
Velkommen til informasjonsmøte
Brøset nord 16. august 2022



Hvilke aktører er involvert?

Brøset Utvikling AS
• Brøset Utvikling AS er grunneier av 

tomteområdet (med unntak av de 
kommunale tomtene) og er eid i 
fellesskap av: 

• Trym Bolig AS
• Fredensborg Bolig AS
• Heimdal Bolig AS
• Byggteknikk Prosjekt AS

Arkitekt
• Dyrvik arkitekter
• AtSite

Møteleder og medvirkning
Gottlieb Paludan Architects



Hensikten med møtet

• Orientere om planen som ligger ute til høring
• Informere om status og framdrift i prosjektet 



Agenda

• Innledning v/Margit Hermundsgård, Gottlieb Paludan Architects
• Ambisjoner for utvikling av Brøset v/ Diana van der Meer, Brøset utvikling AS
• Presentasjon av prosjektet, v/Guro Langemyhr, Dyrvik arkitekter og Anne 

Truelsen Schultz, AtSite
• Spørsmål og kommentarer



Litt praktisk om møtegjennomføringen

• Bruk chat
• Skriv gjerne inn kommentarer og spørsmål i chat underveis
• De gjennomgås til slutt i møtet 

• Vi fører ikke referat
• Vi tar ikke opp møtet
• Møtet er planlagt å vare til kl 21.00



Områdeplan (2013)
En overordnet plan for å sikre en 
helhetlig utvikling av området.
Her legges infrastruktur , 
hovedgrep og arealformål (for 
eksempel hvor det skal være 
boliger)

Detaljregulering
Ytterligere detaljering av en del av 
området. Det som bestemmes er for 
eksempel mer detaljert 
infrastruktur, maks byggehøyde, 
grønnstruktur
Senere: Fasader, detaljert utforming 
av uteareal 



Framdrift

Byggestart høst 2023



Planen finner du på kommunens sider

Her finner du alle dokumenter, både 
saksdokumentene (de som er juridisk 
bindende) og en rekke vedlegg.
Vi kommer i dag til å vise ting fra noen av 
vedleggene.
Det er også på denne siden du eventuelt 
skriver inn dine høringssvar. 

https://www.trondheim.kommune.no/aktuel
t/kunngjoring-arealplan/offentlig-
ettersyn/Del-av-Broset-med-tilliggende-
veger-detaljregulering-r20210042/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Del-av-Broset-med-tilliggende-veger-detaljregulering-r20210042/


Ambisjoner for utvikling av Brøset
Diana van der Meer



Presentasjon av prosjektet,
Guro Langemyhr (arkitekt) 
og Anne Truelsen Schultz ( landskapsarkitekt)



Spørsmål og kommentarer 
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