
FOLKETORG OG MEDVIRKNING 
SOM PROSESS I TRONDHEIM



INNVOLVERENDE AKTIVITETER

1-2.11.2007
Workshop om klimanøytrale 
boformer:
Initiativtaker: NTNU

Ca 50 deltakere fra NTNU/Sintef, TK, 
MD, Statsbygg, Enova, Husbanken, 
konsulenter og utbyggere.

29-30.10.2008
Workshop om klimanøytral bydel 
på Brøset:

Dag 1: Presentasjon av tre større 
planprosesser, Jåttåvågen i Stavanger, 
Damsgårdsundet i Bergen, 
Carlsbergområdet i København. Ca 
100 deltakere.
Dag 2: Arbeidsseminar for å utforme 
en visjon og overordnede miljømål 
for Brøset. Ca 25 deltakere.



KOMMUNAL PROSESS

• Prosjektgruppe i kommunen siden 
februar 2009

• Gjennomført en omfattende 
registreringsfase med alle faggrupper 
av betydning for utviklingen av 
området

• Gjennomført omfattende 
registreringsfase og seminar  med 
stor deltakelse

• 6.10.09: Planprogram lagt ut på 
høring 

• 07.04.10: Planprogram vedtatt

• Høsten 2010: byplankonkurranse



UNDERVISNIGSPROSJEKTER PÅ BRØSET:
2008 ,2009, 2010, 2011: mange undervisningsopplegg om Brøset, 

til sammen ca 300 studenter fra mange fakultet



MYE OG GOD MEDIEDEKNING



MEDVIRKNING

•Møter med 
lag og 
foreninger 
rundt Brøset



MEDVIRKNING

•Utstillinger



MEDVIRKNING

•Besøk i 
skolene



MEDVIRKNING

•Høring



MEDVIRKNING
•Utstillinger/forskningsdagene



MEDVIRKNING

•Samarbeid 
Forskningsprosjekt/Trondheim 
kommune

•En av forskerne forsker på 
prosessen i kommunen

•Bidrar i gjennomføringen av 
”åpne parallelle oppdrag”

•Forskerne sprer ideen om 
Brøset i mange og 
internasjonale fora



MEDVIRKNING

•Forskningsprosjektet tilpasser forelesninger til kompetansebehov i 
kommunen
•Klimaxmøter – offentlige forelesninger som er godt besøkt 



MEDVIRKNING

•Grunneierne er med i 
prosjektets styringsgruppe
•Statsbygg støtter 
kommunens visjon for 
Brøset
•Statsbygg er med i 
prosjektgruppe
•Statsbygg har aktivt 
deltatt i utarbeidelse av 
oppgaveprogram
•Gjennomført seminar 
med Statsbyggs 
utviklingsavdeling



MEDVIRKNING

•Mange 
forelesninger/presentasjoner

•Fokus på sammenhengen 
med andre tiltak i 
Framtidens byer

•Fokus på sammenhengen til 
kommunal helhetlig strategi 
for transport, aralbruk, 
klimatilpasning, forbruk og 
avfall



FOLKETORG
•Klart ønske om dialog og 
informasjon



FOLKETORG
•Presentasjoner i fire omganger
•Utstilling



FOLKETORG
•Mulighet for dialog med fagfolk og mulighet for stille spørsmål



FOLKETORG
•Oppfordre til å delta i høringsperioden



FOLKETORG
•Oppfordre til ulik deltakelse



FOLKETORG
•Fokusgrupper dannet som diskuterer om og hvordan livsstil kan 
endres for å redusere klimagassutslippene



VIDERE PROSESS
•Februar 2011: Teamenes forslag skal stilles ut og være gjenstand for 
medvirkning og diskusjon

•Arbeidet med fokusgruppene skal videreføres, nå med stillingstagen 
til alternativer
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