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 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for to reguleringsplaner 

langs Brøsetruta i Trondheim kommune 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for to 

reguleringsplaner: 

• Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate - Harald 

Bothners veg. Forkortet «Brøsetruta vest» 

• Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Lillebergvegen – Brøsetvegen. Forkortet «Brøsetruta øst» 

Trondheim kommune er planmyndighet og tiltakshaver. Norconsult bistår i reguleringsprosessen. Kommunen 

har fastsatt at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning. 

Hensikten med planene er å bygge sykkelveg med fortau som del av et helhetlig sykkeltilbud langs deler av 

Brøsetruta som er hovedrute for sykkel. Planene skal samtidig sikre gode kryssløsninger og sikre økt 

framkommelighet og trafikksikkerhet for både syklende og gående. Tiltakene vil gi inngrep i eiendommene 

langs Sigurd Jorsalfars veg for å få etablert sykkelveg med fortau og gode kryssløsninger. For å avgrense 

inngrep skal det i tillegg vurderes endring i trafikkmønster som stenging og/eller ensretting av trafikk på 

delstrekninger. 

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når 

planforslagene legges ut til offentlig ettersyn vil berørte parter få varsel om dette. Offentlig ettersyn blir 

kunngjort på kommunens nettsider. 

Det vil bli holdt et digitalt informasjonsmøte 15.06.2021 kl. 18.00. For ytterligere opplysninger om åpent møte 

og planarbeidet vises det til Trondheim kommunes sider for Miljøpakken: 

https://miljopakken.no/prosjekter/brosetruta. 

Innspill sendes til Altinn eller Norconsult, avd. Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127 B ,7031 Trondheim, eller 

som e-post til jill.hammari.sveen@norconsult.com innen 1. juli 2021. Merk innspill med RP Brøsetruta øst 

eller RP Brøsetruta vest. 
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