
Mobilitet og byrom i et studieby-
perspektiv

Bøker og bylab - Arena for 
samskaping og 
innbyggerinvolvering  





Mobilitet og byrom i studiebyen



The Bycampus Elgeseter district of the Knowledge Axis with areas 
identified for urban development

BYCAMPUS ELGESETER



KG 56





THE APPROACH

Klostergata 56 as a “PLACE”:

• A community place for
activities and gatherings;

• Destination and focal point;

• Safe and sociable place



VISION SETTING

• Identified stakeholders

• Community outreach

• Planned and conducted physical and digital workshops 
with different stakeholder groups



Physical Workshops Digital Workshops



DESIGN

Safety & Privacy

• Analyzed the generated input

• Developed a common design 
concept for the space

• Created 3 design alternatives

Strong Identity
• Color 
• Form

Functions
• Seating
• Greenery
• Play
• Art



DESIGN FEEDBACK

• Presented design iterations to 
stakeholder groups for feedback



TESTING

• Implemented some of the design 
iterations - art mural, planting, 
furniture

• Get feedback from stakeholders



Process and learingpoints 

• Finalize testing phase 

• Analyze design and testing phase feedback

• Update design intervention

• Prepare final design drawings

Learningpoints

➔ Time consuming but valuable 
➔ Valuable knowledge in the local community 
➔ Difficulties engaging vulnerable groups 



bøker & bylab
Samskaping - innbyggerinvolvering - møteplass 

Bærekraftig byutvikling

Samskape framtiden - Trondheim vil vise vei



ÅPNINGSTIDER:

tirs-ons-tors 12-19
søndag 12-16

Kom innom for en bok eller ti, et hyggelig sted å være og en god diskusjon om bøker og by!.

Professor Brochsgate 2
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Treffsted, bibliotek, samskapingsarena

https://www.facebook.com/bokerogbylab/


GI-BORT-BIBLIOTEK

Biblioteksdelen har vært viktig som terskelfri arena. I tillegg: litterære arrangementer + bydelsmøter om 
campus  



AKTIVITET 

Lekotek
Språkkafé

Kunstutstillinger
Sykkelverksted

Ingeniørverksted 
Litterært pusterom 

Jentevakta
Minecraft konkurranse

Lekefiksedag  
Dansedag

mm.



LOKALDEMOKRATISK ARENA 

Bærekraftsamtalene 
Podcast 

Åpne samtaler om byutvikling 





SAMSKAPINGSARENA

Det har vært stor aktivitet innenfor utviklingsarbeid og samskaping: campus og innovasjonsdistrikt, 
StudyTrondheim, TRD 3.0, CityxChange, Bærekraftssenteret, og mange flere 



hvordan drive bøker & bylab?
Et testprosjekt drevet av 
Trondheim kommune:

2 år - forlenges hvis vi får til 
finansiering også etter 2021

Leieavtale med KLP 5 år

Driftsmodell

Aktiviteter

Måloppnåelse


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Mobilitet og byrom i studiebyen
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14
	bøker & bylabSamskaping - innbyggerinvolvering - møteplass Bærekraftig byutvikling
	Lysbildenummer 16
	Lysbildenummer 17
	Lysbildenummer 18
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Lysbildenummer 21
	hvordan drive bøker & bylab?

