TRONDHEIM RUNDVANDRING

Løype nr. 3
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LØYPE 3
7 km
START SHELL EGESETER
Løypa går i sentrumsnære strøk på Singsaker/Møllenberg: Øya – NTH – Singsaker –
Møllenberg – Bakklandet – Marinen – Kalvskinnet - Øya
Asfalt, barnevogvennlig
HUSK Å STEMPLE STARTKORT FØR DU GÅR UT!
Gå til v. ut fra SHELL, langs Elgesetergt, til h. over Elgesetergt. v/ første gangfelt (lys), rett
fram over Høyskoleparken, over Klæbuvn. v/ lyskryss og opp Høyskolebakken mot NTH.
Til h. (1) rundt Hovedbygget, videre til h. før “Elektroteknisk avd. blokk B” og “Ohma
Elektra” (Norges første vekselstrøms lokomotiv) og til v. rundt blokk D v/ “Gløshaugen”.
Følg asf. sti videre sørover langs kanten av platået, på utsiden av det nye elektrobygget
(“Royal Electric Garden”) - flott utsikt vestover mot Byåsen og Bymarka.
Til v. før kjemiblokk 1 (“K1”), på N-siden av kjemiblokkene (I-V), med Tyholttårnet rett i
mot i det fjerne. Til h. mellom Geologisk Institutt og Kjemiavd. fellesverksted, til v. Rich.
Birkelandsv., videre under “Perleporten”. Sving til v. (2) like etter Perleporten, videre til v.
ned Tidemandsgt. SELVKONTROLL Kryss Eidsvollsgt., inn Gudesgt. og til h. Øvre Allé.
Kryss Jonsvannsvn. v/ Singsaker skole, til v. ned Jonsvannsvn., opp Tyholtvn. med
Singsaker studenterhjem opp til høyre (3).
Til v. ned Kristianstensbakken mot Kristianstens festning, Duedalen ned til v. Hold til v.
under Festningen, flott utsiktspkt. med panaromautsikt over byen, Bymarka og
Trondheimsfjorden.
Ta til h. straks etter v/ skilt ”P-forbudt/motorferdsel forbudt”. Gå gruset sti innunder
Festningen. Fortsett framover gruset sti m/ lysstolper mot Småbergan, (Pappenheim ned til
v). Etter ca. 270 m, ned til v. forbi benk (h. side). (4) Til v. ned Bakkegt., kryss Øvre og
Nedre Møllenberggt. og Kirkegata. Ta til v. (5) Nedre Bakklandet, før Bakke P-hus (ikke
over Bakke bru). Fortsett Nedre Bakklandet, halvt v. ved nr. 63, forbi lekeplass, videre
framover mot Gamle Bybru.
Til h. over Gamle Bybru, til v. v/ “Brovaktens Hus”, videre rett fram (6) mot Marinen,
langs Nidelva gjennom port (Bastion Prins Carl på h. side), og fortsett grusveg rett fram over
Marinen. (Alt. løype forbi Domkirka og gjennom Erkebispegården.)
Passer Hadrians Plass og Olavskilden (h. side), under Elgeseter bru videre langsetter
Nidelva. Gå opp sikk-sakkbakken til Sverresgt., til v. (7) Bispegt. v/ Adolf Øiens skole, følg
Elvegt. rett fram mot Ila kirke (passerer Høgskolen i Sør-Trøndelag, h. side).
Ta til v. før Kalvskinnsgt. ned bakken, gå gangbru over Nidelva, og fortsett asfaltert sti til v.
etter å ha kommet over elva. SELVKONTROLL (9). Gå forbi skilt “all motorferdsel
forbudt” (grussti), halvt høyre over P-plass v/ neste skilt “all motorferdsel forbudt”, gangfelt
(10) over Klostergt., til v. opp Mauritz Hansensgt, over rundkjøring og til mål SHELL
Elgeseter v/ Bunnpris.
HUSK Å STEMPLE KORTET ETTER ENDT TUR!
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