
Informasjonsmøte
Hovedsykkelrute RV706 Gildheim-Pirbrua delstrekning 4

Informasjon om oppstart regulering for strekningen Lilleby skole-Strandvegen

Informasjonsmøte tirsdag 7. desember kl. 18:00
Torstein Ryeng, prosjektleder



● oss selv –hvem er vi som styrer møtet?
● sykkelvegutbyggingen –rute for gående og syklende
● varsel om oppstart  
● medvirkning underveis
● fremdrift planarbeidet
● delstrekning 4, Rv706 Lilleby skole – Strandvegen
● spørsmål

Innhold

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/sykkelrutertrondheim
torstein.ryeng@vegvesen.no

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/sykkelrutertrondheim


Prinsippskisse fra forprosjekt



Oppdatert informasjon om prosjektet på Statens vegvesens nettsider



Hovedsykkelrute Lilleby-Strandvegen delstrekning 4 
En planstrekning langs en sammenhengende rute



Planområdet



Iht. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for 
hovedsykkelrute Lilleby skole – Strandveien, gnr. 411 bnr. 192 m.fl. i Trondheim kommune. 
Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken.

Varsel om igangsatt planarbeid (adresseavisen)

Formålet med planen er å legge til rette for en hovedsykkelrute med høy standard og god 
kapasitet, fra Lilleby skole til Strandveien. Beliggenheten av ruta og konseptet vil bidra til at 
flere sykler og går som er i tråd med byvekstavtalen og sykkelstrategi for Trondheim. Det er 
ikke krav til konsekvensutredning iht. pbl §§ 4-1 og 4-2.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 14. januar 2022. Send 
det skriftlig til Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller til firmapost-
midt@vegvesen.no.

Flere muligheter til medvirkning og innspill

mailto:firmapost-midt@vegvesen.no


Mange muligheter for innspill i prosessen

Samhandlingsplattformer fra nå
● dette møtet
● åpen kontordag 
● mulig å avtale tid for prat
● samhandling direkte med berørte parter
● legger kontinuerlig ut informasjon på nettsidene våre

Etter utsending på høring
● plan på høring ca 6 uker
● behandling av innspill
● til politisk behandling Bygningsråd med anbefaling
● til politisk behandling Areal- og samferdselskomiteen
● til politisk behandling Bystyret

Praktisk informasjon

Video fra dette møtet vil også bli lagt ut



Hovedsykkelruter i Trondheim (KU)



Delstrekning 4 Lilleby skole - Strandveien
Strekningen RV706 Gildheim-Pirbrua





1. målet er plan klar til å sendes på høring før sommeren 2022.
2. ferdig sluttbehandlet plan fra desember 2022 (optimistisk) til mars 2023 (realistisk).
3. dersom planen blir får sluttvedtak i desember, kan det bety bygging i 2024.

Fremdriftsplan –mål !

Fremdriften avhenger av tilgjengelig kapasitet på følgende områder
● geoteknikk
● arkeologi
● hos konsulenten
● i saksbehandlingen
● behandling av nærføring til jernbane (§10)



Åpningsgjengen delstrekning 3, Dalenbrua – Lilleby skole



Åpning av delstrekning 3 Dalenbrua – Lilleby skole



Endelig sykkelveg



Solid og med god kvalitet



Skoleområdet



Midlertidig avslutning



Fremtidig avslutning



Lilleby Kulvert



Undergang ved 
Lilleby



Lilleby Kulvert



Delstrekning 3, Dalenbrua-Lilleby –Bygging
Kulvert ved Stjørdalsveien



Endring



Kulvert under oppføring
Delstrekning 3, Dalenbrua – Lilleby skole



Fra Nidarholmsgate og østover mot Lilleby skole



Reina



Bru over Nidarholms gate



Bru over Nidarholms gate



Bru over Nidarholms gate



Bru over Nidarholms gate



Bru over Nidarholms gate



Bru over Nidarholms gate



Reina/Svartlamon



Reina



Reina/Svartlamon



Reina/Svartlamon



Oversiktsskisse



NYHAVNA -byutvikling og infrastruktur
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