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04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Rv 706 Sluppen — Stavne
Kommunedelplan med KU

Trondheim er i ferd med å få en ny stamvegring. Den gjenstående delen som
mangler planavklaring er Osloveien, fra Sluppen til Stavne, med ny Sluppen 
bru og ombygging av Sluppenkrysset. Multiconsult har utarbeidet 5 
alternative vegføringer, som er konsekvensutredet i henhold til håndbok 140, 
for prissatte og ikke-prissatte tema. Resultatene er sammenstilt i en 
samfunnsøkonomisk analyse. Det er laget 6 temarapporter.

I samarbeid med Statens vegvesen og Trondheim kommune er det lagt fram 
et forslag til vegtrase. Tiltaket har trefelts Oslovei, firefelts Sluppen bru, og 
en mindre ombygging av Sluppenkrysset. Det er utarbeidet et enkelt 
plankart som viser valgte alternativ og vegtype.

PERIODE
2008 - 2010

BYGGHERRE
Statens vegvesen 
Region midt

PROSJEKT
Ny stamveg Sluppen 
– Stavne, E6,
Trondheim

STED
Trondheim kommune

PROSJEKTTYPE
Fullføring av stamve-
gring rundt
Trondheim



Flyfoto av planområdet. Nidelva og Osloveien med mye trafikk langs denne | Flyfoto: Statens 
vegvesen

Øverst: Verdikart fra konsekvensutredning av nærmiljø og friluftsliv | Ill.: Multiconsult
Nederst: Kommunedeplankart | Ill.: Multiconsult
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VÅRE TJENESTER
• Oppdragsledelse
• Prosjektering av veg og trafikka-

realer
• Deltagelse i utvikling av trafikkbe-

regningsmodeller og gjennomfø-
ring av beregninger

• Utredning av prissatte konsekven-
ser, EFFEKT

• Utredning av ikke-prissatte kon-
sekvenser

• Sammenstilling av samfunns- 
økonomisk analyse og vurdering 
av måloppnåelse

FAGDISIPLINER
• Grunnlagstegninger
• 3D-visualiseringer
• Temarapporter:
 – Prissatte konsekvenser
 – Landskapsbilde
 – Nærmiljø og friluftsliv
 – Kulturmiljø
 – Naturmiljø
 – Trafikale forhold og arealbruk
• Kommunedelplan med beskrivelse 
og kart

LØSNING AV OPPDRAG
Multiconsult har konstruert vegog
kryssgeometri og beregnet
skråningsutslag for 6 vegalternativer,
inkludert den valgte vegtraseen. Ved
utarbeidelse av konsekvensutredningen
ble det etablert et tverrfaglig team, med
flere fagdisipliner med kompetanse
for utredning av alle prissatte og ikkeprissatte
tema. Multiconsult bistod
ved valg av alternativ og utarbeidet
kartillustrasjoner for alle alternativ.

www.multiconsult.no


