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1.1 Innledning 
Denne rapporten oppsummerer erfaringer og resultater fra prosjektet "Convincing the sceptics, 
mobilizing the supporters, supporting the planners: Organizing extensive and robust user 
support for the Brøset development". Prosjektet har vært gjennomført ved Institutt for 
byggekunst, prosjektering og forvaltning og Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. 
Trondheim kommune har vært aktivt involvert i planleggingen og gjennomføringen av de ulike 
del-aktivitetene som omtales i denne rapporten. I tillegg til støtten fra Husbanken har prosjektet 
også mottatt støtte fra Stiftelsen Miljøansvar. Vi ønsker å takke for bidragene til realiseringen av 
brukermedvirkningsprosesser knyttet til den nye bydelen på Brøset. Vi håper og tror at de 
erfaringene som er gjort i dette prosjektet vil ha nytteverdi for dette og lignende prosjekter der 
høye miljøambisjoner i planleggingen kombineres med ambisjoner om å involvere brukere i 
prosessen. 
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1.2 Bakgrunn 
Trondheim kommune igangsatte i 2007 planlegging av en såkalt klimanøytral bydel på Brøset, i 
nært samarbeid med kompentansemiljøene ved NTNU/Sintef. Helt siden starten har prosjektet 
vært kjennetegnet av dette samspillet hvor forsknings- og utvilkingsaktiviteter har løpt parallellt 
med og delvis sammen med planleggingen av området. Status per september 2013 er at 
områdeplanen for Brøset er vedtatt av bystyret i Trondheim kommune og at det pågår 
forhandlinger mellom grunneierne om salg av området og flytting av institusjonen på området. 
Usikkerheten rundt eierskapssituasjonen og diskusjoner i media knyttet til dette spørsmålet har 
indirekte påvirket gjennomføringen av medvirkningsprosjektet, noe som vi skal komme tilbake til 
under beskrivelsen av de ulike arbeidspakkene. Når det nå ser ut til å gå mot en løsning for 
bydelen på Brøset, vil dette danne grunnlag for å involvere potensielle beboere til den nye 
bydelen i mer forpliktende prosesser, i samarbeid med andre aktører som må bidra for å 
realisere boliger og offentlige tjenestetilbud på området. 

1.3 Arbeidspakke 1 - Brukerpanel 
Målsetningen med denne arbeidspakken har vært å etablere et såkalt brukerpanel for å 
innhente kunnskap om hvordan naboer og potensielle beboere i den nye bydelen vurderer 
prosjektet på Brøset og hvordan de nødvendige livstilsendringene kan understøttes for å nå de 
ambisiøse målsetningene. Det er her avgjørende å forstå hvordan ulike grupper vurderer de 
foreslåtte tiltakene i planleggingsprosessen. Tre ulike runder med fokusgruppe-intervjuer har 
blitt gjennomført i forskning på Brøset-prosjektet så langt, og denne rapporten presenterer 
resultater fra den så langt siste undersøkelsen.  

1.3.1 Rekruttering av deltakere 
Et sentralt spørsmål i denne tredje delen av prosjektet har vært å komme i dialog med 
potensielle beboere på Brøset. Gitt at prosjektet er under utvikling, har det gjennom hele 
forskningsprosjektet vært krevende å både identifisere og engasjere denne målgruppen da det 
å ta stilling til framtidig bosted oftest krever mye mer konkret informasjon enn det som har vært 
tilgjengelig her. Ut fra erfaringer med de tidligere brukerstudiene, ble det besluttet å gå for en 
mer målrettet rekruttering av personer som på ulike måter har signalisert interesse for miljø og 
klimaspørsmål. Dette baseres på at tidligere studier som involverte naboer og ungdommer på 
skoler i nærheten av Brøset avdekket en til dels betydelig skepsis til sentrale målsetninger i 
planene for Brøset, spesielt med tanke på det å endre livsstil. Her er et illustrerende sitat fra en 
informant i de tidligere fokusgruppeintervjuene: 

Folk er ikke villige til å ofre alt ennå. For at om et par generasjoner så 
er man… då er man ikke vokst opp med den luksusen vi har gjort nå, 
så då er det ikke så vanskelig å ofre det1 

Blant denne gruppen ble det å leve med redusert tilgang på egen bil og ikke ha egen hage 
forbundet med noe negativt og en begrensende faktor som de hadde vanskelig å forholde seg 
til. Imidlertid så de muligheter i overgangssituasjoner, eksempelvis at en i studenttilværelsen 
kunne dele på ressurser eller at eldre gjerne kunne tenke seg å leve uten bil. Blant annet på 
bakgrunn av disse funnene, ønsket vi i denne undersøkelsen å få vite hvordan "grønne" 
personer tenkte om prosjektet og målsetningene som er kommunisert i foreløpige 
plandokumenter. Vi valgte å bruke etablerte kanaler gjennom å sende ut invitasjoner til 
medlemmer i tre frivillige organisasjoner i Trondheim, Naturvernforbundet, Framtiden i våre 
hender og Bilkollektivet. Et eksempel på rekrutteringstekst som ble benyttet er limt inn under. I 

                                                        
1 For mer detaljert rapportering av resultatene av fokusgruppeintervjuer i arbeidspakke 1, se Löfström (2014 f), Löfström  
(2012),   Löfström, (2011), Löfström & Thomassen (2011),  Löfström & Peterssen (2011), Thomsen & Löfström 
(2011b),  Löfström (2010a), Löfström (2010b).  
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tillegg til slike åpne invitasjoner benyttet vi også våre egne kontaktnett til å identifisere og 
rekruttere mulige deltakere.  
 
 
 
Interessert	  i	  den	  nye	  miljøbydelen	  på	  Brøset?	  Lyst	  til	  å	  engasjere	  deg?	  
Da	  vil	  vi	  gjerne	  prate	  med	  deg	  i	  forbindelse	  med	  en	  undersøkelse	  som	  går	  ut	  
å	  se	  på	  hvordan	  motiverte	  eller	  engasjerte	  mennesker	  tenker	  om	  seg	  selv	  og	  
det	  å	  ta	  miljøhensyn	  i	  hverdagen.	  Vi	  søker	  deltakere	  til	  fokusgrupper	  i	  et	  
forskningsprosjekt	  som	  er	  knyttet	  til	  den	  nye,	  klimanøytrale	  bydelen	  på	  
Brøset.	  I	  første	  omgang	  dreier	  det	  seg	  om	  intervju-‐undersøkelser,	  men	  det	  
vil	  også	  bli	  anledning	  til	  å	  engasjere	  seg	  mer	  aktivt	  senere	  i	  prosjektet.	  
	  
For	  mer	  informasjon,	  ta	  kontakt	  med	  Erica	  Löfström	  eller	  Stig	  Larssæther	  
	  	  
Erica.Lofstrom@ntnu.no 
	  
Stig.Larssather@ntnu.no 
_____________________________________________________________	  

1.3.2 Aktiviteter 
Oppstartmøte for de nye fokusgruppene ble avholdt på Antikvariatet, Bakklandet, lørdag 10 
mars, 2012. Det ble avholdt en overordnet presentasjon av Brøset-prosjektet og målsetningene 
i planarbeidet, samt to presentasjoner av de ulike underprosjektene/arbeidspakkene. På møtet 
ble deltakere til fokusgruppene og arbeidspakke 2 som ble hetende "hageprosjektet" rekruttert. I 
alt 20 personer skrev seg på liste for å delta på fokusgruppe-intervjuer. Intervjuene ble 
gjennomført i to separate grupper og hver gruppe møttes to ganger. Hvert intervju varte ca 1,5 
timer. Spørsmålene i intervjuene ble basert på tidligere fokusgruppeintervjuer for å ha et visst 
sammenligningsgrunnlag, men gikk også mer direkte inn på tema fra parallell-oppdraget for 
Brøset, eks. knyttet til det å dele på bil, kjøkken og andre forslag som teamene kom med i sine 
planer for område.t (Löfström, Erica, 2014 f) 
 

1.3.3 Resultater 
I forhold til helheten i prosjektet var det, ikke overraskende, større tilslutning til de overordnede 
målene blant den grønne gruppen, og redusert bilhold ble ikke oppfattet som så problematisk 
her. Snarere understreket deltakerne at det å samle mange grønne mennesker på et sted ville 
generere stor smitte-effekt på omgivelsene, ”Det ska bli som en en sentrifuge” og ”Spin-off-
effekten vil bli ganske kraftig” er eksempler på utsagn som peker i denne retningen. Flere var 
også bekymret for at området ikke ble radikalt nok, og at funksjonen som et test-område for 
nye, grønne måter å bo og leve på ville bli utvannet underveis. 2 
 
Imidlertid pekte også denne gruppen på behovet for å etablere en infrastruktur på området som 
vil understøtte de grønne valgene en skal gjøre i hverdagen. Tiltroen på dugnadsbaserte 
løsninger var ikke særlig høy hos denne informanten: 

Frivillig arbeid er jo sånn, at man har noen ildsjeler som holder på litt, 
og så blir det tungt og så orker man ikke, og så dør det litt, og så 
kommer det noen og tar over3 

                                                        
2 ibid 
3 ibid 
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Det er også klare forventninger til at Brøset skal være et service-drevet lokalmiljø der en kan 
betale andre for å levere fellestjenester som erstatning for privat forbruk, eks i forhold til 
vaskeritjenester og matlaging. 
 

Det ville være en utmerket ide for det delte kjøkkenet at noen faktisk 
ble betalt for å lage middag hver dag4 

Informantene er imidlertid mer uklare på hvordan denne profesjonaliseringen skal foregå i 
praksis, men ser det som en forutsetning for at ting skal gå rundt i hverdagen. De er også åpne 
for å dele på ressurser og fellesareal, men understreker samtidig at fellesområder må være 
fleksible for å tilpasse seg ulike personers behov og endringer over tid.  
 
Oppsummert kan en si at denne målgruppen i større grad deler målsetningene for Brøset-
prosjektet slik det har vært definert i en tidlig fase og at de ser for seg å være ”motor” i å gjøre 
hele området til en grønn bydel.  
 
Resultatene fra denne arbeidspakken viser derfor at en i markedsføringen og utviklingen av 
konkrete løsninger på Brøset må tenke på hvordan samspillet mellom ”grønne” beboere og ”folk 
flest” kan fungere på en positiv måte. Målet må være å få til positive spiraler som motiverer 
andre til å ta del i å oppfylle målsetningene, og støtte de grønne beboerne fra denne gruppen i 
å fungere som "pionerer" og inspiratorer i å forandre livsstil. Samtidig må en unngå at denne 
gruppen beboere får en altfor stor belastning i å drive hele prosjektet. Dette er imidlertid en stor 
utfordring i dagens boligmarked og vil kreve nytenkning i forhold til både medvirkningsprosesser 
og utviklingsmodeller (Löfström, 2014 f).  

1.4 Arbeidspakke 2 - Living Lab - midlertidig 
installasjon på Brøset 

Målsetningen med denne arbeidspakken har vært å undersøke hvordan midlertidige 
installasjoner i form av et hageanlegg og andre midlertidige bygninger kan brukes i 
medvirkningsprosesser overfor naboer og potensielle beboere på Brøset. Prosjektet inngår som 
et av flere case i et PhD-prosjekt ved NTNU finansiert gjennom forskningsprosjektet ”towards 
carbon neutral settlements”. Gjennom konkrete installasjoner på selve området har det vært en 
målsetning å gjøre Brøset-prosjektet mer konkret og håndgripelig for dem som står utenfor 
selve planprosessen og kanskje har vanskelig for å relatere seg til plandokumenter og abstrakte 
skisser over mulige utviklinger på Brøset.  
 
Metodisk representerer denne arbeidspakken en annen tilnærming til medvirkningsprosesser 
som baserer seg på såkalt practice-led research. Kunnskap genereres her gjennom å gripe inn i 
en etablert kontekst med ulike tiltak, og så sammen med de berørte partene teste ut ulike 
hypoteser og virkemidler i en åpen prosess.  
 

1.4.1 Konseptutvikling  
Konseptet for installasjonen på Brøset-tomta ble utviklet gjennom en serie med workshops der 
ulike skisser ble presentert og videreutviklet som et resultat av innspill fra ulike aktørgrupper. I 
den første fasen utgjorde disse gruppene studenter ved arkitektfakultetet ved NTNU og 
deltakere på et seminar om urbant landbruk i regi av NTNU i mars 2012. Ved oppstartmøtet i 
april 2012 forelå det altså et nokså detaljert utkast til plan for området, og det hadde også blitt 
ordnet med nødvendige tillatelser fra Trondheim kommune og grunneiere i forhold til å ta i bruk 

                                                        
4 ibid 
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det øverste hjørnet av Brøset-tomta lengst mot sør, ved eksisterende midlertidig 
barnehage/skoleanlegg (se figur 1).   
 

 
 
Figur 1. Plassering av anlegget (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
 
Plasseringen av anlegget tok utgangspunkt i observasjoner av aktivitet og spontan ferdsel der 
busstoppet i Brøsetveien og eksisterende skole- og barnehage genererer en del aktivitet i et 
ellers nokså lite benyttet område. Samtidig ble de ulike elementene gruppert rundt en sti som på 
vinterstid ble dannet gjennom at brukerne av området kuttet hjørnet  over tomta for å få mer 
direkte adkomst fra buss-stoppet. Denne stien ble gjort mer tydelig gjennom å fjerne det øverste 
jordlaget og legge på singel. I tillegg til de elementene som er vist i figuren under, ble det også 
lagt til et drivhus nedenfor dyrkingsbedene for å kunne utvide mulighetene for dyrking og å ha et 
beskyttet rom for å møtes i et nokså værhardt område. Det ble også ut fra tilbakemeldinger fra 
de involverte personene etablert striper med individuelle parseller på oppsiden av stien, samt et 
pilegjerde som markerer grensene av tomta mot omkringliggende landskap.   

 
 
Figur 2. Konseptbeskrivelse med dyrkingsbed og informasjonspunkt (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
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Selve informasjonspunktet består av en struktur som er laget for å se ”uferdig” ut, for å invitere 
til engasjement, utformet som en slags dekonstruert låve, en typologi de fleste har et forhold til. 
Reisverket består i hovedsak av kortreist kjerneved av furu som er kledt med gjenbrukte 
europaller. Bygningen er åpen for å invitere de som passerer til å gå inn og gjennom strukturen. 
Nedenfor stien er det etablert såkalte høybed av mais-impregnerte planker (Kebony) som gjør 
det enklere å dyrke for eks barn og eldre.  
 

1.4.2 Rekruttering 
Planene og skissene for området ble presentert på oppstartmøtet i mars 2012, og fulgt opp med 
workshoper som gikk ut på å etablere konkrete planer for aktiviteter på området. Parallelt med 
denne prosessen som involverte de ”grønne” deltakerne rekruttert gjennom frivillige 
organisasjoner og nettverk, ble det også gjennomført besøk og intervjuer som del av 
nabovarslingen. Den opprinnelige hensikten var da at disse to gruppene skulle inngå i en 
gruppe med fokuspunkt rundt dyrkingsprosjektet og andre aktiviteter på området. Det viste seg 
imidlertid at oppslutningen fra de ”grønne” personene om den faktiske gjennomføringen av 
prosjektet ble mindre enn forventet, slik at det ble nødvendig å supplere med flere deltakere 
gjennom strategisk rekruttering av personer fra området på Brøset. Dette ble gjort gjennom 
målrettet informasjon til boliger i området med begrenset eller ingen hagemulighet. Resultatet 
var at de personene som etter hvert ble aktive deltakere i gjennomføringen av prosjektet i all 
hovedsak bestod av denne siste gruppen som hadde fysisk nærhet til tomta. Antall deltakere 
varierte mellom 10 og 20 personer, der flertallet hadde en egen parsell som de kunne dyrke på. 
I tillegg fikk barnehagen i nærområdet sitt eget dyrkingsbed. Det ble ikke gjennomført noen 
systematisk undersøkelse av hvorfor ”de grønne” i så liten grad ble med på selve dyrkingen, 
men avstand fra eget bosted og dårlig kollektivdekning i området kan være en betydelig terskel 
for personer som i utgangspunktet ikke har eller ønsker å benytte seg av privatbil.  
 

1.4.3 Aktiviteter og organisering 
I forkant av oppstarten ble det etablert en hjemmeside der bilder og aktiviteter ble lagt inn etter 
hvert (www.broset.info). Noen utvalgte bilder og aktiviteter fra denne siden er presentert under. 
 

 
 
Post-it lapper fra workshop under seminar om urbant landbruk på Lian 23.03.12. En 
landskapsmodell av området på Brøset ble brukt som utgangspunkt for diskusjon og innspill 
(Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
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Fra oppstartworkshop i hageprosjektet 14.04.12 der konkrete aktiviteter og framdriftsplan ble 
diskutert. (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
 
 
 

 
 
Bygging av høybed 24.0412 (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
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Verksted i pilefletting 05.06.12. (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
 
 

 
 
Infohuset slik det framstår ferdig bygget, med gruslagt sti, høybed og dyrkingsparseller, 
08.06.12. (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
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Dyrking i høybed og parseller. De flest deltakerne foretrakk å etablere sin egen parsell foran å 
delta i felles dyrkingsprosjekter. Ferdig montert drivhus øverst til venstre i bildet.  (Bilde 
opphavsrett: Eli Hatleskog) 
 
 
 

 
 
Som del av høringsprosessen for Brøsetplanene, ble det laget en utstilling i infohuset med 
plansjer, 3D-modell og kontaktinformasjon til kommunen. Ca 600 personer besøkte utstillingen i 
perioden fram mot høringsfristen. 17.07.12. (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
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Mye vekst og frodighet i hagen – juni til september 2012. (Bilde opphavsrett: Eli Hatleskog) 
 
 
 

1.4.4 Resultater 
I løpet av sommeren 2012 var området flittig brukt av både de som var direkte involvert i 
dyrkingen og personer som besøkte stedet. Det forekom relativt ofte at grupper av mennesker 
kunne sitte i infohuset og diskutere samtidig med at det foregikk ulike former for 
dyrkingsrelaterte aktiviteter på området. Registreringer av trafikk under utstillingen viser at ca 
600 personer besøkte huset i denne perioden. Trondheim kommune brukte også området som 
utgangspunkt for omvisninger og besøk der delegasjoner fra inn- og utland fikk se utstillingen 
og dyrkingsprosjektet. Et stort antall mennesker har også passert gjennom området på stien 
som ble anlagt og blitt ”passivt” eksponert for både utstilling og dyrkingsprosjektet. Media har 
også benyttet prosjektet som fokuspunkt for diverse innslag, senest i forbindelse med besøket 
til miljøvernminister Vegard Solhjell våren 2013 der NRK Midtnytt laget et innslag der både 
ordfører, minister og forskere ble intervjuet om framtiden for Brøset-prosjektet ved infohuset på 
tomta.  
 
Når det gjelder hvordan deltakelsen i prosjektet har påvirket dem som deltok, ble det foretatt et 
fokusgruppeintervju med seks personer høsten 2012. Deltakerne ble spurt om hva de syntes 
om utviklingen på Brøset, hvordan de selv brukte området og hvordan de ønsket at prosjektet 
skulle utvikle seg i framtiden. Intervjuet hadde en varighet på ca 1,5 timer. Gruppen var delt i 
synet på den reduserte parkeringsdekningen i området, hvor halvparten syntes dette var greit, 
mens den andre halvparten trodde dette ville gå utover realiseringen av prosjektet. Ellers var 
det mange refleksjoner omkring hvordan Trondheim som by hadde gjennomgått store endringer 
og at Brøset-prosjektet representerte nok en slik stor endring av et område av byen som 
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tidligere ble kalt ”Snaustrinda” og hvor personer som kom derfra kunne kjennes igjen på 
dialekten.  
 
Det første som opptok deltakerne når det gjaldt selve hageprosjektet var hvordan utstyr og bed 
fikk stå helt i fred for ramponering og hærverk. Noen trekker også linjer fram til den nye bydelen 
der dyrking er et av tiltakene som skal tilføre området ekstra kvaliteter.  
 

Det er helt utrolig at folk ikke har stjålet ting, at ting har fått stå i fred 5 

Hvis de hadde tatt en tur til drivhuset kunne de bare tatt spader og 
andre ting der6 

Dette er jo viktig, når det skal bli så mange folk på et lite område og 
det er planlagt at det skal være flere slike parseller, så det er bra at vi 
har så gode erfaringer herfra7 

 
Når det gjelder videreføringen av prosjektet ønsket deltakerne først og fremst å bygge på 
eksisterende nettverk og rekruttere inn venner og bekjente, snarere enn å annonsere bredt i 
media. Flere er også opptatt av at etableringen av hage-anlegget gjør det enklere å få også 
andre til å delta.  
 

Jeg synes vi skulle satt møtetider, danne en gruppe der folk er bedre kjent, jeg 
synes det er veldig viktig – viktig å komme sammen, dele mye informasjon, det 
er mange som aldri har dyrket noe før, vi kan gi dem informasjon, både online 
og ansikt til ansikt. 8 

Kanskje folk ikke helt visste hva det var dette året, alt var på vei til å 
bli satt på plass, nå hvor ting er på plass blir det enklere å få andre til 
å delta9 

 

Selv om prosjektet formelt er avsluttet, er det også gjennomført dyrking i hagen på Brøset i 
2013, riktignok i noe mer begrenset omfang enn den første sesongen. Erfaringene fra 
arbeidspakken viser at det er mulig å få til lokalt engasjement gjennom god tilrettelegging og 
gjennomtenkte installasjoner som tar hensyn til lokale forhold, både i forhold til plassering og 
identifisering av behov hos dem som bor i området. En interessant konklusjon er også at fysisk 
nærhet til et område tilsynelatende betyr mer enn ideologisk overbevisning, i alle fall når det 
kommer til gjentakende handlinger som det å dyrke mat over en hel sesong. På tross av at vi 
her snakker om et meget begrenset utvalg mennesker og en dyrkingssesong så velger vi likevel 
å tolke dette funnet i retning av at det er viktig å spre slike områder utover og gi mange 
mennesker god tilgang til dyrkingsmuligheter der de bor. 

 

1.5 Oppsummering og konklusjon 
På grunn av den uavklarte situasjonen på Brøset, har det vært vanskelig å videreføre 
medvirkningsprosessen med de involverte personene i dette prosjektet, utover å holde dem 
                                                        
5 For mer detaljert rapportering av resultatene se Hatleskog (2014a f) 
6 ibid 
7 ibid 
8 ibid 
9 ibid 
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orientert om framdriften i arbeidet med områdeplan og hva som blir sannsynlig progresjon 
framover. Vi avholdt et møte på Prinsen hotell 28.08.12 der Merete Wist fra Byplankontoret, 
Trondheim kommune, orienterte om status for planarbeidet. Her diskuterte vi også uforpliktende 
omkring hvilke muligheter som var åpne for innspill fra engasjerte personer som ønsket å være 
aktive i forhold til Brøset-prosjektet. Da kommunen ikke har gitt noen klare signaler om hvordan 
eventuelle innspill og medvirkning fra potensielle beboere skal håndteres, utover ”formelle” 
innspill i høringsperioden for områdeplanen, fant vi det fra forskningsgruppas side tilrådelig å 
legge videre engasjement opp mot de involverte personene i prosjektet på vent. Prosjektet har 
likevel inngått i den interne rapporteringen i kommunen og har blitt rapportert til politikerne som 
del av den samlede medvirkningen i relasjon til Brøset-prosjektet.  
 
Selv om denne manglende konkretiseringen og stadige utsettelser i prosessen har gitt dette 
medvirkningsprosjektet noe preg av å være en ”simulering”, så mener vi på tross av dette at 
resultatene vil gi verdifull kunnskap, både i forhold til Brøsetprosjektet og andre 
byutviklingsprosesser. Innsiktene fra den første arbeidspakken om hvordan den ”grønne”  
målgruppen vurderer forhold rundt livsstilsendringer og tilrettelegging i planlegging er 
interessant, spesielt når vi sammenholder dem med ”folk flest” i tidligere brukerstudier på 
Brøset. Erfaringene fra å bruke midlertidige installasjoner som del av en ”bottom-up” 
medvirkningsprosess er også veldig interessante og representerer en kontrast til en mer 
tradisjonell forståelse av medvirkning med høringer og skriftlige innspill, slik plan og 
bygningsloven foreskriver og de fleste norske kommuner praktiserer.   

1.6 Publikasjoner og omtale 
Det har foregått omfattende publikasjonsvirksomhet fra prosjektet, og det kommer flere 
leveranser framover, både i form av to bok-kapitler i en vitenskapelig antologi om Brøset-
prosjektet som kommer ut vår 2014, og en egen doktorgradsavhandling med materiale fra blant 
annet arbeidspakke 2 som ferdigstilles rundt årsskiftet 2013/2014. Vi kommer også til å avholde 
et frokostmøte i november 2013, samt publisere en kronikk i Adresseavisen der resultatene fra 
prosjektet vil bli formidlet.  
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