfordringer: Fordeler: 

Behov for omfattende bygging av gjerder Mindre arealbeslag for Reina enn alt. 8 

Ikke plass til beplantning  

Vurderes som en «trang» korridor med 
tanke på at hovedsykkelveien skal betjene 
store nye utbyggingsområder 

 

Alternativet vurderes som mindre gunstig 
for kulturmiljøet og bomiljøet i Svartlamoen 
enn alt. 7. Jamfør planbestemmelser om 
ivaretakelse av kulturhistorisk gatenett, samt 
grønnstruktur 

 

Mer krevende og kostbar drift/vedlikehold  

Høyere kostnad enn alt. 8.  

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 8 anbefales ikke. Samlet måloppnåelse – se tabell kap. 7.1 

 

 

6.10 Alternativ 9 Sykkelveg gjennom Biskop Darres gate 

 

Figur 40 Kommuneplanens arealdel viser framtidig hovedsykkelrute med røde sirkler langs jernbanen og langs Biskop 
Grimkjells gate. 
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Figur 41 Biskop Grimkjells gate sett fra nord, med barnehage på venstre side (Google maps). 

Beskrivelse av alternativ 9  

Alternativet 9 er foreslått i gjeldende kommuneplanens arealdel. Sykkelvegen følger jernbanen på 

sørsiden slik som andre alternativer, men ved Nordtvedts gate fortsetter sykkelvegen videre langs 

jernbanen fram til Biskop Grimkjells gate. Sykkelvegen følger Biskops Grimkjells gate fram til 

Strandvegen. Alternativet er ikke tegnet ut i forprosjektet.  

Ulemper/ utfordringer: Fordeler: 

Behov for å rive eller flytte flere bygninger, 

som vil være negativt for bo- og 

kulturmiljøet ved Svartlamoen. 

Mindre arealbeslag på Reina-eiendommen. 

Mindre intuitiv rute og når færre målpunkter 

enn alternativ 3. 

Slak horisontal kurvatur, ingen store stigninger. 

Sykkelveg vil forandre karakter i Biskop 

Grimkjells gate. 

 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 9 anbefales ikke for videre detaljering. Alternativet vil påvirke bo- og kulturmiljøet på 

Svartlamoen negativt.  
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6.11 Alternativ 10 (blå linje) eksisterende sykkelveg langs Stiklestadveien og 

Strandveien. 

 

Figur 42 Alternativ 10 vises med blå linje på oversiktstegning. 

 

Figur 43 Alternativet vil komme i konflikt med gateparkering i Stiklestadveien og park ned mor Jarleveien. 
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Beskrivelse av alternativ 10:  

Alternativet følger Ladevegen på vestsiden av Lilleby skole, og krysser Ladevegen i plan før den går 
videre langs Stiklestadveien. Sykkelvegen krysser Jarleveien i plan, gjennom et lyskryss, før den 
følger eksisterende sykkelveg langs Stiklestadvegen mot Strandveien. Sykkelvegen følger deretter 
eksisterende sykkelveg langs Strandvegen sørover frem til avkjørsel rett før Nordtvedts gate. 
 

Ulemper/ utfordringer: Fordeler: 

Lite attraktiv trase for jobbsyklister, da det 
er en lang omveg (ca. 300 m) å sykle. Flere 
krysningspunkter gjør også at ruta tar lengre 
tid å sykle. I tillegg er den eksisterende delen 
av denne ruta bygd med redusert profil 5,5 
m. Fra hjørnet av leilighetshotellet er det 
kun regulert nordover til kryss med 
Stiklestadveien.  

Strekningen er ikke planlagt i detalj, men anses 

som relativt flat. 

Alternativet har flere potensielle 

konfliktpunkter, med flere kryssinger i plan. 

Det blir vanskelig å oppfylle målet om færre 

skadde syklister. Fortauet skifter side ved 

kryssing av Jarlevegen. 

Eksisterende trase langs Stiklestadvegen og 

Strandvegen er allerede ferdig bygd med sykkelveg 

og fortau hele vegen. 

Store deler av strekningen går langs 

trafikkert veg, noe som kan virke avvisende 

for barn og unge. 

Det er lite behov for erverv pga. deler av 

strekningen er allerede bygd. 

Som skoleveg anses ikke alternativet som en 

trygg løsning, da det vil være et 

kryssingsbehov i plan av trafikkert veg 

(Jarlevegen) nord for Lilleby skole. 

Løsningen kommer ikke i konflikt med byggegrense 

for jernbane. 

Hovedsykkelrute langs vestsiden av Lilleby 

skole vil føre til konflikter med barn som skal 

til skolen. 

 

For østre del av Stiklestadveien vil 

sykkelvegen komme i konflikt med 

gateparkering og inngangspartier. 

 

Viktig parkområde ned mot lyskrysset vil bli 
betydelig redusert og vil mest sannsynlig 
miste funksjonen sin. 

 

Oppsummering og vurdering: 

Alternativ 10 er i strid med målsetninger for hovedsykkelrute, og anbefales ikke. 
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7. Oppsummering og anbefaling 

7.1 Måloppnåelse for alternativ 5-8 
Alternativ 5 (med ombygging og heving av Nordtvedts gate) og 6 (tvers gjennom Reina) anbefales 

ikke. Under framgår noen av momentene som gjør at alternativene ikke vurderes som egnet for 

hovedsykkelruta på siste del av strekningen fram mot Strandveien. 

Tabell 1 Måloppnåelse for alternativ 5-6 

 Alt 5. 
 

Alt. 6 
 

Merknad 

Øke andelen jobbsyklister 
 

   

Flere barn, unge og kvinner 
som sykler 

  Egnethet for ulike typer syklister 

Færre skadde syklister 
 

  At alt. 6 svinger ned gjennom Reina er ugunstig mht. 
trafikksikkerhet. Blanding av trafikanter og uoversiktlig 
sving/ kryssingspunkt 

Trygghetsfølelse for 
syklister og fotgjengere 

  Samme som over 

Komfort, framkommelighet 
(Barvegstrategi) 

  Barvegstrategi på hovedsykkelruta innebærer saltet og 
feid sykkelveg. Det er særlig lite ugunstig å dra dette inn 
gjennom Reina. 

Ikke brattere enn 5% 
stigning for sykkel 

   

God sikt i krysningspunkt 
 

  Det er særlig de mange trafikkstrømmene rett utenfor ny 
kulvert i alt 6 som er uoversiktlig 

Fri sikt inn/ut av 
underganger 

   

Gunstig sted for 
systemskifte 

  Det er uheldig å dele Reina med en hovedsykkelveg. Alt. 5 
som munner ut nederst i Nordtvedts gate, kommer ut i 
gatenettet i eksisterende systemskifte for sykkel 

Helhetlig effektivt, lettlest, 
fleksibelt gangnett 

   

Attraktive omgivelser 
gangnett/ naboskap 

  Alt. 5 ødelegger gangopplevelsen langs Nordtvedts gate og 
gir «vegføllelse» i stedet for gate 

Skoleveg 
 

  Egnethet for ulike typer gående 

God/ fleksibel kopling til 
omkringliggende områder: 

  Funksjonalitet, brukervennlighet, stedstilpasning og 
arkitektonisk uttrykk   

• Reina 
 

  Alt. 6: Løsningen med sykkelveg på tvers ønskes ikke av 
Reina. Også svært trangt omkring teglsteinsbygget 

• Hovedsykkelveg 
gjennom Nyhavna 

   

• Kulturhistorisk 
gatenett Svartlamoen 
(planbest.) 

  Alt. 5 er svært ugunstig for Svartlamoen. De mister gata si 
og får en sykkelveg med fortau som ligger på fylling og ikke 
forholder seg til bebyggelsen 

• Grønnstruktur 
Svartlamoen 
(planbest.) 

  Den brede sykkelvegen med fortau gir ikke rom for 
beplantning som skille mot Reina 

Grunnerverv/ 
grunnavståelse 

  Alt. 6: Antakelig mer arealforbruk og i sentrale deler av 
Reina. 

Byggekostnad 
 

  Alt.6: Mer fintilpasning nødvendig gjennom Reina 

Drift- og 
vedlikeholdskostnad 

  Alt. 6: må antakelig ta flere hensyn og innebære flere 
konflikter om saltet veg føres gjennom Reina 
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Både alternativ 7 og 8 er egnet alternativ for hovedsykkelruta på siste del av strekningen fram mot 

Strandveien. Under oppsummeres og sammenliknes hvordan alternativene tilfredsstiller 

standardkrav og kriterier for måloppnåelse (kap. 3).  

Tabell 2 Måloppnåelse for alternativ 7-8 

 Alt 7. Alt. 8 Merknad 
Øke andelen jobbsyklister 
 

  Kan ikke måles på en enkelt strekning 

Flere barn, unge og kvinner 
som sykler 

  Løsningene vurderes som egnet for ulike typer syklister 

Færre skadde syklister 
 

  Av alle vurderte alternativ har 7 og 8 best score. Ved 
videre planlegging forutsettes fokus på trafikksikre 
løsninger især ved kryssingspunkter og i systemskifter.  

Trygghetsfølelse for syklister 
og fotgjengere 

  Begge alt. representerer et gjennomgående system som 
legger seg i skillet mellom Reina og Svartlamoen 

Komfort, framkommelighet 
(Barvegstrategi) 

  Med tanke på at sykkelruta saltes kan det være ugunstig 
med salt inn mot skjermer (alt. 8) og vegetasjon (alt.7) 

Ikke brattere enn 5% stigning 
for sykkel 

  Oppfyller kravene 

God sikt i krysningspunkt 
 

  Å optimalisere siktforholdene, samt fartsreduksjon for 
syklende fra nord, er forhold som det må fokuseres på 
under videre planlegging og prosjektering, særlig i 
bunnen av bakken rett utenfor kulverten 

Fri sikt inn/ut av underganger   Samme som over.  

Gunstig sted for systemskifte   Begge alt. kommer ut i gatenettet i et eksisterende 
systemskifte for sykkel i krysset Nordtvedts gate og 
Strandveien 

Helhetlig effektivt, lettlest, 
fleksibelt gangnett 
 

  Se også nærmere vurdering av kopling til 
omkringliggende områder, under. 

Attraktive omgivelser 
gangnett/ naboskap 

  Alt. 8 er en arkitektonisk og funksjonelt «trang» løsning, 
med skjermer og murer i Nordtvedts gate 

Skoleveg 
 

  Begge alt. egnet for ulike typer gående. Fra Svartlamoen 
kommer man til undergangen uten å krysse sykkelvegen. 
Øvrige krysningspunkt oversiktlige 

God/ fleksibel kopling til 
omkringliggende områder: 

  Funksjonalitet, brukervennlighet, stedstilpasning og 
arkitektonisk uttrykk   

• Reina 
 

  Reina ønsker alternativ 8 av hensyn til arealbeslag på 
Reina-eiendommen 

• Hovedsykkelveg 
gjennom Nyhavna 

  Gir fleksibilitet i forhold til pågående planlegging av 
Nyhavna 

• Kulturhistorisk gatenett 
Svartlamoen (eks. 
planbest.) 

  Alt. 7 er mest i tråd med gjeldende regulering for 
Svartlamoen, og gir rom til det kulturhistoriske miljøet 

• Grønnstruktur 
Svartlamoen (eks. 
planbest.) 

  Med alt. 7 kan man etablere vegetasjon som et skille mot 
hovedsykkelvegen og Reina. Alternativ 8 er for trangt for 
vegetasjon. Dette må i så fall etableres inne på Reina 

Grunnerverv / grunnavståelse   Alt. 7: Innebærer mer arealbeslag på Reina-
eiendommen. 

Byggekostnad/Ervervskostnad 
 

  Alt. 8: Det er betydelig dyrere å bygge murer og skjermer 
mot Nordtvedts gate, enn løsningene i alt. 7.Alt 7 gir 
høyere ervervskostnader. 

Drift- og vedlikeholdskostnad   Det er mer kostbart å drifte og vedlikeholde murer, 
skjermer og gjerder, enn skråninger med vegetasjon 
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7.2 Kostnadsberegning - minioverslag alternativ alt 7 og 8 
Det er gjennomført et minianslag for totalkostnadene for hele strekningen inklusive bru over 

Jarleveien og kulvert på Lilleby. Anslaget er på utredningsnivå og ble gjennomført 16.august 2021.  

Optimaliseringen skjer i prosjekteringen. 

 

7.3 Anbefaling 
Innledningsvis beskrives alternativene som er vurdert. I grovsilingen beskrives trasévalgene som 

åpenbart kan siles bort tanke på måloppnåelse, funksjon og økonomi. Hovedmålet er å velge en 

gjennomførbar, sikker trasé som gir mest mulig sykling og gåing. Traséen som velges må da ligge nær 

bolig og aktivitetsområder som gir god tilgang til ruta. Ruta skal samtidig ha god fremkommelighet. 

Noen av elementene i de utsilte alternativene som gir god måloppnåelse er ført videre til 

alternativene 7 og 8. De to alternativene er like mellom Lilleby og jernbaneundergangen ved Reina, 

men skiller seg i løsning langs Nordtvedts gate. Der gir alternativ 8 behov for murer og 

rekkverk/gjerder, mens alternativ 7 er mest arealkrevende. Alternativ 7 og 8 er likt bortsett fra langs 

Nordtvedts gate. 

Prosjektgruppen anbefaler alternativ 7.  

Flere av målene ivaretas best i alternativ 7: 

• Attraktive omgivelser gangnett/ naboskap: 
o Alt. 8 er en arkitektonisk og funksjonelt «trang» løsning, med skjermer og murer i 

Nordtvedts gate 

• Kulturhistorisk gatenett Svartlamoen (eks. planbest.) 
o Alt. 7 er mest i tråd med gjeldende regulering for Svartlamoen, og gir rom til det 

kulturhistoriske miljøet 

• Grønnstruktur Svartlamoen (eks. planbest.) 
o Med alt. 7 kan man etablere vegetasjon som et skille mot hovedsykkelvegen og Reina. 

Alternativ 8 er for trangt for vegetasjon. Dette må i så fall etableres inne på Reina 

• Drift- og vedlikeholdskostnad 
o Det er mer kostbart å drifte og vedlikeholde murer, skjermer og gjerder, enn skråninger 

med vegetasjon 
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