
GRUPPEOPPGAVER WORKSHOP 26.01.09 
 
Det er kommet opp veldig mange nyttige og spennende tanker gjennom gruppearbeidet på 
forrige workshop.  Utifra referatene har jeg plukket ut en del elementer det er viktig å drøfte 
nærmere. 

 
1. Hva er fordelene/ulempene med: 

 mange små torg/møteplasser med forskjellige funksjoner kontra ett litt større 
torg/møteplass med flere forskjellige funksjoner integrert? 

 fortetting av eksisterende område  
 videre utbygging i sørlig, nordlig og vestlig retning – her med tanke på handel, 

service og næring? 
 kun tilrettelegging for næringsutbygging kontra tilrettelegging for næring og 

bolig i blanding? 
 innsnevring av internvei kontra å opprettholde eksisterende bredde? 
 utbygging av et stort antall P-plasser på ei asfaltflate kontra P i fjell, P-hus eller 

P under næringsbygg? 
 
2. Noen mener tilgjengelighet må komme foran trivsel, men må det nødvendigvis 
være noen motsetning her?  Hvordan kan vi kombinere trivsel og tilgjengelighet? 
 
3. Nevn minst tre konkrete ting som er mulig å gjennomføre innen en fem-års-
periode, for å videreutvikle eksisterende sentrumsområde på Brokelandsheia til det 
bedre? 

 
4. Scenarier/Løsningsforslag for videre utbygging i området rundt et 

framtidig stasjonsområde: 
1. NTNU-studentene, Thomas Brattheim og Eivind Randen sitt forslag. (Se vedlegg). 
2. ”Hundremeterbyen”rundt en framtidig jernbanestasjon. 

 Tett boligutbygging, evt. med næring i 1.etg., tilpasset kollektivtransport.  Grønne energiløsninger.  Stedet skal 
invitere til fellesskap. (Se vedlegg). 

3. Tilrettelegging for offentlige virksomheter og statsetater, evt. et storkommunesenter. 
4. Forslag som evt. kommer opp i gruppa. 
 
(Det ene scenariet trenger ikke nødvendigvis å utelukke det andre.  Kanskje kan man trekke ut elementer fra et 
scenarie og bruke i et annet?) 

 



 Finn poitive og negative sider ved disse scenariene.  Hvilke konsekvenser kan 
de forskjellige scenariene føre med seg? 

 
5. Hvilke visjoner og drømmer har du for Brokelandsheias framtid? 
 
 
 
 
Gr. 1:  
Svein Brattekleiv (sekretær), Knut Hagelia (leder), Kari Borgen, Hans Lunden, Ragna 
Lunden, Jon Olav Gryting, Anders Halvard Øya, Kai Ove Sandåker, Kjell Trygve Grunnsvoll, 
Kåre Dalane, Elisabeth Aspesæter, Åsne Haugen, Ragnhild Kristoffersen, Sveinung 
Haugstøyl, Jørgen Aasbø, Svein Røed 
 
Gr. 2:  
Martin Due-Tønnessen (sekretær), Rune Hagestrand (leder), Ole Arthur Løite, Ellen 
Christensen Kveim, Gunnar Ridderstrøm, Per Arnt Tellefsdal, Anne Grethe Grunnsvoll, Hans 
Martin Ulltveit, Rolf Arne Skogli, Terje Rødland, Sissel Bakken, Johan Østengen, Steinar 
Pedersen, Håkon Sundsli, Jens Olav Lille-Østerholt  
 
Gr. 3: 
Rolf Pihlstrøm (sekretær), Ånon Ausland (leder), Astrid Haugen Gustavson, Inger Mari 
Sørvig, Jens Jacob Aasbø, Knut Erik Ulltveit, Elise Aasbø, Roy Bendiksen, Elsa May 
Masdalen, Olav Brokeland, Øystein Øygarden, Kristine Øya, Cato Solstad, Ellinor Borgi, 
Susan Førum, Lasse Fosse 
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