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Mål:  
Undersøke og prøve ut hvordan kunnskapsheving gjennom 
beboermedvirkning kan bidra til et samlet fokus på universell utforming 
og bomiljø i en hel bydel 
 
Effektmål 
Effekten vil være at det utvikles en felles kunnskap om universell 
utforming, som vil prege utviklingsarbeid i bydelen fremover. 
 
Prosess 
Det brukes ulike metoder for medvirkning og bevisstgjøring for å øke 
kunnskap om universell utforming og belysning. De ulike metoder skaper 
engasjement og forståelse for temaet. Resultat fra prosjektet tas med 
videre i utarbeidelse av en lysplan for uteområdet ved Saupstad/Kolstad. 
 
 

 
Utsnitt fra hefte som er utgitt med orientering om ulike prosjekt knyttet til områdeløft  
Saupstad/Kolstad 
 



Prosjektet foregår i områdeløftet Saupstad/Kolstad i Trondheim kommune.Det er tre 
borettslag i området.I prosjektgruppen sitter repr. fra de styrene i de tre borettslagene i 
samarbeid med områdeløftet, Byplan og kommunalteknikk i Trondheim kommune.  
Prosjektet danner grunnlag for prinsipp som en lysplan må ta hensyn til. Parallelt  med 
prosjektet belysning og universell utforming- det siste året- har lysplanprosjektet pågått med 
egen prosjektledelse. Prosjektleder for lysplan har sittet i prosjektgruppen for belysning og 
universell utforming. Dette har vært bra for å overføre kunnskap fra prosjektet belysning og 
universell utforming til lysplanprosjektet.  
 
Det ble tidlig i prosjektet “belysning og universell utforming” gjennomført en utlysning for å 
rekruttere  lysdesigner i prosjektet. Det ble gjennomført en anbudsutlysning. ÅF lighting ble 
utvalgt som lysdesignfirma for å bidra med kunnskap om belysning i et perspektiv av 
universell utforming og for å gjennomføre prøvebelysning 1:1.  
 
Prosjektet ble inndelt i 4 workshops; med fokus på universell utforming, belysning, 
prøvebelysning 1:1 og til slutt oppsummering og veien videre i form av lysplan. 
 
For å rekruttere folk til workshopene ble det avertert på facebook, hengt opp plakat i 
oppgangene til de ulike borettslag og på senteret samt gitt invitasjon spesielt til 
ungdomsklubben og til innvandrer gruppe.  
 
 
Følgende fremdriftsplan ble utarbeidet for prosjektet 
 

Framdrift Dato Sted Deltakere 

Workshop 1  
Tema universell 
utforming 

14.03.2017 Revegården-forsamlin
gslokale i bydelen  
Kl. 18.00 – 21.00 
  
Saupstadringen 57 C 
  

Beboere innen 
områdeløftet 
Blindeforbundet 
Prosjektgruppen 
Invitasjon til 
Husbanken 
ÅF lighting deltok 

Oppstartsmøte 15.03.2017 Prosjektrom 5. etg Prosjektgruppen 
sammen med 
Lysdesigner ÅF 
Lighting 

Worshop 2 uu og 
belysning 

28.03.2017 Revegården 
forsamlingslokale i 
bydelen 
 kl. 18.00 – 21.00 
Saupstadringen 57C 

Beboere innen 
områdeløftet 
Lysdesigner ÅF 
Lighting 
Prosjektgruppen 



  Husbanken 

Workshop 3 med 
prøvebelysning 

17.10.2017 Revegården, kl. 18.00 
– 21.00 
Saupstadringen 57 C 

Lysdesigner 
Prosjektgruppen 
Husbanken 

Worskhop 4 
Oppsummering 

02.11.2017  Revegården kl. 18.00 
Saupstadringen 57C 
  

 Lysdesigner 
prosjektgruppen 
Husbanken 

 
 
Workshop 1 - Universell utforming 
På workshop deltok en del folk i ulike aldre. Vi delte forsamlingen inn i grupper og alle fikk 
være med å gi innspill på hvor de mente det var utfordringer med hensyn til universell 
utforming.  
Innledningsvis ble det holdt innlegg i universell utforming for å øke kunnskap om temaet. 
For å lære om brukerbehov, er det en gunstig læringsform å prøve selv hvordan det er å ha 
nedsatt syn, nedsatt bevegelsesevne, nedsatt utholdenhet m.m. Deltakerne fikk prøve 
svaksyntbriller som illustrerer hvordan det er å ha grå stær. De fikk prøve å puste gjennom 
sugerør, noe som viser hvordan det er å bevege seg med mye luftmotstand. De fikk erfare 
hvordan det oppleves å ha nedsatt utholdenhet. Noen prøvde hvordan det var å ta seg frem 
med bruk av manuell rullestol eller rullator. Øvelsen varte i 15 min og ga en rask 
læringskurve for deltakerne. Vi hadde en oppsummering rett etter utprøving. Dette var nyttig 
for å samle informasjon av opplevelsen umiddelbart. 
 



 

         
 



Til workshopen ble en person med permanent svært redusert syn invitert for å snakke om de 
utfordringer vedkommende har i hverdagen. Dette ga ekstra kunnskap i etterkant av å ha 
prøvd selv hvordan det oppleves å ha nedsatt syn. 
 
Gruppene fikk utdelt store kart over området og ga gjennom post- it lapper og klistremerker 
hvor på kartet det var utfordring med hensyn til universell utforming;  fremkommelighet og 
orienterbarhet.  
 

 
 
 
 
Workshop 2 Belysning og universell utforming 
 
Lysdesignere ved Åf-Lighting ønsket innledningsvis å utføre en befaring på området og 
oppsøkende intervjuer med folk de møtte i området. Dette ga lysdesignerne innspill og 
forberedelse for workshop. 
  
Beboere, ungdomsrådet, skoler var invitert, men størst deltakelse var fra styrene i 
borettslagene. Alle tre borettslag var representert. 
Innledningsvis ble det holdt et foredrag om lys og universell utforming av ÅF-lighting. 
Deretter ble de oppmøtte delt inn i tre grupper som diskuterte hvert sitt tema og drømmer for 
området. Alle gruppene fikk utdelt kart og de fikk mulighet for selv å påpeke ved bruk av 
postit lapper og merker hvor på kartet det var utfordringer med hensyn til belysning. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe 1 - møtesteder 

 
 

● Gruppen beskrev alle busstopp som møtepunkt.Likeledes ble skoler og  barnehage, 
kirke nevnt som møtesteder. Senteret i området er et sentralt møtested. Deltakerne i 
workshop kom stadig tilbake til det u-utnyttede potensialet som ligger i sentret. 

● Noen motbakker ble markert som veldig bratte og utilgjengelige. Deltakerne var noe 
skeptiske til hvordan området skal håndtere alle besøkende ved 
sportsarrangementer. 

● Ved diskusjon om hva som er stedets identitet så nevnes åpenhet, store arealer, 
gode leiligheter, og andre positive ord. «Hvitebyen» eller kvitbyen» nevnes også som 
tittel, dette kommer fra stedets hvite fasader, og har fulgt stedet fra start. 

 
Gruppe 2 - Utrygge områder 



 
● Sti ved mexico-undergangen er spesielt mørk 
● Dalen, utrygt og mørkt 
● Senteret er utrygt, mye ungdommer som henger 
● Alle underganger har godt med lys, men områdene før og etter er svært mørke 
● Sti langs gravlund er mørk (midlertidig pga byggeplass) 
● Gangvei ved mini-skog, lite lys 

  
 
Gruppe 3- Barrierer 

 
● Manglende skilt. 



● Bru ved senteret, mørkt på begge sider av bru, men velger å gå over veien. (ikke 
fordi det er mørkt, men fordi det er raskere. 

● Sti bak senteret er mørk 
● Opplevelse av utrygghet i nærhet av senteret.  
● Sti mot Heimdal, under undergangen er det nok lys, men alt for lite lys før og etter 

undergang. 
● Behov for sti fra Heimdal til å komme opp på Saupstadringen, her må man gå en lang 

omvei i dag. 
● «alt e jo likæns» sier folk som kommer på besøk, det er vanskelig å orientere seg 

fordi alt er likt, dette er en barriere. 
● Orienterings problem: Myrtunet (eneboliger) man forstår ikke hvor man skal gå når 

man går av bussen 
● Dalen, mørkt og utrygt å gå 
●  Skothyllbane og hundeluftegård er svært mørk 
● Mørket er en barriere, spesielt for invandrerkvinner 

 
Gruppene ble utfordret til å sette ord på visjoner og drømmer for området. 
 
Visjoner/drømmer: 

● Sentret! Dette har potensiale til å bli en myldrende møteplass, men er i dag 
fragmentert. 

● Unik belysing for Saupstad Kolstad, som gjør at folk kommer fra sentrum for å se. 
● Flere grillplasser, Aktivitetespark,  
● Trekantplass, alltid dårlig stelt, ønsker å gjøre noe her 
● Sykkelbane, kuleløype,  
● Dyrking, dyrkegrupper for invandrerkvinner 
● Ny gangbru belyst. 
● Frede området, fordi det har kvaliteter som man ikke får i moderne områder.  
● Generøse uterom, store luftige leiligheter mm. 

  
 
 Workshop 3 -  Prøvebelysning 1:1 
Til prøvebelysning ble ulike områder lyssatt, dette for å vise ulike belysningsprinsipper. 
Følgende områder ble belyst av prøvebelysningen. Samtidig ble all annen belysning i 
området midlertidig slukket. Prøvebelysningen besto av: 

● Utvendig smug ved senteret 
● Lag et landemerke 
● Undergang, og område omkring 
● Inngangsparti 
● Gangveier 
● Åpen plass/torv 

  
Åf-lighting skaffet ulike armaturer og rigget opp prøvebelysning kvelden før workshop 3. 
Elektrisitets firma fra Trondheim ble benyttet til dette arbeidet. Dette er et firma som 
kommunen har avtale med.  



Det ble utarbeidet et evalueringsskjema som ble brukt underveis ved prøvebelysningen. Vi 
inviterte til lysvandring via ulike kanaler blant annet via Facebooksiden til områdeløftet. Dette 
fungerte bra som informajsonskilde/nyhetskilde. Det ble lagt ut noen bilder fra 
prøveoppsetting av lys kvelden før. Dette trakk folk til lysvandringen.  I tillegg ble det hengt 
opp plakater ved senteret og i trappe oppgangene til de ulike borettslag. Det kom ca 60 
personer til lysvandringen. Det var stort engasjement. Workshop 3 ble innledet på torvet 
med servering av gløgg samtidig med orientering om prosjektet. Det var mulig å prøve ut 
svaksyntbriller når evalueringrunden av belysing foregikk.  Åf-lighting informerte underveis 
om de ulike lysprinsipp og lyskilder. Barn fikk prøve lyskilder med ulik farger og leke med 
belysningen i en undergang.  
Umiddelbart etter prøvebelysningen ble deltakerne invitert til pizza i bydelens 
forsamlingslokale. Deltakerne ca 50 stk.  var svært engasjerte. Folk bidro gjerne med innspill 
og erfaringer da repr. fra ÅF lighting oppsummerte. Mange ungdommer var spesielt 
engasjerte denne kvelden og skrev evalueringsskjema samme kveld under workshop3.  
 

     
Workshop 4 Oppsummering av prosjektet og veien videre 
Denne avsluttende workshop ble brukt som oppsummering fra prosjektet og overføring av 
resultat til lysplan for området. Det skal utarbeides en lysplan som viser hvilke lysstyrke og 
hvilke armatur som bør velges på de ulike arenaer i bydelen samt hvilke lys-prinsipp som 
skal følges. Dette danner forutsigbarhet og enhetlig belysning i området. 
 
Følgende punkter føres videre til lysplan: 

● Belysningen skal være med på å gi universell utforming i mørket og 
understreke hvordan omgivelsene ser ut. 



● Hierarki av lysnivå til de ulike gangveityper gir større orienteringsmulighet i 
området 

● Unngå blendende belysning med lyskilder uten skjerming som lyser fra 
underlaget/bakken og opp 

● Belysning av vertikale flater anbefales 
● Belysning av trekroner 
● Jevn belysning 
● Belysning også av området på siden av gangveier - skaper trygghet 
● Belysning av underganger må også ha belysning før og etter undergangen. 

Dette gir større trygghet og gir en jevnere overgangen mellom lys og mørke. 
Dette er bedre for synet og for orientering og trygghet.  

● Dempet og jevn belysning 
● Varm belysning med god fargegjengiving 
● Belyse orienteringspunkt i området. 
● Sitteplasser skal belyses. 
● Sideveier til hovedvei skal belyses. Dette for å skape trygghet 

 
Resultat av prosjektet 
 
Effektmål: Effekten skal være at det er utviklet en felles kunnskap om universell utforming, 
som vil prege alt utviklingsarbeid i bydelen fremover. 
 
Prosjektet har skapt engasjement og økt kunnskap om temaet universell utforming og 
belysning. Dette har ført til at styret i et av borettslagene etterspør tiltak som kan gjøre 
trappeoppgangen i borettslagene mer universelt utformet. Prosjektet har skapt engasjement 
og et av borettslagene etterspør mer informasjon om mulighet for å innstallere heis i 
borettslaget. I etterkant av prosjektet ønskes det fra et av borettslagene mer konkrete 
løsninger for belysning av inngangsparti og belysning av det nærmeste uteareal for 
blokkene. Åf Lighting har prosjektert løsning som kan anvendes for å ivareta belysing og 
universell utforming på en god måte. Dette tiltaket effektuerer resultat av prosjektet og er en 
del av prosjektet “belysning og universell utforming”. 
 
Prosessmål: Det utvikles gjennom prosjektgjennomføringen en felles forståelse av 
hvordan universell utforming kan anvendes under utviklingsarbeidet i programperioden og 
videre fremover. Denne felles forståelsen skal bidra til at en lysplan for bydelen utvikles og 
koordineres i tråd med intensjonene i planen. Arbeidsprosessen fram mot lysplanen skal 
understøttes av en felles ledelseskultur, der synlighet, aktivitet, informasjon, kommunikasjon, 
dialog og entusiasme blir viktige elementer.  
 
Prosjektet belysing og universell utforming har prøvd ut ulike metoder for medvirkning. 
Prosjektet har hatt søkelys på å øke kunnskapsnivået innen universell utforming og 
belysning. Dette har vist seg å skape engasjement. Ulike metoder for kunnskapslæring har 
vært prøvd ut og vi ser i ettertid at det å selv prøve ut det å ha nedsatt funksjonsevne og 
bevege seg ute i mørket, ga bratt læringskurve. Videre var det svært lærerikt å høre på en 
person som selv har erfart over lang tid å ha nedsatt syn. Dette gir spesielt stor læring og 



virkning i etterkant av å selv prøve det å ha nedsatt syn. Videre skapte prøvebelysning 1:1 i 
området stort engasjement og ga samlet en evaluering som viktige innspill for en lysplan for 
området.  
 
Prosjektet har vært organisert slik at leder for lysplanprosjektet har sittet i prosjektgruppen 
for prosjektet “universell utforming og belysning”. Dette er svært positivt for å videreføre 
resultat fra dette prosjektet inn i lysplan-prosjektet. Det er viktig å forankre arbeidet med 
prosjektet.Prosjektgruppen har hatt en deltaker fra styret i  hver av de 3 store borettslagene i 
området. Dette har vært viktig for forankring og medvirkning i arbeidet. 
 
 
Forskning 
Det var i begynnelsen av prosjektet tenkt å koble på forskningsmiljøet ved NTNU til å følge 
prosjektet. En forsker fra NTNU har fulgt arbeidet i områdeløftet og også deltatt på 
workshops.  
 
Prosjektgjennomføring med tema universell utforming har skapt engasjement og som 
avslutning inviteres beboere i området til å delta ved forelesning om inkluderende design. 
Forelesningen foregikk i de nye lokalene ved den nye videregående skolen i området.  
Invitasjon til seminaret gikk til styrene i borettslagene samt innbyggere i området og til 
arkitekter knyttet til Trondhjem arkitektforening. Programmet besto av befaring av nye lokaler 
i den videregående skolen samt visning av filmen fra prosjektet “belysning og universell 
utforming” og til slutt to innlegg av forskere innen temaet inkluderende arkitektur- universell 
design. Dette ble et ledd i kunnskapsheving innen universell utforming.  
 
  
 
Sluttkommentar 
Prosjektet “Universell utforming og belysning” kunnskapsheving og medvirkning, har vist at 
det å skape engasjement og gjennomføre utprøving er effektivt med hensyn til å gi økt 
kunnskap og igjen reell medvirkning. Disse erfaringer vil være viktig bidrag også inn i 
lignende områdeløft -prosjekt. 
 
Det er utarbeidet en film som sluttrapport for prosjektet. Filmen viser engasjement ved 
kunnskapsheving og viser ulike måter for å øke kunnskap og reell medvirkning i prosjektet.  
 
Overføringsverdi 
Erfaringer fra prosjektet vedrørende kunnskapsheving som forutsetning for god medvirkning, 
kan også ha overføringsverdi til andre temaområder i områdeløftprogrammet og annet 
utviklingsarbeid. Erfaringer fra prosjektet med økt kunnskap om universell utforming vil også 
ha overføringsverdi til andre drabantbyer. Eierstrukturen på Saupstad er typisk for flere 
norske drabantbyer og kunnskap herfra om hvordan man har jobbet med utviklingsprosjekter 
vil derfor kunne ha god overføringsverdi. 
 


