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Forord
Prosjektrapporten er utarbeidet gjennom gruppearbeid i emnet AAR4914 Eksperter i team ved NTNU våren
2017. Gruppen består av deltakere fra ulike studieprogram. Formålet med faget er å finne løsninger basert
på tverrfaglig kompetanse, samt utvikle tverrfaglig samarbeidsevne gjennom samspill og refleksjon.
Temaet for prosjektoppgaven er “Gjør byen din bedre”, med vekt på hvordan bycampus i Trondheim kan
videreutvikles og forbedres. Gjennom oppgaven har gruppen jobbet med utforming, tiltak, forandring,
aktiviteter og ny bruk av byrom.
Gruppen består av fem studenter fra ulike masterprogrammer: Erik Sand (Arkitektur), Simen Strand og
Bendik Aurstad (Eiendomsutvikling og forvaltning), Ingrid Christine Ween (Psykologi) og Camilla Scharning
Aaserud (Bygg- og miljøteknikk). Besvarelsen er dermed basert på kompetanse på tvers av disse
studieretningene.
Utarbeidelsen av prosjektoppgaven har gitt økt kunnskap om utvikling av byrom, samt bruk av verktøy for
analyser og kartlegging av byrommets situasjon, behov og muligheter. Det har vært et givende arbeid med
bratt læringskurve som har ledet til mange nyttige og gode samtaler. Den tverrfaglige kompetansen har
således synliggjort flere muligheter og bidratt til, slik vi ser det, å styrke oppgaven.
Vi vil gjerne takke faglærer Markus Schwai for konstruktive veiledninger og tilbakemeldinger i løpet av disse
fire ukene. I tillegg vil vi gjerne rette en oppmerksomhet til læringsassistentene Anne-Marie Torheim
Bergum, Taria Sivalingam og Thomas Haugeli Halvorsen som har bidratt til å videreutvikle vår
samarbeidskompetanse.

Trondheim, 2. februar 2018

Sammendrag
Denne prosjektrapporten har sett på muligheter i utforming av eksisterende byrom i Trondheim. Det
overordnede målet for oppgaven er å skape et mer levende og attraktivt bycampus, og se på mulige tiltak
som videreutvikler og forbedrer områdets mange byrom. Ettersom NTNU står ovenfor en samlokalisering av
campusområdene, skulle det velges et byrom fra campus-området langsmed Elgeseter gate mot
Kalvskinnet. Elgeseter park ble valgt på bakgrunn av det vi så som et byrom med gode
forbedringsmuligheter. Vi stilte oss spørsmålet: Hvordan kan Elgeseter park gjøres mer attraktiv nå og i
fremtiden. Med attraktivt menes en høy oppnåelse av universell utforming, estetikk, flerbruk og bærekraft.
Hovedmetodene og de foreslåtte tiltakene er basert på kartlegging og analyse av området, relevant teori fra
flere fagfelt, spørreundersøkelser, samt visjoner Trondheim kommune har for fremtidig
arkitekturpolitikk. Resultatene fra analysene og spørreundersøkelsen presenteres, og sees i diskusjonsdelen
i lys av den presenterte teorien og de kommunale visjonene. Diskusjonen munner ut i tiltak som foreslås på
bakgrunn av problemstillingen vi ønsker å besvare. Tiltakene vil først og fremst bidra til å forbedre
fremkommeligheten i parken, skape bedre belysning og legge til rette for å oppholde seg der i større grad
enn i dag. Tiltakene bidrar også til å fremheve konseptet vi har utviklet for parken: “Der campus møter
byen”. Intensjonen med konseptet er å utforme fysiske objekter som representer NTNUs ni ulike fakulteter.
De fysiske objektene plasseres i parken, og skal gjenspeile fakultetenes virksomhet, tilbud og fagkunnskap
på en unik og original måte. De ulike fakultetenes kompetanse og ressurser gir en uvurderlig mulighet til å
framsette innovative og interessante objekter, som igjen skal bidra til å gi parken et attraktivt særpreg.
Prosjektoppgaven beskriver innledningsvis bakgrunn for prosjektet og valg av problemstilling. Videre
presenteres anvendt teori og virkemidler for å skape attraktive byrom, samt en redegjørelse for valg av
metode. Resultatene fra analysene og kartleggingen blir så belyst og drøftet videre i diskusjonen.
Avslutningsvis blir det redegjort for effektene og konsekvensene av tiltakene som er foreslått.
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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn

Trondheim står overfor en omfattende byutvikling som følge av det nye campusprosjektet. Store deler av
NTNU skal samlokaliseres rundt Gløshaugen, med en visjon om å skape et attraktivt og levende bycampus.
Den fremtidige utformingen av campus vil derfor være med på å forme fremtidens Trondheim, og vil
påvirke hvordan folk bruker byen. (Trondheim kommune, 2017, s. 3).
I kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2009-2020 blir det definert fire hovedmål for den
fremtidige utviklingen av Trondheim (Trondheim kommune, 2010, s. 7). Hovedmålene med
tilhørende delmål gir føringer for den videre utformingen av byrom. “Trondheim skal være en internasjonalt
anerkjent teknologi- og kunnskapsby. Det skal være en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig.
Videre skal Trondheim være en inkluderende og mangfoldig by, samt en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv
arbeidsgiver” (Trondheim kommune, 2010, s. 7).
Byrom er åpne plasser og defineres som “Uterom avgrenset av bygg eller andre naturlige fysiske
avgrensninger” (Kommunal og moderniseringsdepartementet, 2016, s. 11). Byrom består blant annet av
tak, vegger, gulv, møblering, utsmykking. Mer overordnet har man et byromsnettverk, som er
infrastrukturen av ulike byrom som samhandler med hverandre.
Ved valg av problemstilling og implementering av tiltak gjennom denne oppgaven, ble Trondheim
kommunes hovedmål tatt i betraktning. Denne rapporten er imidlertid i hovedsak basert på spesielt tre
delmål som ansees som viktige for utformingen av Elgeseter park som byrom. Disse legger føringer for
strategier bak byromutformingen i Trondheim:
•

“I 2020 skal Trondheim ha en fysisk byutforming som fremmer livskvalitet og helse”. (Trondheim
kommune, 2010, s. 12).

•

“I 2020 skal Trondheim ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og areal”. (Trondheim kommune,
2010, s. 15).

•

“I 2020 er byens ulike arenaer tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen” (universell utforming).
(Trondheim kommune, 2010, s. 21).

1.2. Problemstilling
Det ble diskutert flere mulige områder langs Elgeseter gate og Kalvskinnet i henhold til forbedring av
campus-område. Målet var å finne et byrom med potensial til den grad at forbedring vil være
hensiktsmessig for Trondheims utvikling ved å bruke ressurser på å utforme det ytterligere.
På bakgrunn av stort potensiale for muligheter og forbedring, fanget Elgeseter park interesse. Dette er
et sentralt møtepunkt for ferdsel mellom NTNU og sentrum, som knytter Klæbuveien og Elgeseter gate. I
nærheten ligger også Studentersamfundet som ansees som et attraktivt tilbud til byens studenter, Øya og
sykehusområdet med høy aktivitet og Elgeseter gate som utgjør innfartsåren til sentrumskjernen. På
bakgrunn av områdets høye aktivitet for øvrig, synes parken i liten grad å være i bruk – annet enn som
gjennomfartsvei for forbipasserende. Med få sitteplasser og mangelfull belysning, er det ikke lagt til rette
for variert bruk av dette byrommet. Parken benyttes i dag til det man kan betegne som uformelle sosiale
aktiviteter, spesielt i sommermånedene. Slik vi ser det, finnes det i Elgeseter park potensial for flerbruk,
først og fremst ved å tilgjengeliggjøre den for alle. Dernest mener vi at opplevelsen av et godt byrom
inkluderer muligheter for ulike typer aktiviteter uavhengig av tidspunkt på dagen og årstid.
8

På bakgrunn av disse hensiktene, ble problemstillingen formulert som følger:
Hvordan kan Elgeseter park gjøres mer attraktiv nå og i fremtiden?
Attraktivitet defineres i denne sammenhengen som høy oppnåelse av universell utforming, estetikk,
flerbruk og bærekraft. I parken vil universell utforming handle om tilpasning til den grad at alle av s
amfunnets medlemmer skal kunne benytte seg av byrommet. God estetikk tar hensyn til de eksisterende
omgivelsene, og oppfyller perseptuelle omgivelseskrav (sanseopplevelser) som gjør det behagelig å
oppholde seg der (Flack, 2017). I dette prosjektet vektlegges flerbruk, multifunksjonelle elementer i forhold
til for eksempel ulike aldersgrupper og årstid. Blant de globale utfordringene har bærekraft blitt et stadig
mer dagsaktuelt tema. For parken betyr dette at foreslåtte tiltakene ikke skal bidra negativt innenfor de tre
aspektene miljø, økonomi og samfunn - også kalt den tredelte bunnlinjen (Rogers & Hudson, 2001).
Tilpasningsdyktighet blir derfor i stor grad vektlagt slik at bruken kan endres i takt med fremtidens behov.
Tiltakene kan gjennomføres nå, i form av mindre inngrep med kortsiktig perspektiv, og/eller for fremtiden,
i form av større inngrep. Disse perspektivene vektlegges i henhold til utviklingen av NTNUs nye campus og
andre samfunnsnødvendige endringer som kan skje i området. Det er imidlertid ikke fastsatt hva som vil
skje med Elgeseter park i fremtiden. Prosjektet tar derfor for seg parken slik den fremstår i dag, - men med
en viss fleksibilitet for endring.

Figur 1.1: Lokalisering av Elgeseter park med rød ring (egenprodusert)
Elgeseter park med tilhørende omgivelser har en lang forhistorie som strekker seg tilbake til middelalderen
og jordbrukskulturen (Trondheim kommune, 2017, s. 13) . Fra midten av 1800-tallet til starten av
1900-tallet ble Elgeseter park benyttet som kirkegård i tilknytning til Vår Frues Menighet. I nyere tid har
biltrafikken økt, og området er etablert som et sentralt kollektivknutepunkt i Trondheim. Det har skjedd
store endringer i området rundt parken, der tettheten av næringsvirksomhet, kontorbygg og
universitets-formål har økt. Deler av området er også fredet fordi flere bygninger i nærheten har høy
antikvarisk verdi, eksempelvis Studentersamfundet.
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1.3. Formål med utforming av valgt byrom
Formålet med denne rapporten er å fremme forslag som kan bidra til at Elgeseter park blir et mer attraktivt
byrom. Tiltakene skal forhåpentligvis øke bruken av parken, samt gi en mer estetisk opplevelse ved å
oppholde seg i og rundt parkområdet.
Utformingen skal ta vare på Trondheims særpreg og samtidig ivareta den fremtidige arkitekturpolitikken
etter Trondheim kommunes veiledning for byform og arkitektur (Trondheim kommune, 2013, s. 8). Videre
skal det tas hensyn til Trondheim kommunes veiledende retningslinjer for å skape attraktive byrom.
(Trondheim kommune, 2013, s. 31), der flere av retningslinjene har vært med på å danne grunnlaget for
utformingen av Elgeseter park: Hovedessensen er at byrom bør være inkluderende og tilgjengelige for alle.
Videre oppfordres det til bruk året rundt, der det legges vekt på universell utforming. Byrom bør også
tilrettelegges med attraksjoner, kunst og spennende detaljer, både midlertidige og varige. Trygghet
fremheves også som et viktig punkt.
Basert på blant annet svensk forskning er en viktig del av utformingens formål å beholde en grønn lunge i
et ellers urbant miljø fordi det utgjør et viktig element i offentlig mental helse (Grahn & Stigsdotter, 2009).
Det synes altså å være en kobling mellom menneskers sensoriske persepsjon (opplevelse) av naturmiljø og
helse (Kaplan, 2001). Dette er det generelle grunnlaget for hensikten med prosjektet-utviklingen, og
grunnen til at det kan være viktig for Trondheim som by. Ved å utarbeide attraktive grøntområder i det
urbane bymiljøet fasiliterer man ressurser for aktivitet fordi det tilbyr mulighet for fysisk aktivitet, lek og
sosial aktivitet (Björk et al., 2008).

1.4. Avgrensning - Tverrfaglighet
Prosjektet er avgrenset av prosjektets tidsrammer og tilgang til ressurser. Dette påvirker blant annet
mulighetene for mer omfattende og utdypende undersøkelser, analyser og datainnsamling.
Gruppens erfaringer, kunnskap og ferdigheter er i utgangspunkt basert på hva slags studieretninger de ulike
gruppemedlemmene kommer fra. Den totale kompetansen som gruppen besitter kan derfor betraktes som
en avgrensing i forhold til hva gruppen har forutsetninger for å kunne produsere. Dette kan imidlertid også
sees på som en styrke fordi det tilfører prosjektet et tverrfaglig perspektiv, som er utarbeidet og produsert i
lys av arkitektoniske prinsipper og metoder, psykologiske påvirkningsfaktorer, med fokus på stedsutforming
og bærekraftige løsninger.

1.4.1.

Fagkompetanse

Problemstillingen ble utformet gjennom diskusjoner i den tverrfaglige gruppen. Den ferdigstilte ordlyden i
problemstillingen er imidlertid et produkt av kunnskap om bærekraft og flerbruk, samt utforming med bruk
av arkitektoniske prinsipper. Her berøres i spesielt stor grad læringsmål fra arkitekturstudiet og bygg- og
miljøteknikk. For å besvare problemstillingen på en nyansert måte, innlemmes relevant teori fra samtlige
fagfelt, inkludert psykologi, utvikling og forvaltning av eiendom. For gruppen har det betydd at den enkelte
har måttet sette seg inn i problemstillingen med et utvidet perspektiv som går utover sin egen
fagkompetanse: Et byrom er ikke bare en fysisk utforming, men blir til gjennom menneskers oppfatning
av sanseinntrykk innen en kontekst, og som må forvaltes i termene av byens behov og samfunnets ansvar
for en bærekraftig utvikling. I diskusjonen av problemstillingen i forhold til den tverrfaglige teorien, sees
arkitektur og utforming i lys av psykologiske prinsipper for hvordan mennesker handler i omgivelsene og
klimautfordringer som samfunnet i dag står ovenfor, fra et kritisk ingeniørperspektiv. Konklusjonen prøver
dermed å syntetisere kunnskapen om menneskelig persepsjon, kommunale mål og byens intensjoner om
flerbruk og miljø i utformingen av parken i forhold til dens relative nytteverdi. Slik kan man se at alles
fagkompetanse har vært en forutsetning for konklusjonen som sluttprodukt.
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2.

Teori

I det følgende presenteres forskning og sentrale teorier som er knyttet til løsningen på problemstillingen.

2.1. Virkemidler for å skape attraktive byrom
Flack (2017) presenterer fem perseptuelle omgivelseskrav som ligger til grunn for at mennesker skal
oppleve omgivelsene som attraktive. Mennesker har begrenset hukommelseskapasitet, men også et stort
behov for å vite hvor man befinner seg til enhver tid. Gode omgivelser er enkle å orientere seg i, noe som
er avhengig av at utformingen tar hensyn til den menneskelige orienteringsevnen. Dette kan handle om
eksempelvis oversiktlige stinettverk og tydelige, sentrale momenter. Dette er enklere dersom omgivelsene
inneholder gjenkjennbare elementer, som en fontene eller utsikt til orienteringspunkter. Monotone
omgivelser med lite variasjon har en tendens til å skjule informasjonsinnholdet i miljøet fordi alt virker
tilsynelatende veldig likt. Dette hindrer læring i omgivelsene, og det kan være vanskelig å orientere seg.
Omgivelsene vil ha en dårligere evne til å stimulere sansene, og vil dermed virke mindre spennende.
Variasjon i miljøet er altså svært viktig, med et visst nivå av kompleksitet. Menneskelig oppmerksomhet
tiltrekkes av aktivitet, og dette er grunnlaget for sansning og læring. Likevel er det viktig med en viss orden i
variasjonene for at de skal være mulig å oppfatte i det hele tatt, og fordi estetikk ofte forbindes med
symmetri. I tillegg omhandler den estetisk kvaliteten at elementene har en positiv verdi utover sin
opprinnelige funksjonsdyktighet.
Den danske arkitekten Jan Gehl er blant verdens fremste byplanleggere og er svært opptatt av
samhandlingen mellom mennesker og byrommet. Han har tidligere sagt at “A good city is like a good party
- people stay for much longer than really necessary, because they are enjoying themselves” (Gehl, 2004, s.
12). Gehl er også kjent for sin oppfatning av at gode byrom skal kunne tilby beskyttelse mot vold og trafikk,
samt mulighet til å sitte, spasere, samtale, betrakte, leke og være inaktiv.
Med fokus på at Elgeseter park skal være et oppholdssted for mennesker i ulike aldre, samt mennesker med
redusert funksjonsevne, ligger prinsippet om universell utforming til grunn for planleggingen og
utformingen av parken. Universell utforming i denne sammenheng dreier seg om å skape et tilgjengelig
samfunn der omgivelsene kan benyttes av alle mennesker (Statens vegvesen og direktoratet for
byggkvalitet, 2015, s. 13) . Vi anser det derfor som viktig at det skal være enkelt å orientere seg i parken og
samtidig sikre god fremkommelighet.
Belysning er et viktig verktøy for å øke orienterings-mulighetene i et område, og bidrar samtidig positivt for
tryggheten til de som oppholder seg i området (Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s.
106). Studier viser at god belysning er viktig for mange mennesker (Kommunal og
moderniseringsdepartementet, 2016, s. 39). Lys kan dermed bidra til å sørge for at eldre blir mer motivert
til å gå ut når det er mørkt, samtidig som yngre også føler seg tryggere når de kan se ansiktene til
personene rundt seg. Belysning er også et virkemiddel som kan øke estetikken i et område og som kan
brukes til å fremheve bygg eller vegetasjon og kan bidra til å øke visse fysiske objekter i omgivelsene.
Elgeseter park kan kategoriseres som en grønnstruktur fordi dens vegetasjons preger utformingen.
Vegetasjon er med på å danne vegger i de fysiske omgivelsene, men kan også fungere som ledelinjer langs
stier, gater og veier (Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 102). I henhold til
eksempelsamlingen til (Standard Norge, 2012, s. 14) er det viktig at trær og annen vegetasjon har
tilstrekkelig fri høyde for de som er på gjennomfart slik at det er god tilgjengelighet i området.
Hørbare elementer er lyd som kan bidra til økt orienteringsevne for mennesker (Statens vegvesen og
direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 108). Lyd er spesielt viktig for blinde og svaksynte. Støy fra for
eksempel trafikk eller vind kan være et ødeleggende element for hørbare elementer.
For å skape økt skjerming fra støy kan man implementere ulike løsninger for støyskjerming. Trær og annen
vegetasjon vil bidra til støyskjerming.
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På den andre siden har man blå strukturer som for eksempel dammer, vannspeil eller fontener. Blå
strukturer utgjør ofte en viktig del av den grønne strukturen, og elementene kan spille godt sammen
(Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 50). Blå strukturer kan også bidra til økt
orientering langs veier, og kan også avgi lyder som blinde og svaksynte kan orientere seg etter (Statens
vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 108). Vann er også med på å danne en kontrast til resten
av materialene og elementene i parken (Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 104).
I tillegg kan blå strukturer som bekker, kanaler og bassenger fungere som ledelinjer.
Soneinndelinger handler om å oppnå en lesbar planløsning. De ulike sonene kan bestå av ulike aktiviteter,
og gjelder både inne og ute (Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 56). De ulike sonene
kan fungere som en type ledelinje. Det kan være aktuelt med egne gangsoner, møbleringssoner og egne
aktivitetssoner. Dette er ikke rigide soner som blir tydelige for brukerne, men noe som planleggerne kan ha
i bakhodet.
Møblering er ikke bare noe man forholder seg til innendørs, men det er også et viktig element for å skape
trivsel i våre fysiske omgivelser. Møblering kan både være løs- og fastmonterte gjenstander i et uteområde
(Statens vegvesen og direktoratet for byggkvalitet, 2015, s. 96). Typisk møblering i byrommet kan være
skulpturer, benker, bord eller lignende. Møblering kan både ha en estetisk og funksjonell rolle i
omgivelsene. I tillegg kan møbler benyttes langs bevegelseslinjer for å styrke veifinningssystemet.

2.2. Stedsanalyser
Stedsanalyser er en systematisering av informasjon for at planleggere skal oppnå den kunnskapen de
trenger om historien og muligheter for fremtiden (Flack, 2018). Det er ulike metoder for stedsanalyser som
overordnet kan deles inn i kognitive kunnskaper og emosjonell kunnskap. Emosjonelle kunnskaper kan
videre deles inn i visuelle analyser og holistisk tilnærming.

2.2.1. Stedsanalyse - Trondheim kommune
Trondheim kommune har utført en omfattende stedsanalyse på bakgrunn av den ønskede utvidelsen av
NTNU, “Stedsanalyse - Bycampus” (Trondheim kommune, 2017). Rapporten er i høy grad preget av
kognitive kunnskaper som kjennetegnes av beskrivelse av planleggingsforhold, trafikale forhold, arealbruk,
funksjoner, støysoner, geotekniske forhold, samt en rekke andre relaterte forhold. I prosjektet er resultatet
fra rapporten blitt benyttet for å avdekke viktige forhold knyttet til historisk utvikling, natur og landskap,
bystruktur, mobilitet, trafikale forhold og transport, og byliv. Dette er videre benyttet for å belyse
muligheter og utfordringer knyttet til området vi har valgt for oppgaven. Rapporten er omfattende og går
igjennom en rekke relevante problemstillinger knyttet til det aktuelle området. Dette fører til at
planleggeren oppnår en god forståelse og oppfatning av området. Fordelen med rapporten er at den tar for
seg det nye campus-området på et detaljert nivå, og får også frem hvordan det aktuelle området er knyttet
sammen med resten av byen. Dette styrker grunnlaget for plassering av fysiske objekter i omgivelsene, som
sikrer funksjonalitet og estetikk.

2.2.2. Stedsanalyse - Utført av Rosenborg ungdomsskole: “Ungdommenes Campus”
I denne rapporten har elevene fra skolen kommet med sine subjektive inntrykk av ulike områder i
Trondheim. Her kommer de med sine meninger om hva som bør tas vare på og hva som mangler. I
rapporten sier 500 av elevene sin mening om NTNU sin bycampus i Trondheim. Her rangerer de trygghet,
mulighet for aktivitet, om de liker omgivelsene og om de trives i det aktuelle området. Fordelene med
rapporten er at det danner et godt datagrunnlag med hensyn til hva barn og unge synes om ulike områder
i Trondheim innenfor fire kategorier. Ulempen er at dette er subjektive meninger fra ungdommer som ikke
nødvendigvis er representativt for populasjonen for øvrig.
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3.

Metode

Her presenteres metodene som er benyttet i utarbeidelsen av denne rapporten.

3.1.

Spørreundersøkelse

For å få en forståelse av hva innbyggerne i Trondheim betrakter som attraktive byrom og hvordan de mer
konkret oppfatter Elgeseter park, utviklet gruppen en spørreundersøkelse for å kartlegge faktorer og
elementer som står sentralt for bruken av Elgeseter park. På den måten var det enklere å få en viss oversikt
over hva som fungerer i parken i dag og hva som kan forbedres (se vedlegg 1).

3.1.1. Utforming av spørreskjema
Første del av skjemaet er basert på kunnskapsspørsmål for å kartlegge hvor mye respondenten vet om
byrom og hva slags fokus de tar utgangspunkt i når resten av skjemaet besvares. Størsteparten av
spørreundersøkelsen består deretter av intensitetsspørsmål som måler grad, og ikke dikotome variabler
(f.eks. ja-, nei-spørsmål). Flere av disse følges opp av et åpent begrunnelsesspørsmål som tilrettelegger for
mer subjektive svar.

3.1.2. Utvalg
Spørreskjemaene ble delt ut til et utvalg basert på utilsiktet bekvemmelighetsutvalg med utgangspunkt i
tilfeldig forbipasserende i Elgeseter park og en klasse i arkitektur. Denne utvalgsmetoden kategoriseres som
ikke-sannsynlighetsutvalg, og det finnes dermed ingen grunnlag for å vite sannsynligheten for den enkelte
observasjonen (Langdridge, 2004, s.49). Denne metode-tilnærmingen er imidlertid nyttig når det ikke er
praktisk, kostnads- eller tidseffektivt, eller nødvendig å gjøre en virkelig randomisert utvelgelse (Nardi,
2013, s. 124) I vårt tilfelle var dette i henhold til begrensede ressurser som tid og kostnad, men også fordi
målet med undersøkelsen var å kartlegge mulige tendenser, og om disse til noen grad kan stemme
overens med resultatene fra samarbeidsprosjektet mellom Byplankontoret i Trondheim kommune, NTNU
og Demokrati i praksis-klassen ved Rosenborg skole 2016/2017 (Schetne et al., 2017).

3.1.3. Feilkilder
Utilsiktet bekvemmelighetsutvalg kan bidra til misledende uttalelser som ikke på noen måte er
generaliserbart til befolkningen (Nardi, 2013, s. 125 ). Dette er en type data som kun er representert av de
som tilfeldigvis var tilgjengelige på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, og det finnes ikke lik
sannsynlighet for at akkurat disse ble plukket ut. Selv-utvalgte respondenter – de som sa seg villige til å
delta, kan i større grad enn randomiserte utvalg ha en spesiell agenda, ofte med feil motiv for deltakelse, og
det kan være en fare for overrepresentasjon av en viss gruppe mennesker – i vårt tilfelle: Arkitektstudenter
og mennesker med ekstra tid på en hverdag. Dette kan regnes som et homogent utvalg som i liten grad kan
gjenspeile variasjonen ved den virkelige populasjonen.
Responsbias
Responsbias er knyttet til respondentens behov for å besvare spørsmålene på en måte som alltid går i
samme retning, eller som de selv tenker at er forventet av dem, eventuelt som de oppfatter som sosialt
akseptert (Langdridge, 2004, s. 58). Dette kan være en form for sosial ønskelighet som skaper tendenser i
svarene som kan fanges opp ved å unngå å legge inn ekstreme alternativer som ”alltid” og ”aldri”. Andre
former for responsbias kan unngås ved å snu spørreformen fra positiv til negativ, vice versa, for å fange opp
om respondenten leser spørsmålene som stilles.
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Validitet
Validitet omhandler hvorvidt målet reflekterer det vi faktisk hadde til hensikt å måle (Langdridge, 2004, s.
43). Høy validitet skisserer sannhet, nøyaktighet, autentisert og riktighet ved resultatene fra målet. Denne
tolkes i termene av konteksten: Når, hvor og for hvem er resultatet sant for. Denne blir delvis sikret
gjennom parallell bruk av Ungdommenes Campus-katalogen (Schetne et al., 2017) som også måler hva som
er viktig ved et byrom og hva som er fordeler og ulemper ved byrommet slik det fremstår i dag. På den
andre siden er de fleste aspektene ved spørreundersøkelsen ikke valide for å kunne predikere fremtidige
svar hos en tilfeldig respondent i populasjonen.
Reliabilitet
Reliabiliteten reflekter målesikkerheten. Stort antall deltakere, gjentatte målinger og ulike utvalgsgrupper
bidrar til å sikre pålitelighet, konsistens og stabilitet i resultatene (Langdridge, 2004, s. 41). På grunn av
begrensede ressurser i dette prosjektet, oppfylles ikke reliabilitetskriteriene. Vi kan dermed ikke med
sikkerhet si at funnene fra spørreundersøkelsen er stabile på tvers av utvalgsgrupper, tid og sted.
Resultatene fra spørreundersøkelsen er med andre ord ikke generaliserbare til Trondheims populasjon, og
representerer ikke den gjennomsnittlige innbyggers meninger. De kan likevel gi en pekepinn på hvilket fokus
man kan bruke i utformingen av prosjektet. Analyseresultatene presenteres derfor i det følgende som en
del av diskusjonen rundt sentrale spørsmål ved prosjektet, sammen med eksisterende litteratur fra ulike
fagfelt.

3.2. Stedsanalyser
Stedsanalyser danner et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne planlegge utformingen av våre omgivelser på
en god måte (Flack, 2018). Innhentingen av informasjon for å utforme stedsanalyser skjer ved å
registrere informasjon og forhold knyttet til omgivelsene som kan gjøres gjennom dataregistrering,
intervjuer og observasjoner. Stedsanalyser består ofte av en tredelt prosess med kartlegging, analyse og
anbefalinger og føringer for prosjektet (Plan- og bygningsetaten avd. for områdeutvikling, 2015, s. 7) For
stedsanalyser kan det være en svakhet er at resultatet avhenger av personen eller organisasjonen som
utfører den. Analysene kan ofte vise subjektive oppfatninger av et område. Det kan for eksempel hende at
de som har utformet stedsanalysen illustrerer trafikkfaren som mer fremtredende enn andre oppfatter den.

3.2.1. Stedsanalyse - Kevin Lynch
Kevin Lynch-analyse er en egenprodusert analyse som danner et mentalt kart av området rundt Elgeseter
park, basert på gruppens oppfatning av område. Analysen viser bevegelseslinjer, landemerker,
knutepunkter, områder og barrierer. Kevin Lynch kategoriseres innenfor emosjonelle kunnskaper og videre i
visuelle analyser for stedsanalyser. Denne analyseformen blir ofte omtalt som en blanding av den
virksomme virkelighet og den opplevde virkelighet. Fordelen med denne analyseformen er at man tar
hensyn til menneskers oppfatning (Hagerup, 2017). Svakheten med denne analyseformen er at det i høy
grad er en subjektiv fremstilling av hvordan gruppens fem medlemmer oppfatter Elgeseter park. Dette kan
få praktiske konsekvenser som at en analyse blir for følelsesorientert og fremstiller subjektive inntrykk av et
område som ikke nødvendigvis er representativt for den øvrige delen av samfunnet.
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4.

Resultater

Her presenteres kartlegging av dagens situasjon, resultatene fra de relevante analysene som er gjort og
resultatet fra spørreundersøkelsene.

4.1. Kartlegging av dagens situasjon/ tilstand

Figur 4.1: Dagens situasjon (egenprodusert)
Dagens gangforbindelser gjennom Elgeseter park blir oppfattet som mindre attraktive (Trondheim
kommune, 2017, s. 41). Det kan blant annet skyldes mangelfull belysning, samt at det ikke er etablert
gruslagte stier hvor gjennomgangen er hyppigst. Flere forhold ved dagens situasjon understreker at parken
har et åpenbart forbedringspotensial. De fleste grønne lommene i området rundt Gløshaugen blir sett på
som svært attraktive, mens Elgeseter park er rangert lavere som attraktivt byrom (Trondheim kommune,
2017, s. 53). Støykartet av Trondheim bycampus (Trondheim kommune, 2017, s. 65) viser at parken
befinner seg i en støysone som strekker seg fra 55 dB til 69dB i de mest støyutsatte områdene. Det er
primært området rundt Elgeseter gate som er mest støyutsatt.
I dag er det kun ett gatelys i midten av beplantningen øst i parken, som gjør at det er svært lite belyst i
parken. I tillegg virker plasseringen av benkene litt tilfeldig, noe som har resultert i lite attraktive
sitteplasser. Benkene er plassert uten skjermet rygg, som kan gjøre at det føles ubehagelig å sitte der. I
tillegg er det en rekke benker som er plassert med utsikt rett inn i buskene, som er en dårlig plassering slik
vi ser det. I sum forventer vi at tiltak angående lyssituasjonen og benkplasseringen kan bidra positivt for
parken.

Figur 4.2: Bilder av Elgeseter park, januar 2018 (Private bilder).
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4.1.1. Stedsanalyse - Kevin Lynch
Det er flere bevegelseslinjer mellom parkene i området rundt Gløshaugen. Vi ser Studentersamfunnet som
et sterkt landemerke, mens Trafoen oppleves som et ordinært landemerke. Når det kommer til
knutepunkter anser vi området foran Studentersamfunnet som et viktig trafikalt knutepunkt og har derfor
markert det som et sterkt knutepunkt, mens vi opplever at det er flere mindre knutepunkter inne i parken.
Analysen viser at Elgeseter park er avgrenset av barrierer vest, øst og sør for parken. De opplevde
barrierene for parken er Høgskoleveien i vest, boligblokkene i øst, mens barrieren i sør er en kombinasjon
av Elgeseter gate og en helling i terrenget helt sør i Elgeseter park.
Landemerke
Knutepunkt
Bevegelseslinje
Barriere
Område

Figur 4.3: Resultat Kevin Lynch-analyse (egenprodusert).

4.2.

Resultat fra spørreundersøkelsen

Hva syns du skaper et godt byrom?

Figur 4.4: Resultat - et godt byrom (egenprodusert).
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Hvilke byrom i Trondheim liker du?

Figur 4.5: Resultat - Gode byrom i Trondheim (egenprodusert).

4.3.

En mer attraktiv park

I det følgende presenteres tiltak som kan øke attraktiviteten i parken med tanke på universell utforming,
estetikk, bærekraft og flerbruk.

4.3.1. Tiltak
Hovedtraséer:

Figur 4.6: Stinettverk og hovedtraséer som er utvidet med markering (egenprodusert)
Eksisterende stinettverk bevares, hvor en snarvei fra nordvest mot sentrum blir utvidet som en av
hovedtraséene. Hovedtraséene utbedres for økt fremkommelighet gjennom universell utforming, utvidelse
av bredden samt belysning.
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Belysning:

Figur 4.7: Gangtraseéne som er mest benyttet blir bedre opplyst. Ny belysning er markert i gult (Bilde til
venstre er egenprodusert, mens øvrige bilder i collagen på høyre side er hentet fra parker rundt omkring i
Europa fra Pinterest.com)

Illustrasjonen viser forslag til plassering av lys. Inspirasjonsbildene viser eksempler på mer beskjedent
belysning, blant annet fra Ekebergparken i Oslo og Tordenskjoldsparken i Trondheim. I tillegg vil
aktivitetsområdene være belyst i ulik grad etter behov. Noen områder vil også være uten belysning.

Benker og sitteplasser:

Figur 4.8: Plassering og eksempel på utforming av benker. Nye benker er markert i brunt. (Bildet til venstre
er egenprodusert, øverst til høyre: Benk i park 1, ukjent årstall. Nederst til høyre: Benk i park 2, 2015)
Antall sitteplasser økes og hvilebenker utplasseres langs stinettverket. I parken kan benker/sitteplasser
bygges rundt trærne, slik at det ikke opptar de åpne områdene som gir plass for annen aktivitet.
18

Vannspeil:

Figur 4.9: Plassering av vannspeil som er markert i blått (egenprodusert).

4.3.2. “Der campus møter byen”
Konseptet “der campus møter byen” er tenkt som en utstilling for NTNU, i skillet mellom campus og byen.
Intensjonen er å utforme fysiske objekter som representer NTNUs ni ulike fakulteter. Den fysiske
representasjonen skal gjenspeile og formidle fakultetenes virksomhet, tilbud og fagkunnskap på en unik
og original måte. De ulike fakultetenes kompetanse og ressurser, gir en uvurderlig mulighet til å framsette
innovative og interessante ideer til utforming av installasjonene. Noen av utstillingsobjektene er intigrert i
aktivitetsplasser, slik som grillplass, lekeplass og tuftepark. Figur XX viser plassering av utstillingene til hvert
fakultet. Videre er det utarbeidet et forslag til hvordan noen av disse kan utformes.

9
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1
8

5
7

6

3

2

1. Vitenskapsmuseet
2. Fakultet for økonomi
3. Ingeniørvitenskap
4. Det humanistiske fakultet
5. Naturvitenskap
6. Medisin og helsevitenskap
7. Informasjonsteknologi og elektroteknikk
8. Samfunns- og utdanningsvitenskap
9. Fakultet for arkitektur og design

Figur 4.10: Plassering av utstillingsobjektene (egenprodusert).
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Uthevede forslag:
Følgende vises forslag på hvordan noen av fakultetsutstillingene kan utformes.
Det humanistiske fakultet (4) - Grillplass:

Figur 4.11: Det humanistiske fakultet integrert i området for grillplass (egenprodusert)
Dette skal representere et samlingssted med tanke på studiene for, blant flere, kultur, språk, filosofi,
musikk, kunst, etc.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (7) - “Veien til kunnskap”:

Figur 4.12: “Veien til Kunnskap”. (Illustrasjonen til venstre er egenprodusert, mens øvrige bilder i collagen er
fra ulike parker i verden hentet fra Pinterest.com)
Dette området er fra inngangen mot vest og følger en uformell sti i retning mot Studentersamfundet. Dette
skal innenfor fakultetet representere blant annet lærerutdanning, sosiologi, statsvitenskap osv.
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Fakultet for medisin og helsevitenskap (6) - Tuftepark:

Figur 4.13: Tufteparken integrert i utformingen som representerer fakultet for medisin og helsevitenskap.
(Illustrasjonen til venstre er egenprodusert, mens øvrige bilder i collagen på høyre side er ukjente
gjenskapninger av molekyler rundt omkring i verden fra Pinterest.com)
I stedet for standard stativer som en tuftepark vanligvis består av, kan de her utformes som for eksempel
molekyler, nerver eller noe annet som er passende.

Fakultet for naturvitenskap (5) - Lekeplass:

Figur 4.14: En kreativ og ukonvensjonell lekeplass. (Bildene i collagen er hentet fra ukjente kunstutstillinger
og ukjente steder i naturen fra Pinterest.com)
Lekeplassen bærer preg av studieretningene under naturvitenskap - som blant annet biologi, fysikk, kjemi,
osv.
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Vitenskapsmuseet (1):

Figur 4.15: Utstilling av vitenskapsmuseet. (Illustrasjonen til venstre er egenprodusert, mens øvrige bilder i
collagen på høyre side er hentet fra ukjente arkeologiske samlinger rundt om i verden fra Pinterest.com)
Fakultetet for Vitenskapsmuseet kan for eksempel bli representert gjennom en delvis utgravd skulptur som
skal fremstille en dinosaur.

Figur 4.15: Nye Elgeseter park
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5

Diskusjon

Her diskuteres svarene fra spørreundersøkelsen, hvilke tiltak som er tenkt for å øke attraktiviteten i parken,
samt hvilke effekter de er predikert å gi. Til slutt er det gjort en konsekvensutredning av disse.

5.1

Spørreundersøkelsen

Med forbehold om alle begrensningene ved denne spørreundersøkelsen som ble presentert i metodedelen,
kommer det frem i undersøkelsen at det først og fremst er aktive, sosiale, rolige og grønne omgivelser som
for respondentene skaper et godt byrom. Dette er i tråd med forskning som indikerer at sensorisk
persepsjon av naturmiljø, eksempelvis lukten av gress, lyden av barn som leker og synet av beplantning,
har en sammenheng med mental helse (Grahn & Stigsdotter, 2009). Det vil derfor kunne oppleves som
behagelig å entre en park som tilbyr disse kvalitetene. Fordi offentlige parker ofte strekker seg over større
områder, tilbyr de en unik mulighet til aktivitet. Ulike miljø kan på ulike måter fasilitere og motivere til fysisk
aktivitet, noe som også i stor grad er forbundet med både fysisk og mental helse. Forskere som Gladwell et
al., (2013) peker på hvordan uterom kan brukes som et kraftfullt verktøy for å bekjempe økningen av fysisk
inaktivitet og ikke-kommunikative sykdommer.
Mennesket som art er av natur sosialt, og har et grunnleggende behov for sosiale input (Maslow, 1943).
Interaksjon med andre mennesker er derfor svært sentralt i hverdagen, og offentlige parker kan tilby dette
gjennom å tjene som et møtested. Stadig flere har tilgang på egne hager og uteområder, men nederlandsk
forskning viser imidlertid hvordan offentlige hager og parker kan ha en utvidet funksjon i forhold til den
private hagen (Coolen & Meesters, 2011). Fordi den offentlige parken tilbyr en såkalt ”uformell fritid”,
opplever mennesker i ellers urbane miljøer positiv affekt av å oppholde seg på offentlige grøntområder i
hverdagen. En stor andel av respondenten rapporterer at Bakklandet og Solsiden fremstår som attraktive
byrom. Handler dette om at det er mye folk på disse områdene og derfor oppleves de som attraktive, eller
trekkes mennesker hit fordi det finnes noe ved disse byrommene i utgangspunktet som gjør dem
attraktive? Det fremstår en tydelig korrelasjon mellom det mennesker oppleves som et godt byrom og at
mange mennesker oppholder seg på akkurat disse områdene, men dette forholdet er ikke nødvendigvis
kausalt. Dette er det sentrale paradigme om årsak og effekt (Nardi, 2013, s. 12). Gjennom våre
undersøkelser basert på spørreskjema, litteratursøk og rapporter fra Trondheim kommune, synes det å
være vanskelig å eliminere ulike plausible forklaringer eller alternative årsaker for å estimere
årsaksforholdet mellom folksomme områder og attraktive byrom. Bakklandet synes å fremstå som
attraktivt fordi byrommet er intimt og fylt av mye liv. Respondentene beskriver byrommet som et hyggelig
samværssted, og som inviterer folk i alle aldre til omgivelser med fin bebyggelse og lite trafikk. Videre
beskrives det som et sted med sentral og tilgjengelig plassering. I tillegg inneholder byrommet flere
karakteristiske utesteder innenfor et avgrenset område. Solsiden fremstilles av respondentene som et
sosialt byrom med mange mennesker, hyggelig atmosfære og fine omgivelser. Med en rekke spisesteder
tiltrekker det seg i stor grad liv, noe som ligger til grunn for at Solsiden beskrives som et møtested.
I spørsmålet om hvilket byrom i Trondheim som ikke fremstår som attraktivt, var det hyppigste svaret
Nyhavna. Dette er et område som for respondentene fremstår som rotete og kaotisk, lite innbydende,
støyete, grått og tomt. Respondentene beskriver området som et tungt trafikkert, industrielt og direkte
stygt byrom, med store avstander mellom byggene, lite liv og uegnet for sosiale aktiviteter. Respondentene
oppgir også andre mindre attraktive byrom i Trondheim, eksempelvis Brattøra, Elgeseter gate og Torget.
Faktorer som påvirker disse svarene synes i stor grad å være knyttet til støy, mangel på møte- og
oppholdssteder, dårlig møblering og lysforhold.Ved å rydde opp i byrommene – skape møtesteder, øke
tilgjengelighet, fokusere mer på estetisk utforming og lage flere sitteplasser og møblement for aktivitet,
mener respondentene at disse uattraktive byrommene kan forbedres.
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I andre del av rapporten svarer respondentene på spørsmål om Elgeseter park. Det er delte meninger om
hvor godt likt parken er som byrom, spesielt i henhold til støy. Respondentene fordelte seg relativt jevnt
mellom svaralternativet som refererte til at de ble plaget av støy, ikke ble plaget av støy og at de ikke visste
om de ble plaget av støy i Elgeseter park. Det rapporteres imidlertid at den største andelen av
respondentene føler at Elgeseter park er et trygt sted å oppholde seg på dagtid. På tross av at deler av
parken ligger noe nært den trafikkerte Elgeseter gate, beskrives parken som ren, grønn og ryddig,
innrammet av trær, med sentral plassering i et urbant miljø – i umiddelbar nærhet til der mange ferdes i
hverdagen. Det mest oppsiktsvekkende som fremkommer fra dataene er at svært få av respondentene
faktisk benytter seg av parken. Et godt eksempel på det er den 73 år gamle kvinnen som fortalte oss
følgende: “Jeg har bodd i nærheten av Elgeseter park i 22 år, men jeg har aldri brukt den. Det finnes ingen
fine steder å sette seg ned for å oppleve parken”. Hva forteller dette oss om parkens utforming?
Årstid synes å være den mest sentrale faktoren for bruken av parken, noe som kan settes i sammenheng
med parkens endring av omgivelser gjennom året. Bruken av parken synes også i stor grad å være knyttet til
sosiale sammenkomster, men også ferdsel i forbindelse med jobb/skole/fritidsaktivitet og dermed også
tidspunkt på dagen. I sammenheng med at parken benyttes som ferdselsvei kan fremkommeligheten
gjennom parken være en sentral faktor. Enkelte av respondentene rapporterer også at de ønsker seg et
utvidet stinettverk. I den forbindelse kan man også tenke seg til at fremkommeligheten i termene av de
eksisterende stiene kan være knyttet til hvem som ferdes der i dag, og hvem som ikke gjør det. Når det ikke
er tilrettelagt for å bevege seg på området for bestemte grupper, vil ikke parken kunne tilby disse gruppene
noe. Aktivitetstilbudet i parken synes å være viktig til en viss grad, men det fremkommer at
belysningsforholdene er mer avgjørende for at respondentene oppholder seg i parken. På spørsmålet om
hva de selv ville ha gjort dersom de kunne, svarer flere av respondentene at sitteplasser står høyt på lista.
Benker legger til rette for at mennesker kan møtes i parken og oppholde seg der, og på den måten kan
fokus på møblering være sentralt i forhold til å trekke folk til parken. Flere rapporterer også at
flerbruk – både i forhold til aktivitet og målgruppe, er viktig for parkens attraktivitet.

5.2 Fysisk utforming
Hovedmålet med den fysiske utformingen er å øke attraktiviteten til parken. Det er derfor viktig å fokusere
på at folk føler seg trygge, ivaretatt, har mulighet til å drive med det de ønsker og at det er god
fremkommelighet. I tillegg er det viktig at det føles godt å oppholde seg i byrommet.
Fra et økologisk-psykologisk perspektiv kan man betegne fasilitering av ressurser for aktivitet som
affordances – direkte persiperte (oppfattede) tilbud som miljøets utforming gir individet (Gibson, 1979).
Dette betyr at byrommets universelle utforming vil være veiledende for hvilken aktivitet som kan utføres av
ulike mennesker ved forskjellige tidspunkt på dagen. I henhold til gestaltpsykologiske prinsipper, skaper den
helhetlige utformingen, med alt fra møblement og ferdselsårer til belysning og støynivå, et samspill som
utgjør den enkelte personens persepsjon av muligheter i byrommet. Prinsippet er basert på tanken om at
helheten er mer enn summen av dens enkeltdeler (Koffka, 1935). En benk plassert i en park-kontekst med
grønne plener, gangstier, lekeapparater og andre mennesker vil ha en antatt evne til å tiltrekke seg
mennesker som ønsker å sitte ned, slappe av og nyte en fin sommerdag. Den samme benken ville mistet
denne evnen dersom den var plassert langs en høyt trafikkert vei. Den helhetlige opplevelsen av parken vil
med andre ord ikke være avhengig av elementene den inneholder i seg selv, men hvordan disse er
funksjonelle i sitt miljø og hvordan elementene samspiller.
Målgruppen for tiltakene i Elgeseter park er alle som befinner seg i nærheten av parken. Parken ligger tett
på NTNU og det er derfor naturlig at studenter er en viktig målgruppe. Parken henvender seg til
personer og familier i alle aldre. Pasienter ved St. Olavs kan også være en potensiell målgruppe for bruken
av parkområdet. Det kan være viktig å være bevisst på hvordan bruken av belysning også endrer
bruksdynamikken i parken. Bruk av belysning er med på å påvirke hva slags aktiviteter som blir gjennomført
i de ulike områdene i parken.
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Belysning er også med på å påvirke når på døgnet parken blir brukt. Dersom man setter opp apparater,
benker, griller og andre elementer vil dette også være med på å påvirke hvilke deler av parken som blir
brukt.

5.2.1 Støy
På grunn av støy i deler av parken kan det være en god løsning å konsentrere mesteparten av tilbudene i
de områdene det er minst støy (Trondheim kommune, 2017, 65) . På det andre siden er det ikke sikkert folk
bryr seg så mye om støy dersom de skal være i parken i et par timer for å grille for eksempel. Som et aktivt
tiltak er det også mulig å øke beplantningen av en viss høyde mot Elgeseter gate, dette vil kunne redusere
støyen noe.

5.2.2 Trygghet
Beskyttelse mot kriminalitet og trafikk er viktig når vi ser på tiltak for å gjøre parken tryggere og mer
attraktiv?. Ifølge trafikkrapporten utført av Trondheim kommune er det Elgeseter Gate som utgjør den
største trafikkfaren for menneskene som ferdes i området. Det er allerede et rekkverk plassert mellom
parken og Elgeseter gate, og det er ikke sikkert ytterligere tiltak vil ha noen effekt for trafikksikkerheten. For
at folk skal kunne føle seg beskyttet mot kriminalitet er det viktig med god sikt inn og ut av parken. Dette
er en form for sosial kontroll, og bedre sikt i parken kan dermed gi en økt trygghetsfølelse for dem som
oppholder seg der. Et annet tiltak for å sikre trygghet er god belysning på kveldstid. Bedre belysning kan i
første omgang føre til at personer i ulike aldre oppholder seg i parken utover kvelden og natta. For oss er
det intuitivt at mennesker tiltrekker flere mennesker i byrommet, som også forsterker trygghetsfølelsen.

5.2.3 Universell utforming
Områder som er universelt utformet skal ha god tilgjengelighet. Vi ønsker at Elgeseter park skal være
utformet slik at funksjonshemmede, eldre med rullator og personer med barnevogn skal kunne ferdes i
parken uten problemer. Godt utformede stier er viktig for å sikre god fremkommelighet. Tiltak for å gjøre
stinettverket mer fremkommelig for rullatorer og barnevogner kan være å gjøre stiene bredere. I tillegg er
det viktig at dekket på stiene er så hardt at det er mulig å kjøre med hjul der, som enten kan være asfalt
eller tett grus slik det er i dag.

5.3.4 Belysning
For det første er belysning viktig for tryggheten og fremkommeligheten i Elgeseter park. For det andre kan
varierende bruk av belysning anvendes som virkemiddel for å gjøre parkens estetikk mer tiltalende og
interessant. Belysning for å forbedre opplevelsesverdien i parkområdet gjennomføres ved å fremheve dets
ulike kvaliteter som bygg, trær og planter. Økt belysning er et tiltak som er forbundet med relativt lave
kostnader. Nytten er imidlertid stor fordi mer belysning kan gjøre parken til en destinasjon døgnet rundt.
Kanskje barn og unge tør å leke lengre i parken, samtidig som eldre tør å trekke ut mot benkene for å
slappe i parken på en varm sommerkveld. Belysningen burde heller ikke bære preg av flom-lys, men heller
fremstå som diskré og ikke bli for fremtredende. Belysning kan også benyttes for å skape romfølelse
gjennom variasjoner av mørklagte og opplyste områder, samt forskjeller i lysstyrke og fargesetting.

5.3.5 Blå og grønne strukturer
Gresset og trærne i Elgeseter park er med på å danne et byrom. Parken kunne imidlertid ha godt av en
bekk, vannspeil eller fontene. Dette er en av de mer permanente tiltakene man kan gjennomføre. En bekk
fra høyden øst i parken, ned mot Elgeseter gate kunne gitt et fint særpreg til parken. Ulempen er
imidlertid at man må installere en pumpe som frakter vannet opp igjen til starten av bekken som er
forbundet med relativt høye kostnader. Et vannspeil er et relativt kostnadseffektivt inngrep, som også gir
mulighet til å lage skøytebane om vinteren.
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Det er også mulig å vanne grusen som omslutter vannspeilet for å øke bevegelsesarealet. I så fall må
bevegelseslinjene i ytterkant av sirkelen benyttes, i stedet for å gå igjennom krysningspunktet. En fontene
kunne vært med å gitt et særpreg for parken, men åpner ikke opp for flerbruk og er relativt dyrt. Tiltakene
som inneholder vann er med på å skape en behagelig atmosfære gjennom stimulering av sansene.
Av andre grønne strukturer kunne det blitt en mer variert beplantning. I henhold til flerbruk kan større
busker og trær mot Elgeseter gate bidra til å redusere noe trafikkstøy. En annen mulighet er å lage regnbed
for å redusere mengde overflatevann som renner ned mot Elgeseter gate, ettersom parken har helning mot
vest. Et regnbed holder på vann i en mye lengre tid enn et tradisjonelt bed før det siger ned i bakken, og
består av planter som trives i variasjoner med mye og mindre vann.

5.3.6 Møblering
God møblering av våre fysiske omgivelser er viktig. Den skal være funksjonell, men også estetisk. Det er
viktig at benker plasseres slik at de føles trygge for at de faktisk blir tatt i bruk. Dette kan oppnås ved å
plassere skjermende elementer bak benkene som beplantning, samt unngå å plassere benker med ryggen
mot gåstier og gaten. Benker kan også brukes som ledelinjer langs stiene for å være med å forsterke
bevegelseslinjene i parken. Noen kan være skjermet slik at man kan sitte i fred, mens andre benker kan
være plassert slik at større grupper med personer kan sitte i nærheten av hverandre. Søppeldunkene som
står i parken er også en del av parkens møblement. Gruppens inntrykk er imidlertid at de nåværende
søppeldunkene er for dominerende på en negativ måte. Et alternativ kan være å lage en underjordisk
søppeldunk. Dette kan være kostbart, og krever arbeid i forbindelse med graving og utforming. Et annet
alternativ kan være å utforme nye søppeldunker som passer bedre inn i omgivelsene sammenlignet med de
nåværende.
Det er viktig at møbleringen i parken bidrar til mange ulike aktiviteter. Det optimale er at objektene i parken
tilfredsstiller menneskers behov enten de ønsker å spasere, stå, snakke, leke eller slappe av. Lamper for å
belyse stiene kan også være med å skape et gjentakende element i parken, og kan også være med å
forsterke bevegelseslinjene.

5.3.7

Konsept for utstillingsobjekter

“Der campus møter byen” er konseptet som skal prege parkens utforming. Grunnen til dette er at Elgeseter
park er en av universitetets nærmeste naboer. Parken er i stor grad benyttet for gjennomfart, for eksempel
til og fra Midtbyen, jobb, skole og lignende, samt at om sommeren er det ofte benyttet av studenter som
møtes, griller og driver med aktiviteter. De ni fakultetene ved NTNU er fremhevet og representert gjennom
utstillingsobjekter og installasjoner i parken. Noen av disse vil være ren utstilling, mens andre er integrert
i aktivitetsområder for å oppnå et helhetlig preg i parken. Hver representasjon av fakultetene er spredt
utover området for å tiltrekke oppmerksomhet fra alle kanter og for å trekke folk inn i parken.
Attraksjonene skal også gi en mer attraktiv opplevelse både for de som kun spaserer gjennom, eller forbi,
og for de som oppholder seg der over en lengre tid. Det er også ønsket at utstillingene skal gi et tilbud til
flere enn studenter, og skape et møte mellom universitetet og andre som ikke allerede har en tilhørighet
der. En styrke ved området er at det er offentlig og tilgjengelig for alle. Dette er også ett av argumentene for
at noen av representasjonene fungerer som aktivitetsområder som grillplass, tuftepark og lekeplass.

I kapittel 4.3.2 “Der campus møter byen” er det vist forslag på hvordan noen av fakultetenes fysiske
representasjoner kan utformes. Her er det kun fantasien som setter grenser, men det er likevel tenkt at
noen kriterier bør oppfylles. Utstillingene skal være robuste mot vær og vind, være forankret slik at de ikke
kan stjeles, eller bli flyttet på uten hensikt. Det er også en viktig del av konseptet at disse utstillingene skal
kunne bli benyttet av brukerne og stimulere ulike sanser. For eksempel kan det være mulig for barn å klatre,
det kan være ulike overflatestrukturer til å kjenne på, samtidig som at det kan betraktes. Elementer av lys
og lyd kan også inkluderes for å appellere mer til sansene.
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Med tanke på lyd kan det være elementer som kan spilles på eller som lager lyd gjennom vind eller
berøring. Dette kan også være mer instrumentinspirert slik som trommer og piano. Objektene kan også
være utformet slik at de bidrar til læring.
For utstillingsobjektene er det en utfordring å representere alle de ulike studieretningene innunder hvert
fakultet og hvordan utstillingene skal gi følelse av eierskap til fakultetene. For det første så er det ønsket at
de ikke skal være for opplagte, men derimot vekke nysgjerrighet slik at man søker mer informasjon. Denne
informasjonen kan eksempelvis gis gjennom informasjonsskilt eller henvisning til universitetets nettsider.
For det andre så kan en idé være at fakultetene selv bestemmer utformingen av utstillingsobjektene. Det
kan enten utlyses idékonkurranser eller det kan være en del av opptaksprøven til de forskjellige
linjeforeningene, og at de skiftes ut årlig. For utforming av konseptet så vil det kreve ressurser til å utbedre
design, produksjon og plassering, samt at det kan være behov for en viss grad av vedlikehold. Det kan være
en egen diskusjon om eier av tomten, Trondheim kommune, eller NTNU som er representert skal dekke
utgiftene, eller om det skal deles mellom disse.
For at konseptet skal oppfylle kriteriene for bærekraft er det vektlagt at det skal være tilpasningsdyktig og
fleksibelt. Installasjonene er tenkt som temporære med mulighet for å flyttes eller endres, uavhengig av
hverandre. Dette gjør det mulig å benytte objektene i andre sammenhenger og på andre
eksponeringssteder, samt at det kan endres og utvides eller forminskes ettersom fakultetene ved NTNU
forandres. Noe er tenkt mer permanent, slik som tuftepark og grillplass, men det kan likevel være mulig
å endre deler av utformingen på disse. Det er også tenkt at utstillingselementene ikke skal oppta for stor
plass slik at det fortsatt vil være åpne plasser som gir rom for andre aktiviteter, noe som er en av styrkene
til parken slik den fremstår i dag. Ved å belyse aktivitetsområdene og utstillingsobjektene vil parken kunne
oppnå større bruksmuligheter gjennom døgnet og året, samt at den får økt oppmerksomhet over lengre
tid. Mer belysning kan også bidra til en mer opplyst park og kan gi en økt trygghetsfølelse. Ved å sette lys på
objekter skapes en mer beskjeden opplysning, slik at parken ikke belyses for mye.
Til tross for at det kan oppfattes noe omfattende og ressurskrevende, er det likevel et enkelt tiltak som kan
skape verdi for brukerne av parken, samt kommunen og universitetet. Parken er et bidrag for kunst,
attraksjon og særpreg - noe som er et av kjennetegnene ved attraktivitet. Konseptet, sammen med de
nevnte tiltakene, gir et tilbud for å sitte, spasere, møte mennesker, betrakte, være aktiv og slappe av. Slik
kan den kanskje etter hvert oppfylle funksjonen som Gehl refererer til, et sted folk trives så godt at de
oppholder seg der lengre - en målbar indikator for økt attraktivitet. Parken legger også til rette for å
tiltrekke nye brukere og gi et tilbud til barn, studenter, voksne og gamle, året rundt.

Aktivitetsplasser
Som nevnt er aktivitetsplassen utformet som en del av konseptet. Disse er stort sett sentralisert i sine
plasseringer nært krysningspunktet i traséene. Dette er for å kunne samle aktivitet i parken og skape et
tiltrekningspunkt. I tillegg er det også denne delen av parken som er lengst unna trafikk med tanke på støy
og sikkerhet, slik som for lekeplass for barn. En annen tanke bak plasseringen er at det kan være fordelaktig
at lekeplassen er i nærheten av grillplassen og treningsområdet, slik at voksne brukere med barn kan
benytte seg av disse samtidig som at de har oversikt mens barna leker.
Utformingen av grillplassen er vist som et samlingssted, men kan utformes i en mye større grad for en mer
helhetlig representasjon av det humanistiske fakultetet. For eksempel kan studieretningen språk og
litteratur uttrykkes gjennom sitater eller å skrive “god apettitt” på flere språk på benkene eller i steiner
plassert rundt om på plassen.
En tuftepark er lite plasskrevende og virker i dag som et populært element i parker. Det virket passende at
medisin og helsevitenskap fremheves gjennom å gi mulighet til trening. Slik kan kanskje
treningsinteresserte trigge nysgjerrigheten gjennom økt kunnskap om helse og medisin. Tradisjonelle
treningsapparater og lekeplasser har stort sett kun verdi når de blir benyttet.
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Ved å utforme disse som en del av konseptet vil de kunne gi verdi også når de ikke blir benyttet, både
alene gjennom betraktning og som et bidrag til et helhetlig preg på parken. I tillegg tilrettelegger det for
muligheten til at barn blir mer inspirert til å utforske vitenskapen om verden de lever i.
“Veien til kunnskap”, som skal representere fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, er tenkt
plassert der det allerede går en opptråkket, uformell sti. Deler av stien er tenkt å belegges med skulpturelle
bøker for å utrykke “veien til kunnskap”, samt nærmeste område rundt stien skal bære samme preg.
Eksisterende benk byttes ut med benker formet som bøker og passende utstillingsobjekter kan plasseres
her for å skaffe mer oppmerksomhet fra de som oppholder seg lengre unna.

5.4

Konsekvensutredning og samfunnsnytte

Vi forventer at tiltakene vil bidra til å øke aktiviteten i parken. Bedre belysning og generell
fremkommelighet vil kunne bidra til at flere mennesker benytter seg av området. Tiltakene vil også kunne
bidra til at man knytter assosiasjonen om NTNU tettere sammen med Trondheim by, og at parken kan
fungere som en inngangsport til campus. Dette kan være med på å øke NTNUs omdømme lokalt i
Trondheim. Tiltakene vil også gjøre at mennesker føler seg tryggere når de ferdes i parken. Gode rammer
øker muligheten for rekreasjon og avslapning, mens noen av tiltakene gir mulighet til økt aktivitet, noe som
er helsefremmende. Parken er en hensynssone i kommuneplanens arealdel, og tiltakene underbygger dette
ved bevaring gjennom bruk. Tiltakene er preget av midlertidige tiltak som gjør at man stadig kan endre
utforming i parken, i tillegg til at endringene er forbundet med relativt lave kostnader.
Trygge sitteplasser er blant annet et virkemiddel som kan brukes for å skape mer attraktive sitteplasser.
Noen av tiltakene bærer også preg av at de er interaktive og gir mulighet til flerbruk, som også kan øke
attraktiviteten til parken. Spennende opplevelser kan bidra til at flere velger å krysse parken fremfor å
bevege seg rundt den. Effekten av å etablere en aktivitetssone med interessante objekter kan skape
interesse og nysgjerrighet.
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6

Konklusjon

6.1

Fysisk utforming – konkrete tiltak

Denne rapporten har vinklet hvordan Elgeseter park kan gjøres mer attraktiv nå og i fremtiden, i henhold til
estetikk, universell utforming, bærekraft og flerbruk. De foreslåtte tiltakene er gitt i tabell 6.1.
Tabell 6.1: Tiltak for økt attraktivitet i Elgeseter park.
I henhold til:

Tiltak:

Predikert effekt:

Støy

Legge hovedaktiviteter mot øst.

Mindre trafikk og -støy i forhold til
mot Elgeseter gate i vest.

Trygghet

Ingen ytterligere tiltak mot trafikk.
Belysning langs traséer og
aktivitetsområder. Tiltrekke flere
mennesker til parken.

Belysning gir færre “skumle”
områder om kvelden og natten.
Når det er flere mennesker i
nærheten, vil man føle seg mer
sett.

Universell utforming

Utbedre eksisterende stinettverk, Økt fremkommelighet og skape
samt gjøre snarvei fra Samfunnet færre hindringer i traséene
mot krysningspunktet til en av
gjennom parken.
hovedtraséene. Ingangspartiene til
hovedtraséene må utbedres.

Belysning

Belysning av traséer og
aktivitetsområder. Diskré
belysning og hele parken vil ikke
bli lyssatt.

Økt trygghetsfølelse, bedre
fremkommelig og økt estetikk
og attraktivitet, som likevel ikke
skaper en følelse av å bli overvåket.

Blå og grønne strukturer

Beholder eksisterende
grønnstruktur. Vannspeil i
krysningspunktet.

Ressursbesparende å beholde eksisterende grøntareal. Vannspeil er
et permanent tiltak. Økt estetikk og
attraktivitet.

Flerbruk

Økt belysning. Vannspeil som
skøytebane. Fakultet-utstilling.

Utvidet brukstid på kveld og
vinterstid.Aktivitet for sommer- og
vinterstid. Økt estetikk, attraktivt
året rundt.

Møblering

Benker og sitteplasser. Ny
plassering av søppeldunker.

Gir samlingssteder og hvileplasser.
Økt estetikk.

Aktivitet

Aktivitetsplasser og fakultetutstilling

Fleksibelt tiltak for økt aktivitet og
attraktivitet.
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6.2

Antatt ressursbruk og effekter av tiltak

Tabell 6.2: Grad av ressurs og effekt
Tiltak:

Grad av tiltak:

Grad av krevde
ressurser:

Grad av effekt:

Belysning

Lite

Lite

Høy

Benker

Lite

Lite

Middels

Utbedret stinettverk

Middels

Middels

Høy

Vannspeil

Stort

Middels

Høy

Fakultet-utstilling

Stort

Middels

Høy

Utstillingsplassering /
endringer

Middels

Lite

Middels

6.3

Predikert effekt av tiltak

Effekten av tiltakene skal kunne svare på problemstillingen. Målet var å gjøre Elgeseter park mer attraktiv
gjennom de presenterte tiltakene. Disse var basert på ulike analyser og forskning, og vi kan i tråd med dette
grunnlaget videre predikert effekten av tiltakene i henhold til problemstillingen. Oppgaveløsningens fokus
er i hovedsak lagt på å implementere tiltak som gir et sosialt og grønt byrom som fasiliterer aktivitet,
flerbruk og positiv affeksjon, i termene av bærekraft, universell utforming og estetikk.

6.3.1

Aktivitet

Gruppen har valgt å planlegge ut fra prinsipper om å beholde så mye som mulig av det åpne og store
arealet for at aktiviteten som har foregått der tidligere skal kunne fortsette, f.eks. slakkline, yoga og
rollespill. På den andre siden har det vært sentralt å prøve å skape soner for mer konkrete aktiviteter som
f.eks. grilling, skøyting og lek. Ved å implementere tiltak som formelle grillplasser, vannspeil og
ukonvensjonelle lekeapparater, tydeliggjøres mulighetene for aktivitet i parken. Dette forutsetter blant
annet at områdene er godt belyst og at de er synlige og fremtredende for alle av parkens brukere.

6.3.2

Flerbruk

I beskrivelsen av begrepet attraktivitet har gruppen valgt å inkludere bærekraft som et definerende
element. Gjennom tiltakene tilrettelegges det for fleksibelt bruk av parkens møblement, fremkommelighet
og aktivitet for brukergrupper med ulike behov og tilpasningsdyktighet i forhold til byens utvikling. Den
universelle utformingen er tenkt å reflektere dette.

6.3.3

Positiv affeksjon

At menneskene som oppholder seg i parken skal få en positiv opplevelse er et mål i seg selv. Gjennom tiltak
som benker og konstruksjon av åpenbare møteplasser predikerer prosjekteringen menneskelig
interaksjon og sosiale møter. Et grønt naturområde i byen skal reflektere en kontrast til det urbane gjennom
trær, plener og estetisk beplantning. For at dette skal være attraktivt bør den estetiske utformingen være
preget av balansen mellom struktur og variasjon, elementer med verdi utover sin tiltenkte funksjon, og
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rene og vedlikeholdte omgivelser. Målet med disse tiltakene er å skissere for brukerne omgivelser som
virker mindre støyete og som i større grad virker urørte i kontrast til det øvrige bymiljøet. Dette skal
fasilitere til ro, og på sikt gi en positiv helseeffekt for byens befolkning: Økt fysisk aktivitet, økt sosial
interaksjon, reduksjon av stress og tilrettelegging for rehabilitering av ulike pasientgrupper.

6.4

Har vi gjort byen din bedre?

Å beholde denne grønne lungen er i seg selv å gjøre byen en tjeneste. Med små grep predikerer vi, med
utgangspunkt i analysene og relevant litteratur presentert her, at Elgeseter park kan bli et mer aktivt og
bærekraftig byrom. Den gjør byen din bedre fordi flere vil anse parken som et attraktivt sted å oppholde
seg, og menneskene som kommer dit vil sannsynligvis ha positiv effekt i ulike former av å oppleve natur,
mennesker, kunst og liv.
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Eksperter i team – gjør byen din bedre

Vi trenger DIN hjelp til å gjøre byen bedre! Hjelp oss ved å besvare dette spørreskjemaet ☺

1. Hva synes du skaper et godt byrom/uterom?
___________________________________________________________________
2. Hvilke byrom/uterom i Trondheim liker du?
___________________________________________________________________
a. Hvorfor?
___________________________________________________________________
3. Hvilke byrom i Trondheim liker du ikke?
___________________________________________________________________
a. Hvorfor?
___________________________________________________________________
b. Hva kan forbedres?
___________________________________________________________________
4. På hvilken måte syns du NTNU som universitet er synlig i byen?
___________________________________________________________________
Elgeseter park (parken ved siden av Samfunnet)
Mange av spørsmålene er basert på at du til en viss grad benytter deg av parken.
5. I hvilken grad liker du om omgivelsene i Elgeseter park?

6. Til hvilken grad benytter du deg av parken?

7. Er den eventuelle bruken av parken avhengig av: (Flere mulige kryss)
Årstid

Tidspunkt på dagen
Ferdsel i forbindelse med jobb/skole/fritidsaktivitet
Organisert aktivitet
Sosial sammenkomst
8. Blir du plaget av støy (eks. fra trafikk) i Elgeseter park?
Ja
Nei
Vet ikke
9. Ut i fra de forholdene du opplever i parken, ville du latt barn leke fritt her?
Ja
Nei
Vet ikke
10. I hvilken grad føles Elgeseter park som et trygt sted å oppholde seg?

a. Hvorfor?
___________________________________________________________________
11. I hvilken grad påvirker belysningsforholdene sannsynligheten for at du benytter
parken?

12. I hvilken grad påvirker aktivitetstilbudet i parken sannsynligheten for at du vil
oppholde deg der?

13. Dersom du hadde tilgang på ubegrenset med midler, hva ville du ha gjort med parkens
utforming?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2
Veldig liten grad Liten grad

Verken eller

Stor grad

Veldig stor grad

1) I hvilken grad liker du omgivelsene i Elgeseter park?

3

2

7

2

2

Liten grad

Verken eller

Stor grad

Veldig stor grad

Vet ikke

2) Til hvilken grad benytter du deg av Elgeseter park?

2
Veldig liten grad

8

5

1

Liten grad

Verken eller

Stor grad

3) Er den eventuelle bruken av parken avhengig av: (Flere mulige krss)

4) Blir du plaget av støy (eks. fra trafikk) i Elgeseter park?

5

6

5

Ja

Nei

Vet ikke

5) Ut i fra de forholdene du opplever i parken, ville du latt barn leke fritt her?

5

11

Ja

Vet ikke

6) I hvilken grad føles Elgeseter park som et trygt sted å oppholde seg?

2

3

Liten grad

Verken eller

6

3

2

Stor grad

Veldig stor grad

Vet ikke

7) I hvilken grad påvirker belysningsforholdene sannsynligheten for at du benytter parken?

1

2

Liten grad Verken eller

6

6

1

Stor grad

Veldig stor grad

Vet ikke

8) I hvilken grad påvirker aktivitetstilbudet i parken sannsynligheten for at du vil oppholde deg der?

1
Liten grad

7
Verken eller

2
Stor grad

4
Veldig stor grad

1
Vet ikke

Vet ikke

3) Er den eventuelle bruken av parken avhengig av: (Flere mulige krss)

2

14

6

Årstid

Tidspunkt
på dagen

10
Organisert
aktivitet

3
Sosial
sammenkomst

5
Ferdsel ifm
jobb/skole/
fritidsaktivitet

2

