
Kan relasjon til stedet bli en 
kraft for byutvikling?
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Are Risto Øyasæter, byarkitekt, 
Trondheim kommune

…og byutvikling en kraft for lokalsamfunnet?

● Hvad kendetegner jeres bystrategiske tilgang til områdeløft i Trondheim (områdeprogram) og hvilket 

strategiske samarbejder omfatter dette?

● Hvad kræver det fra kommunen og evt. andre aktører – fx hvad det kræver af andre typer investeringer for at 

løfte et område?

● Hvad er de vigtigste læringer/erfaringer I har gjort jer i processen for løftet af Saupstad-Kolstad?



Stedene oppstår gjennom byutvikling
● Når? Hvorfor? Kontekst?

● Idealer og ideologi? Brudd. Eksperimentering.



Med blanke ark…..



Avstand
Drabantbyen - i 
avstand fra den 
historiske byen



Bydelen Saupstad-Kolstad er del av 
en større plan

Utfordrende kontekst:

● Suburban modernistisk 
byplanlegging

● Utfordrende mobilitet



Boligtypologi tun

Styrke nabolagets  
verdier med kjent 
og lokal kunnskap



Utgangspunkt 2012 
Veldrevne borettslag og idrettslag



Nedslitt offentlig infrastruktur
Barrierer
Dårlig omdømme 

Utgangspunkt 2012 



Medvirkning på stedene blir viktig

Å sortere innspill blir viktig

1. Viktige spørsmål:
Hva er stedets relasjonelle kapasitet? 
Hverdagen - Hva møter deg når du går ut?
Hverdagen - Hvem møter du når du går ut?
Innbyr skolebygg og  næringsbygg til “et godt liv mellom husene”?  
Hvilken rolle spiller offentlige rom for sosial bærekraft?



Områdeprogram 

Område-
program

Områdeutvikling

Tjenesteutvikling

Lokalsamfunns-
utvikling



PROGRAMLEDELSEN
(Programleder + 

programkoordinator)

Prosjekter 

Lokale aktører
(Skoler, barnehager, borettslag, 
idrettslag m.fl)

ProsjekterProsjekter

STYRINGSGRUPPE
(Kommunedirektørens ledergruppe)

PROGRAMGRUPPE/
STRATEGISK ARBEIDSGRUPPE
(Rådgivere fra OU, KN, HV, BU)

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE
(HB, NAV, IMDI, STFK, m.fl) 

Programorganisering 
(midlertidig arbeidsform)



Livskvalitet og helse
Barn og unges kompetanse 

for framtida

Møteplasser og deltakelse
Bærekraftig bydel med høy kvalitet på infrastruktur 

og offentlig rom. Variasjon av botilbud.  

4 hovedmål
(åpne mål)



Hva er stedets fortrinn som vi 
kan bygge videre på?
 



Hva møter deg når du går ut? En avholdt verdi.

Omfattende grønne strukturer



Målrettet endring basert 
på medvirkning — vi 
trengte en strategi

Hva kan samle alle prosjektideene?
Hva er drabantbyens fortrinn?
Hvordan bevisstgjøre alle aktører om 
fortrinnene?



Strategisk 
plan for 
uterom 

Visjon

                                   Strategisk plan Agraff 2015



Strategisk plan for 
uterom 

- 8 grep sammenstilt

- visuell
- åpen form
- ikke for detaljert
- direkte språk som gir 

bilder og forestillinger
- en døråpner for å komme 

i dialog
- se egen rolle i en større 

sammenheng



Opprust uterom

Knytt dem sammen

Tenk sambruk

Hva er stedets fortrinn som vi kan 
bygge videre på?



Om byrommene mangler 
tilgjengelighet, trygghet, komfort 
eller opplevelse

Identifiser



Identifiser

Hvilke steder skaper 
unødig avstand og gjør 
besøkende forutinntatt



Tenk små og store tiltak som forener folk



Tenk urbanitet - hva forener?

Kombinere programmer som:
• Skole 
• Bydelspark 
• Idrettsbaner 
• Gravlund 
• Skolegård
• Idrettshall
• Marka
• Biblioteker
• Helsehus
• Kulturskole



Ser vi relasjonene og mangfoldet?
Kultur og praktiske behov finner sted



Ser vi relasjonene og mangfoldet? 
Kultur og nye virksomheter finner sted



Dyrk relasjoner til stedet



Finn Williams, 
byarkitekt i Malmø:
Nabolag:

Møt alle nabolag med lik respekt

Se nøye etter hva som finnes der allerede

Styrk nabolagets eksisterende kvaliteter

Bygg infrastruktur som knytter sammen 
nabolagene

Bruk lokale krefter først

Bygg nabolaget av nabolaget

Design nabolaget med nabolaget

Benytt ekspertisen ved dørstokken

Møt folk der de allerede er

Legg merke til all endring som allerede skjer



Hvordan finner vi de lokale 
ressursene?



Borettslagene

3 store borettslag- ca 1800 leiligheter

+ mindre boligsameier og huseierlag

De største eiendomsbesitterne i området, og de 
representerer beboerne. 

Borettslagsforum ble et fast møtepunkt, kvartalsvise 
møter over flere år. 

Etterhvert: samarbeid om flere prosjekter.



Ung borger og medvirker: Demokrati i praksis



Saupstad-Kolstad ungdomsråd



Dalen aktivitetspark



Mens vi venter på 
parken

Over 800 ungdommer 
involvert over 7 år





Bevisstgjør relasjoner til stedet og eierskap til stedet

…da starter 
omdømme-
byggingen

De beste 
ambassadørene er 
innbyggerne selv- 
relasjonen til stedet 
gjør de til gode 
ambassadører for 
bydelen sin





Samarbeidsplanlegging - byutvikling med mange stemmer



• Styrke relasjonen mellom menneske og sted
• “Jeg ser bydelen min med nye øyne”

Arkitekten som medspiller 



Landskapsarkitekten som 
medvirkningsaktør

Mevlana kulturforening og moske

Forme rundt innholdet



Gartneren som 
medvirkningsaktør



Jaja arkitekter og Gilhardi+Hellsten Arkitekter 

Mulighetsstudier 
med medvirkning



Fokus på hvordan du relaterer 
deg til omgivelsene

“Juryen er imponert over den nye 
barne- og ungdomsskolens 
interne organisering og 
utforming av uterommene, hvor 
målet synes å være å gi mest 
mulig tilbake til bydelen”



Blisterhaugen 
relasjonell kunst
Dialog, medvirkning og 
sosiale fellesskap som 
metode



Kultur som drivkraft 

De gode kommunale samarbeidene: Områdeløft 
Saupstad - Kolstad, Trondheim kommune on Vimeo

https://vimeo.com/524248976
https://vimeo.com/524248976
http://www.youtube.com/watch?v=pkLOZ-wdsB4


Fokus 1:
Livskvalitet og helse
Aldersvennlig bydel
Inkluderende bydel
Forbindelser
Møteplasser



Fokus 2: Møteplasser og deltakelse

Nye kulturarenaer

Nye parkområder

Ulike møteplasser

Tilgjengeliggjøre



Fokus 3: Barn og unges kompetanse for 
fremtiden
Demokratiforståelse og medborgerskap

Mesteringsarenaer

Nye læringsarenaer
Skoler og barnehager: 
Infrastruktur som bygger 
nabolagene sammen 



Fokus 4:
Bærekraftig bydel - infrastruktur og 
offentlig rom

Frodige(re) Saupstad

Kunst i offentlig rom

Nye forbindelser

Trygghetsskapende belysning

Høy kvalitet på infrastruktur

Variert boligsammensetning



Ca 70 små og store prosjekter



Omdømme
Fokus rettet mot endringer 
og muligheter



Bygge den bærekraftige byen - binde byen sammen
Gjøre bydelen Saupstad-Kolstad til en sentral og attraktiv bydel



Relasjonen til stedet ble 
en kraft for byutvikling 
og byutviklingen en kraft 
for lokalsamfunnet? 

Jury for regjeringens Attraktivby-pris 2021:
“Juryen oppfatter at den grunnleggende 
holdningen bak områdeløftet er å bygge videre 
på bydelens styrker og kvaliteter. Inn i dette 
arbeidet har aktørene tatt med nye blikk og vår 
tids kunnskap om hva som skaper 
stedsattraktivitet, og gjennom det vært i stand til 
å foredle og videreutvikle stedets egenart. juryen 
mener at områdeløftet på Saupstad/Kolstad er 
bærekraftig stedsforedling i særklasse.”


