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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn    
Områdeløft Saupstad-Kolstad er et bydelsutviklingsprosjekt for fremming av livskvalitet og 
helse, samt kvalitetsheving på infrastruktur og offentlige rom i bydelen. Samarbeidsaktørene 
i Områdeløftet er Trondheim kommune, innbyggerne og næringslivet i området, Husbanken, 
IMDI og Sintef. Andre samarbeidsaktører trekkes inn i prosjektet ved behov. 
 
Områdeløft Saupstad-Kolstad skal i perioden 2014-2017, gjennom delprosjektet Aktive 
Saupstad, bidra til at befolkningen i bydelen blir mer fysisk aktiv. Dette både ved å 
fremme allerede aktive tiltak, opprette nye tiltak og legge til rette for aktivitet. 
Hovedmålet til Aktive Saupstad er som følger: Bydelens ulike aldersgrupper har reell 
mulighet til å være mer fysisk aktive i attraktive omgivelser, og tilrettelegging for økt 
aktivitet har skjedd gjennom bred deltagelse i utvikling av konkrete tiltak. Tiltaket i 
denne rapporten er knyttet til delmål 1: Det er informert og tilrettelagt for mer gåing 
og sykling i Saupstad-Kolstad gjennom fysiske tiltak som turstier, skilting og 
møteplasser i området og delmål 2: Det idrettslige og fysisk aktivitetstilbudet er utviklet 
til et større mangfold etter befolkningens ønsker gjennom anlegg, arrangementer, fast 
tilbud og kurs. 
 

1.2 Utgangspunkt for tiltaket 
Medio mars 2015 tok Julie Nordhagen ved byplankontoret kontakt med Aktive Saupstad. 
Nordhagen jobbet med prosjektet Byutvikling med sykkelbriller som skulle bli gjennomført 
på Saupstad. Hun ønsket å se på hvordan en kan få flere til å sykle i bydelen blant annet 
gjennom medieopplegg og fysiske forbedringer. Hun utarbeidet en minireiseundersøkelse.  
Denne fikk ikke tilfredsstillende besvarelser til å kunne bruke resultatet. Hun ønsket tips på 
hvordan en når folk. Vaskinn knyttet blant annet kontakten mellom Nordhagen og Grete 
Ulvesli. Hun hadde ansvar for sykkelkurs for kvinner i Aktive Saupstad som hadde startet 
planlegging februar 2015. Samarbeidet resulterte i at Miljøpakken gav 6 sykler til 
sykkelkurset.  

Nordhagen gjennomførte en sykkelaksjon på Saupstad i fm Folkehelseuka i september 2015 i 
samarbeid med reiseplanleggere i Miljøpakken. Arrangementet bestod av ”mekkekurs” for 
sykkel i regi av Syklistenes landsforening med 10 plasser, innsamling av avlagte sykler som 
ble sprayet og fikset. Disse ble satt flere steder under folkehelseuka til fritt bruk. Videre var 
det en stand med flyfoto over Saupstad. Her kunne folk merke av ønsker for oppgradering, 
vanskelige plasser for sykling og gange og ynglingssykkelløypene. I tillegg ble tilbytt ”pimp up 
my ride” – en lavterskel oppfiksing av barnesykler med klistremerker, frynser, 
”wunderbaum” og andre ting som kunne gjøre sykkelen fin og egen. 
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Våren 2015 fikk Aktive Saupstad ideen om etablering av sykkelverksted som varig tilbud i 
området. Vaskinn forhørte seg om interessen i et nylig etablert forum på Saupstad for de 
som jobbet med tiltak for barn og unge.  Det ble informert at Huseby ungdomskole hadde 
hatt kurs i sykkelreparering innen arbeidslivsfag. 

I august ble det tatt opp i prosjektgruppa for Aktive Saupstad. Rune Mollan Sandøy i enhet 
for Idrett og friluftsliv spurte Haugen i Kolstad Fotball i fm behov for driftsmidler til 
utlånssentralen, om de benyttet elever ved ungdomskolen i reparasjon av sykler siden de har 
hatt kurs i sykkelreparering. Kolstad Fotball hadde ikke benyttet elever da de ikke var kjent 
med dette. Sandøy mente at et lokalt sykkelverksted i tilknytning til utlånssentral hørtes ut 
som et veldig spennende og godt tiltak! Han trodde ikke de andre utlånssentralene (Strinda 
og Ranheim) hadde sykler, men om sykkelreparasjon er et hinder for det, burde dette vært 
vurdert flere plasser.  

Nordhagen mente det var en god ide med et samarbeid og Vaskinn kontaktet rektor på 
Huseby ungdomskole. Det ble enighet om å prøve om dette lot seg gjøre med hjelp av elever 
på Huseby ungdomskole og ildsjeler fra sykkelmiljøet.   
 

1.3 Mål og målgruppe  
Mål: Ideen om sykkelverksted på Saupstad er vurdert og prøvd ut for å se om et 
sykkelverksted kunne være et relevant tilbud, og hvordan og med hvem noe slikt kunne 
drives.  
Delmål: Et mål for piloten ble at elevene skulle ”drive verkstedet”, etter opplæring av SLF, 
med grunnleggende introduksjon i sykkelmekking, instruksjon og veiledning av SLF 
underveis. Dette for å se om sykkelverkstedet kunne videreføres som del av 
valgfag/elevbedrift senere.  
 
Målgruppe: Elever ved Huseby ungdomskole og alle på Saupstad/Kolstad som var interessert 
i sykling og kunne ha nytte av sykkelverksted, bistand og tips til å vedlikeholde og reparere 
sykkelen sin. 

2 Planlegging av arbeidet 

2.1 Organisering og forankring  
Arbeidsgruppen 
Tiltakskoordinator Julie Nordhagen   Byutvikling med sykkelbriller/Miljøpakken 
Mia Dimmeldal     Lærer Huseby ungdomskole 
Sverre Nilsen og Per Bjarne Løvsletten  Syklistenes landforening i Trondheim 
Niklas Røshol     Arkitektstudent 
Astri Heide Vaskinn     Prosjektleder Aktive Saupstad 
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Forankret 
Via prosjektgruppen i Aktive Saupstad /Områdeløft og Miljøpakken 

2.2 Finansiering 
Det var forventet utgifter til leie av lokaler på kr 5000 som kunne belastes Aktive Saupstad  
 

2.3 Metodisk tilnærming 
Områdeløftets strategiske hovedgrep skal følges i alle prosjekter og tiltak: 

● Helhetlig og tverrsektoriell innsats 
● Styrket sektoransvar/- forankring 
● Langsiktig og varig innsats 
● Lokalt forankret innsats 
● Fokus på ressurser og muligheter 
● Fokus på kompetanseutvikling og læring 

 
Det vil bli benyttet framgangsmåte som bygger teorier om Helsefremmende arbeid (Se 
vedlegg 2 i Aktive Saupstads prosjektplan pr 17.9.2014). Her vektlegges positiv helse, 
medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. For å imøtekomme strategien om læring, vil det 
parallelt med tiltaksutvikling være fokus på prosessen underveis. 
 

2.4 Sikring av involvering  
Som brukere og medaktører av sykkelverkstedet er elever ved Huseby ungdomskole viktig 
målgruppe. Det forventes at de får oppfølging av skolen samt av SLF under planlegging, 
gjennomføring og evaluering av tiltaket. De skal inkluderes og bli lyttet til.  

 
2.5 Evalueringsplan 
Prosessevaluering: 
Arbeidsgruppen evaluerer egen prosess og oppsummerer til slutt. 
  
Sluttevaluering: 
Det vil bli utdelt et spørreskjema til elever som deltar i tiltaket. 
 

2.6 Tidsplan         
 Vår 15 Høst 15 Vinter 16 Vår 16 Høst 16 Vår 17 

Ide        
Etablere arbeidsgruppe, planlegging       
Pop up verksted       
Evaluering, rapport       
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3 Gjennomføring av arbeidet 
3.1 Prosessen  
Nordhagen, Dimmeldal og Vaskinn utvekslet tanker og ideer høsten 2015. Da Nordhagen 
hadde fått napp ift drifter av sykkelverksted, ble første møte avholdt medio desember. 
Videre ble avholdt fire planleggingsmøter, fra januar og til april. Det var krevende å finne 
felles tidspunkt for å møtes, sjelden at alle kunne møte og for det meste gikk 
kommunikasjon på e-post. I løpet av møtene kom en fram til hva en ønsket å gjøre og hvilke 
ambisjoner sykkelverkstedet skulle ha. Slutten av februar ble lokale funnet og det ble satt 
mål om hvordan elever skulle involveres og verkstedet skulle gjennomføres. Etter hvert ble 
også flere parter involvert for å gjøre lokalet aktivt også utenom når sykkelverkstedet var 
åpent. Det ble hektisk innspurt for å få alle detaljer på plass før åpning av Pop-up verkstedet. 
Slik ble det en midlertidig møteplass i 10 dager, og et utstillingsvindu ikke bare for 
sykkelverkstedet, men for andre aktiviteter som foregår på Saupstad under Områdeløftet.  
 

3.2  Oppbygging av Pop-up verksted 
Ansvarlig for sykkelverkstedet 
Første tanke var å legge ut en annonse om drift av sykkelverksted. Men Nordhagen var i 
kontakt med Richard Sanders i Syklistenes landsforening i Trondheim og to representanter; 
Sverre Nilsen og Per Bjarne Løvsletten var interessert i å starte opp et sykkelverksted på 
Saupstad. De hadde begge tidligere medvirket til mekkekurs på Saupstad under 
Folkehelseuken, og var således perfekte kandidater! 
 
Lokale  
Det var behov for et lokale sentralt i Saupstad hvor en kunne stå inne, men og lett kunne ha 
kontakt med folk. Et lokale hvor det hadde vært blomsterbutikk, stod tomt. Etter litt leting 
fant en fram til Nærsenter Utvikling AS som var eier av bygget. Henriette Martens som var 
Eiendomssjef var positive til tiltaket. De tok normalt 500,- eks mva pr dag ved Pop-up og 
standleie. For 10 dager kunne de tilby den tidligere blomsterbutikklokalen for kr 5.000,- eks 
mva. Lokalene måtte rengjøres etter bruk og hvis man brukte veggene måtte huller og 
skader repareres. Størrelsen og plasseringen av lokalet var godt egnet. Arbeidsgruppe så for 
seg at sykkelverkstedet trengte kun 3 av dagene og andre kunne derved inviteres med.  
 
Samarbeid med andre 
Lokalet var disponibelt 25. april til 4. mai og Nordhagen sendte forespørsel til lokale 
interessenter om å benytte ledige dager. Arbeidsgruppen bestemte tidlig hvilke 3 dager de 
ønsket å ha sykkelverksted. Videre ønsket frivilligsentralen åpent kontor i lokalet 1-2 dager, 
biblioteket ønsket å ha filmverksted 1-2 dager. Områdeløft med Aktive Saupstad og 
Dyrkingskurs ønsket noen dager. En av deltakerne i seniorgruppen Midt i blinken ønsket å 
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henge opp bilder / akvareller fra start og hele perioden. Det ble et logistikkspørsmål for å 
utnytte lokalet best mulig.  
 
Interiør og opparbeiding 
For å få logistikken til å gå opp, var det nødvendig å se på hvordan lokalet kunne utnyttes og 
tilrigges. Tidlig i januar hadde Nordhagen forhørt seg med arkitektstudenten Niklas Røshol, 
om oppgaven var interessant for arkitektstudenter. Nikolas ble hovedansvarlig for design og 
opparbeidelse av lokale med enkle midler som paller, skruer og hjul, samt noe oppheng.  

 

Møte om utnyttelse av lokalet: fra venstre: Niklas Røshol, reps SLF, engelsk arkitektstudent, 
prosjektleder dyrking, Nordhagen, Cepelkova v/ kommunalteknikk, og Vaskinn (tok bildet). 

 

                                          På dette bildet vises arkitektstudentens skisse på oppheng 
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Logistikken løste seg og her er programmet for Pop-up verkstedet: 
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Invitasjon og markedsføring 
Programmet ble trykt opp og markedsført i ulike kanaler:  
Nordhagen koordinerte informasjonen og bad arbeidsgruppen invitere og dele eventen! 
 https://www.facebook.com/events/994250530665274/ .  Nordhagen sendte en tipsmail til 
Byavisa om arrangementene. 
 
Lene Markussen / Områdeløft laget en facebookevent for hele uken – se for komplett 
program: https://www.facebook.com/events/1538244003145961/ 
 
Her er logoen til informasjonen:. 

  
 
Praktisk planlegging – siste innspurt 
Det ble avtalt opprigging mandag og tirsdag morgen. Tidspunkter ble avtalt mellom 
Dimmeldal og Røshol.  Nordhagen hadde reservert bil og handlet inn utstyr. Sykkelverktøy og 
utstyr kunne stå på Saupstad hele uken, og låses inn når det ikke er i bruk. Nilsen og Løvsett 
handlet også inn noe vaskeutstyr for rengjøring av eventuelt oljegris. 
 
Midt i blinken som skulle selge kaffe og vafler under sykkelverksted-dagene i uke 17, trengte 
strøm, bord og stoler rett utenfor lokalet. De skulle selv ordne med kaffetrakter, vaffeljern 
kopper og fat – alt tilbehør. De skulle ta kr 20 for en kaffe og ½ plate vaffel. Vaskinn avtalte 
med biblioteket om lån av stoler. Røshol forhørte seg med brukt-forretningen med lån av 
lamper, og med butikken om lån av paller. Det ble bedt om at alle plakater som skulle 
henges opp, måtte være ferdig tirsdag.  
 
Nordhagen og en student kjørte el-sykler til Saupstad på onsdag og gav oppdatering til 
facebooksiden om blant annet at det var mulig å kjøpe noe ekstradeler til sykkelreparasjon 
på standen, og at man må ha med id-kort som ”lånekort” for å prøve el-sykkel.  

 
Til visning av korte filmer, trengtes projektor, små høytalere og pc som flere bidro med å 
skaffe.  Lene Markussen / Områdeløft kjøpte inn litt planter og grønt, slik at lokalet ble mer 
innbydende.  
  
Vaskinn kontaktet Boxåpner kultursenter for barn og unge, om de ville bidra med noe. Men 
siden de var få på jobb de dagene, var det ikke aktuelt for dem. 
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3.3 Pop-up verkstedet i gang 
Sykkelverkstedet var godt besøkt, med kø før det startet, og full pågang så lenge det var 
åpent. Køsystemet ble organisert med lister og venting. Siste kvelden ble det forsøkt å dele 
inn i maksantall sykler per time, det ga mer tid til undervisning og bedre forutsigbarhet 
angående ventetid for de oppmøtte. Pga tempoet og pågangen ble det til tider vanskelig å få 
god tid til å gjennomgå ting med elevene.  
 
Lokalet fungerte bra for ”stikk-innom” publikum.  Under er bilder fra Pop-up verkstedet: 
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Aktive Saupstad var en av aktørene som benyttet Pop-up verkstedet til å presentere 
prosjektet og turforslag. 

 
 
I tillegg var plakater om fysisk aktivitet hengt opp; hva må til for å få helseeffekt og ulike 
begreper som trening, mosjon og hverdagsaktivitet.  

                                

 
Gustav Eilertsen-Bele, prosjektmedarbeider i Aktive Saupstad informerte 
besøkende om turløper og fikk innspill. 
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3.4 Evaluering 
 

Under følger evaluering av forberedelse og gjennomføring med forslag til forbedringer. 

Interessen for sykkelverksted 
Sykkelverkstedet var det store trekkplasteret i Pop-up verkstedet, og må sies å være en 
suksess. Det var stor oppslutning og lang kø. Det hadde vært lurt å gi folk muligheten til å 
lage en avtale, og bli tekstet når det var deres tur til å få fikset sykkelen, i stedet for å stå og 
vente utenfor.  

Det kan nok være marked for en gjentaking årlig (eller oftere). Tilbakemeldinger fra 
besøkende var at det var veldig bra, at det var nyttig og at det er behov for slikt. Det kunne 
også vært greit å ha en tydelig plass for tilbakemeldinger/evaluering, og kanskje gjøre dette 
til en integrert del av sykkelfiksingen.  

En kunne med fordel også brukt anledningen til å hente inn tilbakemeldinger på sykling på 
Saupstad og hvordan man kan oppmuntre folk på Saupstad til å ta i bruk sykkelen mer. Det 
hadde imidlertid krevd flere personer på standen.  

Det var bra med sykkelfilm, men lyset gjorde at det ble vanskelig å vise dem, og det var også 
litt kronglete med filmvisning inne i hjørnet. Kanskje kunne denne vært projisert utenfor i 
stedet? Filmvisning og el-sykkelutleie kom litt i bakgrunnen, men var et fint ekstratilbud ved 
venting.  

Elevengasjementet 
Selv om verkstedet var basert på elevdeltakelse, og det var avtalt deltakelse med 4-5 elever 
per kveld, dukket det aldri opp mer enn 1-2 stk. De få som dukket opp var veldig flinke, og 
lærte seg å håndtere enkel mekking, men hovedinnsatsen lå på de andre 
samarbeidspartene.  Kontaktlærer ser i etterkant at elevene burde vært fulgt opp bedre i 
forkant. Selv om de hadde fått alt av informasjon, var det vanskelig å få dem til å møte opp 
på kveldstid. Elevene burde kanskje også i større grad vært en del av planleggingsfasen, slik 
at de hadde et større eierforhold til opplegget. 
 
Kombinasjonen av opplæring og å drive sykkelservice samtidig viste seg å være utfordrende 
pga mye pågang som gjorde det vanskelig for elevene som deltok å få til god læring. Her 
burde det vært gjort en tydeligere prioritering i forkant, effektivt sykkelverksted eller god 
elevopplæring – det ene vil nødvendigvis ta tid og ressurser fra det andre.  
 
Dersom det skal gjennomføres et nytt verksted kan det være fordel å ha opplæring på 
forhånd, framfor å stille tre-fire kvelder på verksted med null kunnskap. Ved å ha en eller to 
kvelder med opplæring vil nok elevene lære mer om sykkelmekking, for så å prøve seg en 
kveld eller to på verksted. På det viset kan man også få elevene til å føle seg mye mer 
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komfortable når køen med mennesker dukker opp på verksted. Det vil trolig også øke 
motivasjonen for å stille opp på verkstedet. Læringsutbyttet vil nok være mye bedre.  

Utstillingsvinduet – den uformelle møteplassen 
Å bruke slikt lokale til å synliggjøre tiltak var positivt.  Det tok litt tid før folk reagerte på hva 
lokalet skulle være og var fra start. Men etter at sykkelverkstedet hadde vært der, var folk 
mer oppmerksom og var nysgjerrig på hva det andre var.  For områdeløft og prosjektene ble 
det en fin mulighet til kontakt med beboere - og verdifullt å være tilstede på en slik uformell 
møteplass. Men hvilke tidspunkt som ville fungere best var vanskelig å treffe på forhånd og 
må vurderes nærmere neste gang. På dagtid traff en et visst segment av folk, og på kveldstid 
et annet. Jevnt over var det lite trafikk gjennom senteret.  

Samarbeid 
Det var positivt med flere deltakere på Pop-up, selv om det kunne være vanskelig å holde én 
profil, og samtidig bred deltakelse og eierskap til konseptet. At det ble åpnet for flere aktører 
og deltakere på Pop-up, gjorde at det ble liv i lokalet hele tiden. Overlevering av nøkkel 
mellom de ulike aktivitetene ble organisert gjennom biblioteket – det gjorde alt mye enklere, 
og krevde mindre administrering. 

Planleggingsmøtene fungerte godt, selv om flere forhold burde vært tydeliggjort og avklart 
tidligere:   

• Tidligere markedsføring og tydeliggjort i større grad hva som ble fikset, og hva en ikke 
kunne fikse. Utbytting av deler kostet penger – det kunne også vært synliggjort 
bedre, selv om det sto skrevet klart at det var enkle reparasjoner og ikke utbytting av 
deler. Arrangementet kunne vært tydeligere tilstede I sosiale medier og skapt mer 
buzz, samtidig ble informasjon godt spredd på facebook, og plukket opp av lokale 
medier. 

• Plakater og brosjyrer kunne også vært laget tidligere, men det ordnet seg. Maler ble 
utviklet og benyttet av mange i denne anledningen og kan brukes i etterkant.  

• Det var ikke god internettløsning - bruk og behov for internett er viktig å avklare på 
forhånd. 

• Rigging og opprydding fungerte godt. Men ansvar for ulike deler av Pop-up og 
verkstedet kunne med fordel vært avtalt på forhånd, for å ha klart for seg hvem som 
hadde ansvaret for hva. En burde vært bedre forberedt på vasking og rengjøring av 
lokalet.  

• Kostnader fra SLF skulle vært avklart på et tidligere stadium, da det ble oppfattet at 
de stilte som privatpersoner, av egeninteresse.  
 

Arbeidsgruppens kommentarer i etterkant var at alle hadde lyst til å være med en annen 
gang og at det er viktig å ta hensyn til det en erfarte i piloten. Her er noen sitater: 
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ideen var god, og tiltaket godt.  

Totalt sett gikk det sånn helt ok, til tider travelt, men samtidig artig og når det ble 
såpass populært blant folk på Saupstad. Følte også at vi hadde en grei gjennomføring 
vi som var der, og vi fikk etter hvert litt rutine og flyt de siste kveldene.  

 

3.5 Andre ideer 
Når et tiltak er i gang, kommer det gjerne andre ideer og forslag fram.  
 
Reklame om sykkeldrosje ble formidlet av Gerhardsen ved frivilligsentralen med ønske om å 
prøve ut dette for eldre i området. Hun hadde søkt om midler og fikk vite at HVS sentrene 
ville bli prioritert. Leder av Saupstad HVS uttrykte at de gjerne skulle hatt slike, da de har 
mange som kunne fått fine opplevelser, både syklist og passasjer. 
 
Nordhagen presenterte prosjektmuligheter for arkitektstudentene på NTNU. 
Arkitektstudentene pleier å velge seg noen prosjekter de har lyst å bli med å designe og 
bygge. Hun ønsket å løfte fram sykkeloppgaver på Saupstad som en mulighet for å skape 
installasjoner og møteplasser for synliggjøring av sykkelen på Saupstad. Det kan for 
eksempel tydeliggjøres viktige løyper og hovedårer i området for å gjøre det lettere å se hvor 
man kan sykle og for å gjøre det gøy å sykle i området.  Andre enkle forslag er gode 
inspirerende oppslag, skilt og piler, maling i gatene og artige sykkelstativ, videre Informasjon 
på facebook med bilder og utveksling blant syklende, etablering av en sykkelgruppe, ukentlig 
sykkeltur med fast oppmøte og kanskje et sykkelhjørne. 
 

4 Konklusjon/resultat   

4.1 Produktet  
For å se om et sykkelverksted kunne være et relevant tilbud på Saupstad, og hvordan og 
med hvem noe slikt kunne drives, ble det gjennomført en pilot våren 2016. Det var et 
samarbeid mellom Miljøpakkens prosjekt ”byutvikling med sykkelbriller”, Huseby 
ungdomskole, Syklistenes landsforening og Aktive Saupstad. Det ble leid et midlertidig lokale 
i Saupstadsenteret i 10 dager fra 25. april til 4.mai.  3 kvelder var øremerket sykkelverksted 
og resterende dager ble som en midlertidig møteplass for andre tiltak. Folk møtte opp med 
sin sykkel og fikk utført enkle reparasjoner. Det var mulighet for å se sykkelfilmer og å teste 
el-sykkel rundt i området. Elever ved Huseby ungdomskole deltok i læringsøyemed. Behov 
og interesse for sykkelverksted var stor. Det hadde vært fint å få til noe permanent noen 
dager i uken, slik at folk kjente til tilbudet. 
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4.2  Måloppnåelse  
Om sykkelverksted kan være et relevant tilbud på Saupstad, er vurdert med følgende svar: 
Piloten med sykkelverkstedet var en suksess, med mange som møtte opp og som var 
begeistret for tilbudet. Flere ytret at dette er noe som burde finnes på Saupstad, eller 
arrangeres jevnlig. Tilbudet var imidlertid gratis, og det er vanskelig å forutsi om det ville 
hatt like stor suksess dersom det var et betalingstilbud.   
 
Lokalet fungerte fint til virksomheten, det var synlig, skapte oppmerksomhet, ble godt 
besøkt og hadde en grei størrelse med nødvendige fasiliteter. Dersom man skulle etablert 
noe sånt som dette fast, må man nok finne et annet lokale mtp leiekostnader. Å etablere 
noe slikt sentralt/synlig i bydelen kan nok være lurt.  
 
 Tilbudet var mest populært blant barn og unge (opp til 20 år), foreldre som kom med barna 
sine sykler, og eldre mennesker (60 +). Det hadde ca 30 stk besøkende hver dag, og det ble 
fikset rundt 70-80 sykler.  
 
Målet om at ungdomskoleelever skulle drive verkstedet, ble ikke oppnådd. Deltakelsen blant 
elever var lav, tross informasjon og avtaler. Elevene burde vært involvert tidligere og fulgt 
opp bedre. De kunne med fordel vært en del av planleggingsfasen for å skape eierskap og 
læres opp, da hadde det kanskje også vært flere som møtte opp.  

 
4.3 Suksessfaktorer 
Av konklusjonen leses følgende suksesskriterier: 

• Markedsføring i forkant 
• Gratis tilbud 
• Synlig sentralt lokale 
• Samarbeid mellom flere aktører, slik at det var liv i lokalet alle dagene 
• Mest for målgruppen barn /ungdom og 60+ 

 

4.4 Regnskap 
Syklistens Landsforening i Trondheim 

- 44 timer (møter og verksted) á kr 130        Kr.   5.707  
- materiell til bruk på kurset (gir wire/bremsewire med "strømper")  Kr.  2.901  

Lokalleie 10 dager a kr 500 av Nærsenter Utvikling AS     Kr.   5.000 
           Kr. 13.608  
Egeninnsats Trondheim kommune: 
Byutvikling, kommunalteknikk, Huseby ungdomskole 2015 – 2017  Kr. 44.000 
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Totalt kostnad for tiltaket        Kr.  57.608 

5 Anbefalinger / plan for videre drift  
 

Selv om piloten var kort, var det stor interesse og mange gode tilbakemeldinger. 
Sykkelverksted på Saupstad synes derfor fortsatt som en god ide. Skal et tilbud som dette 
etableres permanent, må det drives av lokale ildsjeler, gjerne i tett samarbeid med eller 
tilknyttet skole, eller andre aktiviteter i lokalområdet. Kanskje kunne det vært potensial for 
kommersiell virksomhet? Nordhagen annonserte etter interessenter uten at noen meldte 
seg i denne omgang. 

Det anbefales å inkludere Utstyrsentralen som drives av Kolstad Fotball for å vurdere utikling 
av et konsept i samarbeid med deres virksomhet med overføringsverdi til andre 
utstyrssentraler.  

Huseby ungdomskole signaliserte muligheten for å se på elevdeltakelse i slikt konsept etter 
at de har flyttet inn i ny skole. Det anbefales derfor å ta opp ideen da. Piloten gav god 
lærdom og det ble høstet mange erfaringer som er viktig å ta med videre ved eventuelt 
etablering av sykkelverksted.  

Det anbefales at andre sykkelvarianter som for eksempel sykkeldrosje prøves ut og at 
miljøpakken fortsetter å informere og inspirere arkitektstudenter til å se på 
områdeplanlegging ift sykling. 

Parallelt bør sykkelkurs holdes fast framover slik at stadig flere lærer seg kunsten og får 
oppleve mestring og glede ved å sykle. 
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6 Kontaktliste 
 

Grete Ulvesli, Tlf. 911 12 533, e-post. Grete.Ulveslie@trondheim.kommune.no 

Julie Elisabeth Nordhagen, Tlf: 93 83 97 76, e-post: Julie.norhagen@trondheim.kommune.no 

Richard Liodden Sanders, leder for Syklistenes Landsforening i Trondheim,  
Tlf. 930 58 954, e-post: cycleanders@gmail.com  / Richard.Sanders@sintef.no  

Mia Tallerås Dimmeldal, tlf. 72548200, e-post: mia.dimmeldal@ou.trondheim.kommune.no 

Rune Mollan Sandøy tlf. 415 46 581, e-post: Rune.sandoy@trondheim.kommune.no  

Utlånssentralen på Saupstad, Tlf. 72 58 40 20, e-post: post@kolstad-fotball.no,  

Saupstad frivilligsentral tlf: 97 77 07 46, e-post: http://saupstad.frivilligsentral.no/  

Astri Heide Vaskinn, Tlf. 916 66 559, e-post: astri-heide.vaskinn@trondheim.kommune.no  
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