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STEDSIDENTITET
Byliv handler om en helhetlig opplevelse, stedsidentitet er et avgjørende 
element i dette. Det styrer både hvordan vi vil bruke stedet, men også vår 
tilhørighet til stedet. En sterk stedsidentitet gjør det lettere for brukeren å 
lese stedet slik at området står sterkere i konkurransen mot å tiltrekke seg 
nye beboere, næringer og besøkende. 

Stedsidentitet består av flere lag, det sosiale, de fysiske omgivelser og 
det mentale bildet av stedet. Temaene som vurderes i utredningene tar 
utgangspunkt i teorien til Edward Relph, hvor stedsidentitet defineres som 
aktiviteten og livet som utspiller seg et sted, de fysiske omgivelser samt 
historien og minnene til et sted.

Aktiviteten og livet 
som utspiller seg et sted
Livet og aktiviteten på stedet er med på å 
definere områdets stedsidentitet. Aktivitet skaper 
også tilhørighet og dagens aktivitet er derfor 
viktig å være bevisst på å se på muligheter for å 
videreforedle i nye planer. 

De fysiske omgivelser
Området bør skille seg ut som eget nytt 
byområde, visuelt og i innhold.  

“Når et område ingen identitet har, er dette 
forårsaket av standardisering”, Edward Relph.

Bykloning er en av de store tendenser som ses 
i alle norske byer og verden over, hvor steder 
ligner hverandre. Det er derfor avgjørende å ta 
utgangspunkt i de lokale kvaliteter, samtidig 
tilføye noe helt nytt for å kunne sikre at de fysiske 
omgivelser bidrar til at fremtidig fysisk utforming 
skiller seg ut fra andre områder. 

Historien og minnene til et sted
Opplevelser som mennesker har over tid på et sted 
skaper minner. Å ivareta de gode minner fra stedet 
er også viktig for å sikre en sterk stedsidentitet. 
Det er mange måter å ta vare på og fremheve 
gode minner. Det kan være både koblet til fysiske 
omgivelser og ulike aktiviteter/funksjoner. 
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UTREDNINGER
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1. AKTIVITETEN OG LIVET SOM UTSPILLER SEG ET STED
MÅL: BYGGE VIDERE PÅ EKSISTERENDE POSITIVE IDENTITETER/KVALITETER I NÆROMRÅDET

Fire viktige områder/funksjoner som bør ivaretas/styrkes: 
Idrettsanlegget – Idretten er et viktig omdreiningspunkt for 
beboere i området, både for barn og voksne. Idrettsanlegget 
fungerer i dag som en av de viktigste sosiale møteplassene i 
nærmiljøet. 
  
Kulturbarnehagen - har eksistert lenge, det er mange barn, 
ungdom og voksne som har sterk tilhørighet til barnehagen. 
Barnehagen fungerer også som et sosialt punkt hvor det 
inviteres til åpne arrangementer også for barn og ungdom  
som har gått i barnehagen tidligere. Barnehagen har 
særlig interesse for å implementere mer kunst og kultur 
i nærmiljøet og ønsker å vise frem barnas prosjekter mer 
utad. 

Strindheim - Stedet Strindheim forbindes med et attraktivt 
nabolag, der det er trygt å bo, et godt naboskap og frihet/
plass til å utfolde seg som barn. Det finnes mange beboere 
med sterk tilhørighet til stedet og mange tilfeller  med 
generasjoner som bor tett koblet til hverandre. 
Dette er en særlig viktig kvalitet som bør tas med inn i den 
nye boligutviklingen.

Naturen – Travbanen og infrastrukturen ligger i dag som en 
barriere for å få tilgang til naturen som finnes i nærmiljøet, 
men det er tydelige tegn til at dagens brukere i nærmiljøet 
har en sterk tilknytning til- og bruker aktivt Ladestien og 
andre turområder i nærheten. Dette er viktige positive 
kvaliteter å koble seg opp på som kan bidra til å styrke 
fremtidig stedsidentitet i området basert på eksisterende 
kvaliteter.  

+
Trygt, stille og rolig
Sentral beliggenhet, by og natur
Barne- og familievennlig
lite trafikk

STRINDHEIM
Sterkt positivt omdømme
‘Det gode liv på landet, men 
tett på byen’

-
Nær mye industri
Travbanen + støy derfra
Støv
Trafikk forholdene - bil adkomst
mangler nærbutikker og 
serveringssteder

LEANGEN
Forbindes med industri
Ikke positivt ladet ord 
ifht. bokvalitet
Stor skala ROTVOLL

Rekreativt - grønt

TRAVBANEN
For serlig interesserte

+
Sentralt og roligt
Delvis grønt
Hestene - gøy for barn
-

Støy fra høytalere

Industri
Mennesketomt

Rufsete

Slit, rotete, stygt
Fulde folk
Gambling

IDRETTSANLEGGET
Sterkt positivt omdømme 
Forankret i lokal miljøet
Sosial møteplass for hele familien
Generator for området

Illustrasjonen er hentet fra den sosiokulturelle stedsanalysen som ble utarbeidet for området i 2017. De ulike 
soner viser mentale grenser, områdeinndelinger som dagens brukere oppfatter er der i dag. Basert på data 
hentet inn i analysearbeidet (både kvalitativ og kvantitativ) utpeker det seg særlig fire delområder/steder/
funksjoner som er av spesielt stor betydning knyttet til stedsidentitet og tilhørighet i nærområdet. Disse 
stedene ligger utenfor transformasjonsområdet, det blir derfor viktig å ivareta disse kvalitetene og koble seg 
på disse miljøer i en transformasjon av området. Dette er et sterkt fundament for å kunne gi nye beboere i 
området noe å knytte seg opp mot. 
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DAGENS SITUASJON

NATUR

FELLESSKAP
STRINDHEIM

IDRETTSANLEGG

KULTURBARNEHAGE

TRAVBANEN

Travbanen som utgjør størstedelen av 
planområdet er idag avskåret fra de positive 
miljøer i nær kontekst både fysisk og mentalt. Det 
ligger et stort potensiale i å åpne opp og koble seg 
på disse eksisterende miljøene som grenser opp til 
travbanen. 

NATUR
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STRINDHEIM
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FREMTIDENS SITUASJON
Planforslaget legger opp til en god sammenkobling og 
integrering av omkringliggende kvaliteter, både via aktivitet 
og i det fysiske miljøet. Dette skaper et mangfoldig 
område med fokus på brukerne av stedet, og en sterkere 
tiltrekningskraft som når lengre ut enn kun til nye boliger på 
prosjektområdet. Det er tilrettelagt for å kunne skape en stor 
diversitet i brukere i både ulike aldersgrupper, bakgrunn og 
interesse. 

De fire viktige områder/funksjoner ivaretas i nytt planforslag: 
Kultur/kunst  - Nærområdet har i dag få kulturtilbud. 
Kulturbarnehagen har et miljø som kan bygges videre på. I 
byaksen (ref. planforslag) legges det opp til å kunne etablere 
både utendørs og innendørs lokale kulturarenaer. Det 
vektlegges også en kreativ utforming og innslag av kunst i 
uterom. 
Natur – Travbanetomten åpnes opp og natur inkorporeres 
og tas gjennom planområdet gjennom etablering av en 
naturakse (ref. planforslag). Nytt planforslag vil på denne 
måten bidra til å koble sammen et større rekreasjonsnettverk 
for hele bydelen.
Idrett – Det åpnes opp mot idrettsanlegget ved å utvide 
aktiviteten som finnes i dag i en aktivitetsakse (ref. 
planforslag). Denne aktiviteten vil bidra til å styrke dagens 
miljø, samtidig gjøre det mer mangfoldig med tilrettelegging 
for mer selvorganiserte aktiviteter. 
Strindheim – Det er i planforslaget lagt opp til en stor 
variasjon i boformer der alle boliger har tilgang til ulike 
fellesarealer og felles funksjoner. Det er planlagt en 
nabolagssti (Den røde tråd) som binder nettverket sammen 
hvor det tilrettelegges for nye møteplasser. Det vektlegges å 
skape diversitet  i rommene knyttet til offentlig rom og semi-
private uterom. 

Illustrasjonen viser hvordan planforslaget kobler seg på og viderefører positive aktiviteter som finnes i 
området i dag og skaper et sammenhengende positivt sosialt nettverk av funksjoner og aktiviteter. 

Aktivitetene som tilbys supplerer/styrker eksisterende tilbud i området og bidrar til et mer aktivt og 
mangfoldig miljø enn det er i dag. Det legges tilrette for at dette kan bli et nytt viktig samlingspunkt 
for hele bydelen. 

Illustrasjon:  Leva urban design
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2. FYSISKE OMGIVELSER 
MÅL: 
SÆREGENHET I UTFORMINGEN SAMMENLIGNET MED 
KONTEKSTEN. MANGFOLD I OPPLEVELSEN AV ARKI-
TEKTUR/MELLOMROM

DAGENS SITUASJON 
Planområdet er omgitt av miljøer i nær kontekst som er monofunksjonelle og har en 
lite sammensatt stedsidentitet, som travbanen selv. Det mangler en detaljering i de 
fysiske omgivelser som til sammen vil skape en mer variert opplevelse av det fysiske 
miljøet. Det mangler varierte opplevelser i alle skalaer. De offentlige arealer er grå og lite 
menneskevennlige. Urbanitet/farger er en mangelvare i området og sin kontekst. Dette er 
viktige mangler som fremkom av behov gjennomgående i hele medvirkningsprosessen.

Rotvoll - grønt og ruralt. 

Idrettsanlegget - klynge av sportsklubber 
og aktivitet. Mangfold i sportaktiviteter men ute-
lukkende sport - ensartet målgruppe. 

Travbanen - funksjoner tilknyttet travbanen, bygg, løpebane. 

Næringsområde - store volumer, parkeringsarealer 
og lukkede fasader. Kalde materialer. 

Strindheim - eneboliger, hager og liten skala
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FREMTIDENS SITUASJON

Planforslaget legger opp til etablering 
av nabolagshager i hvert nabolag. 
Nabolagshagene bør tilpasses 
sammensetningen av beboerne i hvert kvartal 
og få ulik utforming. Det bør vektlegges 
fokus på å legge tilrette for å skape en sterk 
tilhørighet til hvert nabolag både gjennom 
den fysiske utforming, programmeringen og 
tilretteleggingen for den sosiale aktiviteten i en 
sammenheng.

Planforslaget legger opp til en 
identitetsskapende sammenbinding av de nye 
nabolagene som kan utformes med spor fra 
travbanen.  
Stien bør skille seg ut fra resterende 
gangnettverk for å bidra til at området får 
flere elementer å spille på knyttet til fysiske 
identitetsskapende elementer.  

Byaksen - anbefales utformet visuelt levende, bruk av 
farger, interessante byelementer og med innslag av kunst 
i uterom.  
Aktivitetsaksen - anbefales utformet som et helhetlig 
lekent landskap med bruk av farger, dynamisk formspråk 
og varierte elementer koblet til aktiviteten.  
Naturaksen - anbefales utformet med mest mulig 
tilrettelegging for et styrket biologisk mangfold koblet 
til eksisterende landskapstrekk i nærområdet (eks. 
furutrær). Intime og åpne landskapsrom som gir en variert 
opplevelse å bevege seg gjennom.  

NABOLAGSHAGER - ULIK IDENTITETDEN RØDE TRÅD - NABOLAGSSTIDE TRE AKSER

Hovedgrepet i planforslaget legger opp til tre hovedakser. De tre aksene legger et godt grunnlag for å styrke områdets stedsidentitet i fremtiden gjennom en 
variert fysisk utforming, og et stort mangfold i tilrettelagte aktiviteter og funksjoner. Programmeringen og utformingen av de tre aksene knyttes tett opp til de 
potensialer som er funnet i nær kontekst knyttet til identitet. Byaksen tilføyes som noe helt nytt som mangler i området i dag, mens naturaksen og aktivitetsaksen 
kobler seg opp på de eksisterende miljøer. Den røde tråd og nabolagene er nye tolkninger på å videreføre et sterkt nabolagsmiljø, som også legger opp til mer 
mangfold i beboersammensetning. De fysiske omgivelser og brukerne henger tett sammen for å skape en sterk stedsidentitet, utformingen av omgivelsene må 
derfor ses i tett kobling til programmeringen av området. 
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3. HISTORIEN TIL OG MINNENE FRA STEDET 
MÅL: POSITIVE SPOR FRA STEDET

Gambling og alkohol
Travbanen forbindes også med 
gambling og alkohol. Dette 
gjelder særlig den litt eldre 
generasjon som har minner 
fra dette fra tidligere tider. 
Dette er ikke positivt ladede 
minner, man bør derfor være 
oppmerksom på at ikke alle i 
nærmiljøet har gode minner 
fra dette miljøet. Det er derfor 
også en grunn til å tilføye 
nye og annerledes minner i 
området. 

Spenningen og mystikken 
fra stedet og hesteløpene
Det har også blitt kartlagt 
at mange i nærmiljøet har 
hatt et distansert forhold 
til hva som egentlig foregår 
på travbanen. Dette er 
både positivt og negativt 
ladede minner. Det har vært 
en spenning rundt stedet 
knyttet til at det har vært 
ganske utilgjengelig og fysisk 
sperret av, men også en 
spenning rundt det sosiale 
miljøet der. 

Tivoli
Mange forbinder også trav-
banen med tivoli. Det er en 
positiv opplevelse knyttet 
til denne tidsbegrensede 
aktiviteten som har vært på 
p-plassen ved travbanen. 
Noe nytt skjer og blir tilføyd 
i en begrenset periode. Bar-
nevennlig.

Hestene
Mange har tilknytning til 
hestene på travbanen (mer 
enn selve fysiske travbanen). 
Det kan derfor være en unik 
kvalitet å ta med videre på 
en ny måte.

Lokalt møtested
Selv om selve kafeen 
på travbanen ikke er så 
attraktiv fysisk har dette 
over generasjoner vært 
et viktig møtested for 
ulike sosiale grupper over 
generasjoner. På godt og 
vondt. 

DAGENS SITUASJON

+

+ -+

+  -
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FREMTIDENS SITUASJON 
Det bør i utviklingen av området vektlegges å ta vare på de positive minner fra stedet inn i den nye 
konteksten. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Det viktigste å sikre av minner som kan videreføres 
handler om: hestene (dyr), møtestedet og idrettsaktiviteten som har foregått der. Byaksen, aktivitetsaksen og 
den røde tråd er et godt utgangspunkt for å videreføre aktiviteten og de fysiske rammer i ny form. Det er ikke 
nødvendig og avgjørende å gjengi form og farger fra travbanen konkret. Se eksempler på videreføring under. 
Planforslaget går ikke inn i detaljer knyttet til utforming av de ulike aksene. Det er derfor ikke mulig å vurdere 
hvordan historien i sin helhet ivaretas i den fremtidige situasjonen fysisk på nåværende tidspunkt. Referanser 
har derfor kun status som forslag til anbefalte løsninger i denne sammenheng. 

FRA STALL MED HESTER TIL DYR I 
BARNEHAGEN OG NATURAKSEN

FRA TRAVBANE TIL LØPEBANE

EKSISTERENDE ELEMENTER I NY SITUASJON

Barnas minner til stedet er bundet nært 
opp på hestene på travbanen, mer enn til 
selve aktiviteten til stedet. Funksjonene og 
programmeringen som det tilrettelegges for i 
planforslaget er godt egnet til å kunne ivareta 
disse kvalitetene. Eksempel på hvordan dette 
kan videreføres helt konkret i den videre 
prosessen er å gi rom for å ha dyr knyttet til 
helsehus og barnehage, samt ha særlig fokus 
på biologisk mangfold i naturaksen. 

Det overordnede plangrep med akser og den 
røde tråd legger et godt grunnlag for å gjennom 
videre fysisk design ta med referanser fra 
historien med nye tolkninger og programmer.
Et eksempel kan være å utforme den røde tråd 
som en løpebane. Spotlight lyktestolpene, flaggstenger og andre 

elementer tolket på kan også bidra til å skape 
stedsidentitet i byaksen. Referanse: Superki-
len i København er fylt med elementer fra hele 
verden, som hver representerer identiteten til 
nabolaget mange kulturelle bakgrunner. 
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Oppsummering

DAGENS SITUASJON 
Travbanen har en sterk referanse til historien og minnene til 
stedet ettersom området kun har fungert som travbane i nyere 
tid. Men området som det fungerer i dag, er ikke koblet på 
nærområdet hverken knyttet til funksjoner, stedsidentitet eller 
i det fysiske. Det er heller ikke utelukkende positive minner fra 
stedet utifra dagens situasjon. Det er allikevel noen særlige 
elementer/aktiviteter som kan være viktig å bringe med videre 
i den fremtidige utviklingen av området. 

FREMTIDENS SITUASJON 
Planforslaget binder sammen og fremhever de positive 
kvalitetene i nærområdet. Styrker dagens bruk/aktiviteter  og 
bidrar til økt mangfold i området på alle nivåer. 
 
Hovedgrepet med de tre akser og de mangfoldige nabolagene 
legger til grunn for et sterkt planforslag som har gode 
forutsetninger for å lykkes med å skape et nytt attraktivt 
sted som bygger opp omkring og spiller på de sosiokulturelle 
kvaliteter som finnes i nærmiljøet i dag. 
 
Planforslaget sikrer og ivaretar de kriterier som er viktige 
for å sikre et fremtidig område med en sterk og positiv 
stedsidentitet. Det vektlegges allikevel at det er noen viktige 
kriterier som må på plass i videre detaljert utforming av 
området, samt programmering for å kunne konstantere at 
utredningstema er fullt ut ivaretatt i den fremtidige løsningen.


