
VEDLEGG I 
   

Skisse for arealbruk  
 
Skissen nedenfor viser hvordan hovedprinsippene og målsettingene i visjonen kan ivaretas. Det presiseres at 
dette ikke et forslag til hvordan panelet ønsker at området skal bli, men vår måte å billedgjøre visjonen på.  
 
Skissen er mer detaljert enn visjonens øvrige tekst. Dette er gjort for å vise at det finnes løsninger på 
utfordringer som oppstår ved å realisere så omfattende endringer som visjonen innebærer. NB! Det er også 
skissert tiltak utenfor planområdet. Dette fordi panelet mener disse tiltakene har en naturlig sammenheng 
med tiltakene i planen for øvrig. Forklaring til punkter på skissen fremkommer på neste side. 
 

 



VEDLEGG I 
   

Forklaring til skissens nummerering 
 
1. Tunnel fra Siemens i sør til Byporten i nord med rundkjøring under bakken hvor gamle Valøyveien. krysser 

Holtermannsveien. 
2. Området får tilslutning til sentrum og til Trondheim vest gjennom rundkjøring i krysset 

Klæbuveien./Valøyveien. og videre inn i rundkjøringen i nye Holtermannsveien under bakken. 
3. Krysset Brattsbergveien./Omkjøringsveien opprettholdes nesten som i dag. 

Det sperres for trafikk fra Sluppen/Nidarvoll via Tempe mot sentrum.  
Trafikk fra Nidarvoll/Sluppen via Tempe i retning sentrum ledes nå vestover til ny påkjøringsrampe til 
Omkjøringsveien ved E6 (se pkt. 6). 
Det etableres påkjøring til Omkjøringsveien fra Tempe i retning Nardo/Moholt. 

4. Ny trasé for trafikk fra Sluppen/Nidarvoll mot sentrum via eksisterende Sluppenveien til påkjøringsrampe 
til Omkjøringsveien. Ny avkjøring før man kommer til Omkjøringsveien leder trafikk til sentrum under 
Omkjøringsveien og mot tunnelinnslag ved Siemens.  

5. Det etableres en ny avkjøring fra Omkjøringsveien i retning sentrum som går inn i tunnelinnslaget ved 
Siemens. På den unngår man dagens trafikk som går via Bratsbergveien og videre inn i Holtermannsvei like 
nord for Siemens. 

6. Nytt Sluppenkryss ved nye Sluppen Bru. I hovedsak utformet som foreliggende reguleringsforslag fra 
Statens Vegvesen. Forslaget er ulikt mht. avkjøring fra E6 i sørgående retning mot rundkjøringen som er 
lagt til etter man kommer ut av tunnelen fra sentrum. NB! Det skal ikke være mulighet for å kjøre i retning 
nord i denne rundkjøringen. 

7. Ny bro over Nidelven fra Stavne (Osloveien) til Valøya med vei videre østover og inn i tunnel som leder til 
rundkjøring nevnt i pkt. 1 ovenfor. Hensikten er enklere adkomst fra Trondheim vest til FOU-miljøet ved 
SINTEF, NTNU, St. Olav. m.fl., samt sikre tilgjengeligheten fra den nye bydelen til marka. Broen tenkes lagt i 
samme høyde som nåværende Sluppen bro slik at denne faller lett inn i topografien, og dermed ikke blir 
noe dominerende element i området. 

8. Boligområdene bygges i hovedsak med moderat til høy utnyttelsesgrad og avtrappende høyder mot sør og 
vest slik at de høyeste bygningene kommer i område 12. 

9. Siemens område nordvest for Omkjøringsveien kan disponeres til enten offentlige eller næringsmessige 
forhold. Det kan også disponeres i fellesskap. Ved økt boligbygging kan idrett, skole, bydelsforvaltning 
m.m. være aktuelle bruksformål i bygningene/området. 

10. Boligområdene lengst øst i området gis bolighøyde som skaper naturlig overgang med de eksisterende 
tilgrensende boligområder øst for planområdet (Klæbuveien./ Øystein Møylas v.).  

11. Rent næringsareal. Må sees i sammenheng med nærheten til ”Teknologibuen” og utviklingen av FOU-
miljøet fra Gløshaugen, Lerkendal, Valgrinda, Teknobyen, St. Olavs hospital m.fl.  

12. Boligområde med høyest utnyttelsesgrad, gjerne blokkbebyggelse. For alle boligområdene gjelder at det 
skal være grønt miljø omkring boligene. 

13. Ved å plassere boliger helt i sør i planområdet (8), vil det kunne være nødvendig å måtte gjennomføre 
skjerming mot trafikkstøy fra nærliggende hovedveier. Dette området kan alternativt planlegges med en 
kombinasjon av næring og bolig, med næringsbygg nærmest de trafikkerte områdene og boliger nærmest 
grøntområdet langs Nidelven. 

14. Stadionfunksjoner for fotball m.m. Bortsett fra ny atkomstvei endres ikke arealbruken i området.  
15. Det bemerkes at det både på Valøya og på Sluppen (nærmest Omkjøringsveien) er store arealressurser som 

kan utnyttes enda bedre. Valøya kan nyttegjøres til både rekreasjon, trim, skole/barnehage og boligformål, 
mens det på nåværende Sluppen industriområde kan gjennomføres en fortetning og dermed bedre 
utnyttelse av de store områdene som ligger rundt eksisterende næringer 

 
 
 


