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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 10.05.2022 

Sak: 102/22 
  

Tittel: Saksprotokoll - Gang- og sykkelbruer i sentrumsnære områder  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 21/30318 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet vedtar at arbeid med nye gang- og sykkelbruer gjennomføres etter 
følgende prioritering:  

a. Rosenborgbassenget  
b. Nidarø  

 
Videre arbeid med bru over kanalen gjennomføres ikke. 

  
2. Formannskapet ber om at finansiering av reguleringsplanarbeidet spilles inn til 

Miljøpakken og inkluderes i Miljøpakkens budsjett og handlingsplan. 
 

3. Formannskapet vedtar at prosjektutvikling gjennomføres for de tre prosjektene 
Verftsbrua, Tverrforbindelsen Hoem/Hallset - Tempe/Sluppen og Innbyggernes bru. 
Arbeidet finansieres med bruk av prosjektutviklingsmidler i Miljøpakken. 
 

4. I det videre arbeidet med bru på Nidarø, vil formannskapet påpeke at det bør sikres en 
universelt utforma bru slik at det er kort vei fra buss og tog til spektrum. Formannskapet 
mener at ved vurdering av brualternativene over Nidelva på Nidarø skal ta særskilte 
hensyn til naturverdiene. 

 
5. Formannskapet ber kommunedirektøren arbeide med å sikre gode, alternative ruter for 

sykkel som er trygge og enkle å bruke for alle, blant annet over Jernbanebrua. 
 
Behandling: 
Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag pva FrP, H, V, U, Ap, SV, MDG, Sp 
Alt. forslag punkt 1 - Kanalen tas ut  
Formannskapet vedtar at arbeid med nye gang- og sykkelbruer gjennomføres etter følgende 
prioritering:  
1. Rosenborgbassenget  
2. Nidarø  
 
Videre arbeid med bru over kanalen gjennomføres ikke. 
 



TRONDHEIM KOMMUNE   
  

Saksprotokoll for Formannskapet 10.05.2022  Side 2 av 2

68
39

2/
22

 
22

00
00

19
39

65

Elin Marie Andreassen (FrP) alternativt forslag 
Alt. forslag punkt 2 - Finansiering 
Formannskapet ber kommunedirektøren foreslå finansiering i kommende handlings- og 
økonomiplaner. 
 
Ola Lund Renolen (MDG), forslag pva MDG, Ap, SV, SP 
I det videre arbeidet med bru på Nidarø, vil formannskapet påpeke at det bør sikres en universelt 
utforma bru slik at det er kort vei fra buss og tog til spektrum. Formannskapet mener at ved 
vurdering av brualternativene over Nidelva på Nidarø skal ta særskilte hensyn til naturverdiene. 
 
Ola Lund Renolen (MDG), forslag pva MDG, Ap, SV, Sp 
Formannskapet ber kommunedirektøren arbeide med å sikre gode, alternative ruter for sykkel som 
er trygge og enkle å bruke for alle, blant annet over Jernbanebrua. 
 
Votering 

1. Ved alternativ votering mellom innstillinga pkt 1 og Andreassens forslag, ble 
Andreassens forslag enstemmig vedtatt 

2. Ved alternativ votering mellom innstillinga pkt 2 og Andreassens forslag, ble 
innstillinga vedtatt mot en stemme (FrP) 

3. Innstillingas pkt 3 ble enstemmig vedtatt 
4. Lund Renolens forslag (bru), ble enstemmig vedtatt 
5. Lund Renolens forslag (sykkel) ble enstemmig vedtatt 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


