
Gnist Løsninger 
 
Spørsmål og svar fra åpent informasjonsmøte med leverandører 23. mars 2022.  
 
For å finne relevante spørsmål og svar, klikk på ønsket kommune under: 
 
Åseral 
Vanylven 
Suldal 
Sogndal, Luster og Aurland 
Skjervøy 
Nore og Uvdal 
Nome 
Lom 
Sortland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Åseral 
 
Spørsmål: Ser dere på hyttefelt i form av tradisjonelle konstruksjoner mtp at dere ønsker 
høy standard, eller er dere også interessert i å se på unike overnattinger som f.eks. 
tretopphytter/igloer etc?  
Spørsmålsstiller: Aud Helen / PlayDesign Studio 
Svar:  
Vi er interessert i alle typer overnattinger. Veldig gjerne nye tankar slik du gir døme på :-) 
---------------------------  
Spørsmål:  Er det bestemt et sted hvor noe skal skje (en bestemt tomt), eller er det mer et 
generelt konsept for Bortelid?  
Spørsmålsstiller: Erik Allende, THA Arkitekter i Setesdal 
Svar:  
Begge deler – er et område (Berge) som har stoppet opp, myrområde. Spesielt i forhold til 
dette. Men det gjelder for hele Bortelig – måten vi utvikler på skal legges til rette for hele 
destinasjonen. Både Berge og Grundevasshei kan være konkrete områder -------------------------
--  
Spørsmål: Enkeltståede fritidshytter som er poenget?  
Spørsmålsstiller: Stiv Kuling Arkitekter  
  
Svar: Tenker videre, ikke kun frittstående enkelthytter, nei. Er åpne i tilnærmingen.  
---------------------------  
Spørsmål: Tenkt på design, komfort – ex. krav om å kjøre fram til hyttene? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Nei. Tenker kan være ønskelig i noen av områdene, ikke i andre.   
---------------------------  
Spørsmål: Regner med at det vil være mulig å komme tilbake med eventuelle ytterligere 
spørsmål.  
Spørsmålsstiller:  
Svar: Ja, der er bare å spørre – ring kommunen eller send e-post.  
---------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanylven 
 
Spørsmål: Moderne teknologi, feks droner for å hente og tolke data frå området 
Spørsmålsstiller: Asintas AS 
Svar: Dette høyrest interessant ut, kanskje også sett opp mot samarbeidet vi har med telenor i dag. 
---------------------------  
Spørsmål: Korleis ser de på prosjektet knytt mot resten av regionen 
Spørsmålsstiller: Norplan 
Svar: Vi ser for at Vanylven er ein pilot og at synergiane kan nyttast i heile regionen. (Men Vanylven 
vil også kunne realisere løysingar sjølve). 
---------------------------  
Spørsmål: Vannvegsstasjonar, kva meinar de med det ordet? 
Spørsmålsstiller: Martin Hagen 
Svar: I utgangspunktet hadde vi ikkje definert ein spesiell plass eller tankar. Tanken med 
vannvegsstasjonar er at vi ikkje heilt veit kvar desse skal vere og at vi er positive til å få innspel på 
desse. stasjonane må vere med på å skape verdiar på kort (pop-up) eller lengre sikt.  
---------------------------  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suldal 
 
Spørsmål: i kor stor grad skal ein vere løsningsorientert når ein presenterer et forslag? 
Spørsmålsstiller: Omega Design 
Svar:  Ei skisse på mogeleg løysing og moglegheitsrom er ønskeleg.  
---------------------------  
Spørsmål: Erfaringar frå tidlegare industrietableringer- t.d Blåsjø 
Spørsmålsstiller: Nordic Edge  
Svar: Vi ser helt klart at dette gav kommune ein “boozt” og det er ønskelig at mogelege 
industrietableringar skal gjere det same i denne omgang.  
---------------------------  
Spørsmål: Er det tenkt møteplass/ arbeidsplass generering? Jobbe midlertidig, etablere seg 
midlertidig. Er det tenkt på ektefelle som er nr2 kan ha sin arbeidsplass?  
Spørsmålsstiller: Nordic Edge  
Svar: Me håpar på meir permanent bosetting. ,kommunen har tilgjengelig næringsareal - 
styrking av varig infrastruktur  
---------------------------  
Spørsmål: Store industrietableringar i nær framtid, kva om det ikkje blir noko av? Vert det 
lagt til rette for andre industrietableringar? 
Spørsmålsstiller: Erik Aldner  
Svar: Kontinuerlig arbeide - ikkje enten eller.  
---------------------------  
Spørsmål: På utlysning var miljøaspektet meir fokusert på - kor viktig er miljøaspektet i høve 
til arbeidsplassar?  
Spørsmålsstiller: Minus - Kristian Notland HArnes  
Svar: Miljørekneskap - totalen,   det vil vere ei avrekning. Miljø kun for Suldal eller regionalt, 
nasjonalt?  
---------------------------  
Spørsmål: Kva tenkjer de i høve til digitalisering m.t.p industri 4.0 
Spørsmålsstiller: Elin Lie  
Svar: Framtidas omsorg er vi opptatt av, løysingar som ikkje krever mykje personal. Nye 
samarbeidsmodellar og konstellasjonar. Digitalisering ligg som ein grunnpilar. 
Mange aktører ønsker å bli med på ein “moderne by” i distriktet. 
Kommunen har fiber til alle grender.  
---------------------------  
Spørsmål: Korleis er bu kapasiteten i kommunen  
Spørsmålsstiller: Elin Lie 
Svar: pr i dag er det tomter, også areal.  Lite kommunisert.  
---------------------------  
Spørsmål: Har kommune ein tydeleg klimaprofil?  
Spørsmålsstiller: Elin Lie 
Svar: kommunen er miljøfyrtårnsertifisert, og intensjonen er til stades. I gjeldande 
kommuneplan er eit eige avsnitt på Klima, energi og miljø.  
---------------------------  
Spørsmål: Er det etablert samarbeid mellom eksisterande næringsliv, og 
innbyggere?  Liknande løysingar og problemstillingar i frå innland og utland dere er inspirert 
av?  



Spørsmålsstiller: Play Design  
Svar: Dei fleste samarbeidsarenaer er initiert av kommunen.  Kommunen har ikkje vore og er 
ikkje inspirert av nokon eksterne.  
  
---------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sogndal, Luster og Aurland 
 
Spørsmål: Kan Fortidsminneforeningen med deres erfaring med å jobbe med turister og 
besøksproblematikk fungere som en ressurs i arbeidet (viser til utviklingsarbeidet på Urnes) 
Spørsmålsstiller: Astrid Galstad 
Svar: ja det er en ressurs vi har tenkt kan være nyttig for prosessen og vi har tenkt at kanskje 
verdensarvkoordinator kan involveres og ha dialog med løsningsleverandørene.  
---------------------------  
Spørsmål: Hvilken innsikt har dere ifht stedsutvikling/bokvalitet i bygdene vs økt turisme?  
Spørsmålsstiller: Stine Karlsen, Sopra Steria 
Svar: Innovasjonsprosessen vil trolig gi bedre innsikt i problemstillingen. Vi ønsker turisme, men helst 
en mer bærekraftig form som er mindre bilbasert, får bedre opplevelse av staden og som har større 
verdi for lokalt næringsliv 
---------------------------  
Spørsmål: Hvilken innsikt har dere rundt framtidens turister? Annen målgruppe enn i dag?  
Spørsmålsstiller: Stine Karlsen, Sopra Steria 
Svar: Vi vet ikke hvilke typer turister som kommer i framtiden, men i regionen jobbes det for turisme 
som blir lengre og reiser mer kollektivt. Det er ventet at elbil andelen vil øke og det er lokale planer 
som kan ha innvirkning på trafikkmengden de neste årene 
---------------------------  
Spørsmål: Hvordan er investeringsviljen? Hvem bærer de tyngste utgiftene? - hvem skal hjelpe en 
investeringsvillig bedrift til å vokse og bli større - hvem kan gå inn og pushe de som er villig til å 
satse? 
Spørsmålsstiller: Stine Karlsen, Sopra Steria 
Svar:  
---------------------------  
Spørsmål: Jobber hovedsakelig med videotekniske løsninger - Mange aktører har tatt i begrepet 
turismen - Er det turister man jobber etter eller er det reiselivsaktører man jobber etter? Mice - er 
dette et satsingsområde som aktørene skal være en del av. Alle vil ha minst mulig folk som blir lengst 
mulig - Har dere bestemt dere for hvilke gruppe dere vil jobbe mot og hvordan jobber man mot disse 
partnerene idag 
Spørsmålsstiller: Tor , fra Broadstone 
Svar: Vi vet at turistene kommer uansett - vi er interessert i at turismen blir håndtert på en bedre 
måte. Ettersom dette er en innovasjonsprosess der vi som oppdragsgiver selv ikke skal gå så dypt inn 
i hvordan oppgaven skal løses, så tenker vi at hvem det er mest hensiktsmessig å jobbe opp imot for 
å nå opp til målene i konkurransegrunnlaget må være opp til løsningsleverandør 
---------------------------  
Spørsmål: Har vi diskutert om turismen faktisk må vokse eller om det er greit å holde det på nivået 
det er nå? 
Spørsmålsstiller: Tone Smidt 
Svar: Kommunene ønsker høyere innbyggertall. Vi ønsker mer turisme så lenge det ikke forringer 
bustadsopplevelsen. Hvor mye som er for mye osv. er det vanskelig å svare på og vil kanskje variere 
mellom stadene? Men hvordan besøkstallene vil utvikle seg  vil jo være styrt av utviklingen rundt 
(regionalt, nasjonalt, internasjonalt og lokale planer i nærområdet). Vi er nødt til å legge til rette slik 
at verdiskapning og opplevelse blir best mulig uavhengig av hvor mange turister som kommer. 
---------------------------  
Spørsmål: Hvor stort fokus har vi på kultur idag og i prosjektet 
Spørsmålsstiller: Astrid Levåg 
Svar: Viktig med fokus på kultur - verna bygg og urnes stavkirke , mye historisk ifht landbruk. 
Områdene ligger nært verdensarvområder/bygg, landskapsvernområder og andre natur- og 
kulturverdier (kulturlandskap)..  



---------------------------  
  
Spørsmål: Er prosjektet avgrensa til dei 3 nemnde stadane? 
Spørsmålsstiller: Jon Tvilde 
Svar: Ja prosjektet fokuserer på de tre bygdene,  men løsningen bør være overførbar til andre steder 
med lignende utfordringer 
---------------------------  
Spørsmål: Kan dere nevner noe referanseprosjekter/plasser som dere ser opp til? Plassene der 
turisme er behandlet på en måte som dere se kunne fungere i Undredal, Solvorn eller Fjærland. 
Spørsmålsstiller: Lucie Sediva / BRUKET arkitektur 
  
Svar: Vi har ikke diskutert dette. Vi har hatt fokus på å ikke gå for langt i å komme med forslag til 
løsninger selv. 
---------------------------  
  
Spørsmål: Opplever at det er svært mye snakk om reiseliv, grupper, opplevelser, og finansiering. Det 
er en viktig del av oppgaven som skal løses, men kan dere si noe om hvordan dere tenker dere å 
ivareta de lokales interesser? Det handler jo også om bærekraftige bygder og samfunn, med fokus på 
bo- og livskvalitet både i og utenfor turistsesong. 
  
Spørsmålsstiller: Stig Thomasen 
Svar: Det er viktig for de lokale at turismen i minst mulig grad skaper trafikktrøbbel / farlige 
situasjoner, forsøpling eller er til bry på andre måter. Turismen kan være bra for de fastbuende når 
den fører til bedre lokale tilbud (feks opprettholde nærbutiukk) gir muligheter for lokalt næringsliv, 
nye bekjentskap.  
Involvering av bygdelaga er difor viktig her òg, for at løysninga er noko dei òg ynskjer.  
---------------------------  
Spørsmål: Er trafikkutfordringen hovedoppgaven vi ønsker å løse? 
Spørsmålsstiller: Astrid Levåg 
Svar: Det er ikke bare trafikkutfordringen vi ønsker å se på, det er litt opp til løsningsleverandør å 
velge åssen en vil løse oppgaven slik den er beskrevet i konkurransegrunnlaget. 
---------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skjervøy 
 
Spørsmål: Vil dere etablere formell klynge, eller tenker dere å bruke metodikken fra formelle 
klynger? 
Spørsmålsstiller: Line Kjelstrup, Biotech North 
Svar: Ikke formell klynge i utgangspunktet, men metodikken for klyngedannelse er interessant. 
Kanskje vil dette munne ut i formell klynge en gang. 
---------------------------  
Spørsmål: Vil det bli fokus på området Sandøra Øst? Eller vil man gjøre noe på tettstedet? 
Spørsmålsstiller: Nikolai Sabel, Lokalt byrå 
Svar: Det er kanskje ikke hensiktsmessig å bruke området Sandøra Øst til løsningen vi leter etter. 
Kanskje løsninger på tettstedet. 
---------------------------  
Spørsmål: Jobbes det parallelt med hva som skal etableres på Sandøra Øst av annen industri? Er det 
laga noen strategi for hvilke etableringer man ønsker  å ha der? Ønsker man å drøfte dette i denne 
prosessen? 
Spørsmålsstiller: Mette Suhr, Kreativ industri 
Svar:  Det vil ikke bli fokus på nye bedriftsetableringer, da dette er en egen prosess. Men det er 
naturlig å tenke at  Gnist-prosessen må se til hvordan området tenkes å utvikles videre. 
---------------------------  
Spørsmål:  link til forskningsmiljø, NorInnova, ønsker å matche med andre. 
Spørsmålsstiller: Line Kjelstrup, Biotech North 
Svar:  
---------------------------  
Spørsmål: Hvilken utdanning finnes på VGS? 
Spørsmålsstiller: Marie Leivestad, Skjervøy kommune 
Svar: Blå linjer: Naturbruk, akvakultur, fiske/ fangst, studiespes. første året, helsefag. I tillegg er Blått 
kompetansesenter Nord AS og Fagskolen i Troms etablert på skolen.  
---------------------------  
Spørsmål: VGS-elever, hvordan er søketallene og rekruttering til den videregående skolen på 
SKjervøy? 
Spørsmålsstiller: Nikolai Sabel, Lokalt byrå 
Svar: Elevtallet går ned i Nord-Troms. Likevel er det en økning til de “blå fagene” på Skjervøy. Her er 
elever fra nabokommunene, men også fra Tromsø 
---------------------------  
Spørsmål: Har dere kartlagt eller tenkt å kartlegge  infrastrukturen/ transportløsninger til/ fra 
Skjervøy mtp. fly, båt etc. i dette prosjektet? 
Spørsmålsstiller: Mette Suhr, Kreativ Industri 
Svar: Nei, det har vi ikke. Det vi kan si er at det er en småflyplass i Sørkjosen, ca 35 min kjøring fra 
Skjervøy. I tillegg er det hurtigbåtruter til/ fra Tromsø. I tilknytning til disse jobbes det med å se på 
hvordan man kan forbedre rutene, særlig mtp. videregående skoleelever til/ fra Karlsøy.  
---------------------------  
 
 
 
 
 
 
 



Nore og Uvdal 
 
Spørsmål:  

1. Teamdannelse: Hvordan fungerer dette praktisk?  

  
2. Forskning: Her er det muligheter for å synse mye. Er det gjort noen jobb for å hente inn 
forskning på dette temaet?  

  
Spørsmålsstiller: Kirsten Lexberg, Lakter 
  
Svar:  

1. Teamdannelse: Legge inn i excel-skjema fra Doga. Doga er behjelpelig med å sette sammen 
team.  

  
2. Eksisterende forskning: Lite forskning spesifikt på dette som vi har funnet. Vi har bedt om 
hjelp fra Distriktssenteret. https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/det-loenner-seg-
for-kvinner-aa-flytte-fra-bygda  

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-
bygda-de-vokser-opp-i  
https://khrono.no/utdanningsniva-distrikt-og-kjonnsforskjeller/479076  
https://www.nrk.no/nordland/kvinner-rommer-distriktene-over-hele-landet-_-i-lofoten-
mener-de-a-ha-losningen-1.14383374  
https://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2021/04/Unges-motivasjon-Nordtug.pdf  
https://distriktssenteret.no/artikkel/tilflyttings-og-rekrutteringsarbeid-i-distriktene-en-
oppsummering-av-kunnskap/  

  
Mye kartlegging tyder på at boliger er mangelvare.  

---------------------------  
Spørsmål:  

1. Hva er grunnlaget for prosjektet? Har dere pratet med kvinnene? 

  
2. Mulighetsworkshop - er det mulig å få tilsendt denne? 

  
Spørsmålsstiller: Beatrice - Byantropologene 
 Svar:  
 Ikke dybde-innsiktsarbeid enda. Driver attraksjonskraft-prosjekt. Mulighets-workshop i november. 
Hva er utfordringsbildet i kommunen. Hva må vi gjøre noe med? Ble klart at det er lite rom for å 
lykkes for kvinnelige grundere. Ikke romslig nok for at kvinner stikker hodet fram og satser. Kanskje 
lettere andre plasser. Ble klart at det er behov for arenaer for kvinner. Dersom kvinner prøver å få til 
noe er det ganske mange gamle gubber som håper at man skal mislykkes.  

  
Mulighets-workshopen besto av en god blanding av deltagere. Både unge, gamle, politikere, 
kvinner, menn osv.  
  

2. Mulighetsworkshop: sendes ut. 

  
 ---------------------------  
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https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-opp-i
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/kRmEOk/bare-tre-av-ti-jenter-vil-tilbake-til-bygda-de-vokser-opp-i
https://khrono.no/utdanningsniva-distrikt-og-kjonnsforskjeller/479076
https://www.nrk.no/nordland/kvinner-rommer-distriktene-over-hele-landet-_-i-lofoten-mener-de-a-ha-losningen-1.14383374
https://www.nrk.no/nordland/kvinner-rommer-distriktene-over-hele-landet-_-i-lofoten-mener-de-a-ha-losningen-1.14383374
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https://distriktssenteret.no/artikkel/tilflyttings-og-rekrutteringsarbeid-i-distriktene-en-oppsummering-av-kunnskap/
https://distriktssenteret.no/artikkel/tilflyttings-og-rekrutteringsarbeid-i-distriktene-en-oppsummering-av-kunnskap/


Spørsmål:  
  

1. Miljøer: Finnes det miljøer eller organisasjoner av kvinner som ønsker å engasjere seg i 
dette? Kvinneattraktive boliger. Hva menes med det? 

  
2. Ungdom: Hvordan er tilbudet til ungdom? 

  
Spørsmålsstiller: Glenn Sæstad - Lokalt byrå 
  
Svar:  

1. Miljøer: Kommune med 2500 innbyggere. Oversiktlig. Man har god oversikt over 
ressurspersoner. Det finnes ikke eksisterende organisasjon/sammenslutning. Veldig få 
attraktive boliger. Ønsker å se på attraktive møteplasser og og boliger.   

  
Vi har veldig dårlige boliger. Kvinner reagerer jevnt over sterkere på hvor dårlige boligene er 
når de blir presentert.  

  
2. Ungdom: Ungdomsklubb i litt dårlig forfatning. Litt begrenset utvalg i bygda.  

Innen motorsport er det et veldig bra miljø.  
---------------------------  
  
Spørsmål:  
Kartlegging av kunnskapsgrunnlag? 
  
Spørsmålsstiller: Johanna Carr, Allegro CX design 
  
Svar:  
Noe kartlegging. Mulighetsworkshop. Folkemøte Leve Hele Livet.  
  
Nore og Uvdal er veldig god på integrering. Klarer å finne jobb til dem. Men sliter med å finne gode 
boliger til flyktningene også.  
---------------------------  
  
Spørsmål:  
Erfaringer fra resultatene fra Europan.  
Er det gjort en evaluering av Europan? 
  
Spørsmålsstiller: Enar Lundøe - Alt Arkitektur 
  
Svar:  
Erfaringer:  
Sentrumsgata blir opprustet nå i år på bakgrunn av resultatene fra Europan. 
Forstudie: Kultur og badepark gjennomføres nå på bakgrunn av resultatene fra Europan 
  
Evaluering 
Nei, ikke gjort noen evaluering 
  
---------------------------  
  
 



Spørsmål:  
1. Lite kveldsøkonomi blir trukket fram som en av utfordringene. Hva er tilbudet i dag? 

  
2. Kultur: Kvinnefraflytting fører ofte til single unge menn. Er det en bevissthet rundt temaet 
hos single unge menn? 

  
  
Spørsmålsstiller: Pia Haukeli - Lala Tøyen 
  
Svar:  

1. Lite kveldsøkonomi. Det som finnes er veldig lite synlig. I stor grad basert på uorganiserte 
nettverk.  
Veldig bra kulturskole, Turn, Fotball.  
De unge kvinnene er livredde for å slutte i politikken fordi de tror at den utviklingen som har 
skjedd stopper opp.  
Arbeid med ny kultur og badepark - her er møteplass viktig.  
  

2. Kultur: Litt for mye fokus på at det er bra det vi har. Unge kvinner er opptatt av møteplasser. 
Mennene er stort sett mer tilfreds? Politisk vilje til å gjøre noe med utfordringen.  

  
---------------------------  
  
Spørsmål:   
Møteplasser - fysiske og digitale? 
  
Spørsmålsstiller: Henrietter G - Friskus 
  
Svar:  
Vi trenger fysiske møteplasser og viktig med digitale løsninger for å synliggjøre tilbudet.  
Kommunen er god på integrering av flyktninger. Skal bosette 110 flyktninger fra Ukraina.  
  
---------------------------  
Spørsmål:   

1. I hvor stor grad har befolkningen vært med på å utvikle ideen om Kvinnekraftverket? 

  
2. Hvordan tenker man at prosessen prosessen foregå? Er det mye medvirkningsarbeid i 
prosessen nå? 

  
Spørsmålsstiller: Sveinung - Fremtenkt 
  
Svar:   

1. Problemstillingen/behovet er godt forankret, men selve kvinnekraftverket og bruken av 
terminologien kvinnekraftverket er ikke så godt forankret enda. 

  
2. Vi veit ikke helt hva kvinnekraftverket er, men det forutsettes at prosessen må inneholde 
mye medvirkningsprosess. Viktig med boliger, møteplasser og arbeid med kultur - mangel på 
unnelse.  

 



Nome 
 
Spørsmål: I presentasjonen sies det noe om et verktøy, har dere noe mer opplysninger om 
hvilke type verktøy dere ser for dere? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Nei, vi har ikke noe konkret svar på type verktøy. 
---------------------------  
Spørsmål: Hvilken type arbeidsplasser kan komme i tilknytning til utviklingen på Fensfeltet? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Det kan være snakk om kompetansearbeidsplasser på f.eks laboratorier, i forbindelse 
med geologi. Det vil bli behov for transport. Vi ser også for oss en del ringvirkninger i 
samfunnet som f.eks behov for overnattingsplasser, bespisning, mulig også innen reiseliv 
dersom ringvirkninger trekker til seg geologiinteresserte. 
---------------------------  
Spørsmål: Er det gjort eller tenkt noe i forbindelse med å ivareta naturen? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Kommunen har utarbeidet “Fensfeltet strategien” som tar for seg forslag til forskjellige 
aktuelle områder for fabrikk og deponi. Denne ble lagt frem for Formannskapet i Nome 22. 
mars.  
Selve gruven vil være under bakken, så det er fabrikk og deponi som vil være synlig og 
belegge store områder.  Disse anleggene vil ligge 3 - 5 km unna selve gruven. Viser til 
presentasjonen med tanke på størrelse. 
---------------------------  
Spørsmål: Hvor langt i prosessen har de kommet og hva slags anlegg trengs? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Vi vet ikke hvor langt gruveselskapene har kommet i prosessen med å planlegge selve 
bygningene, anleggene og design av dette. I forbindelse med selve prosessen så holder de på 
med prøveboringer. De jobber fort og er utolmodige.  
---------------------------  
Spørsmål: Hvor dynamisk tenker dere at verktøyet bør være? Ser man for seg et eller flere 
fremtids scenario? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Det å kunne finne mange forskjellige fremtids scenario ville være det beste. Så mange 
som mulig..  
  
Spørsmål: Hvor mange aktører er det på Fensfeltet i dag? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: 3 selskap 
---------------------------  
Spørsmål: Hvordan er samarbeidet med disse? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Samarbeidet med selskapene er ganske bra. Kommunen må ha nok ressurser til å følge 
opp sin del av planprosesser osv. for det begynner å bli et stort press, også fra EU. 
---------------------------  
Spørsmål: Er det gjort vurderinger i forhold til bruk av restmasser? 
Spørsmålsstiller:  



Svar: Det kan være mulig å ta i bruk deler av restmassen, men vi har foreløpig ikke fått helt 
konkrete planer på dette.  
---------------------------  
Spørsmål: Hva er de største konsekvensene for miljøet og naturen rundt? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Noen av stedene som vurderes for fabrikk og deponi består av myr og gammel skog. 
Det må også sees på avrenning til vassdrag, f.eks. Skiensvassdraget. 
---------------------------  
Spørsmål: Hva ser man av potensielle ringvirkninger til næringslivet osv. 
Spørsmålsstiller:  
Svar:  Vi ser at dette kan få store ringvirkninger til næringslivet, både med tanke på de nye 
selskapene som etablerer seg her med arbeidsplasser, men også til eksisterende næringsliv. 
Det kan være snakk om videreutvikling i eksisterende bedrifter, men også etablering av nye.  
  
  
Spørsmål: Hvordan er Nome samfunnet nå med tanke på det sosiale, utdanningsnivå osv.? 
Hvordan er aktiviteten i sentrum? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Folketallet i Nome har vært i noe nedgang. Befolkningssammensetningen viser at det 
er %vis flere eldre i Nome enn i befolkningen generelt. Dette kommer mye av at unge flytter 
ut for å utdanne seg og ikke flytter tilbake. Utdanningsnivået er noe lavere i Nome enn i 
omkringliggende kommuner. Vi har lite folk med den kompetanse som kommer til å trengs i 
nye jobber tilknytta Fensfeltet. Mye av denne kompetansen er vanskelig å finne i det hele 
tatt, så vi ser behov for at f.eks. videregående skoler og universitetet ser behovet for å tilby 
denne type kompetanse. Vi nevnte her Nome vgs med avdelingene Søve og Lunde.  
  
Når det gjelder aktivitet i sentrum, så er det noe handel og spisesteder i tettstedene Lunde 
og Ulefoss. Handelsnæringen sliter noe med handelslekkasje. Det er likevel en del gode 
tilbud innen arrangement, kultur, idrett, aktiviteter for barn og unge osv.  
  
Når det gjelder reiseliv så går jo Telemarkskanalen gjennom kommunen. Opp 
Nordsjøvassdraget, inn ved Ulefoss, opp til Lunde og videre mot Vest-Telemark. Her ligger 
også sluseanleggene på rad og rekke. Det har vokst opp forskjellige interessante 
virksomheter langs kanalen som tilbyr både matservering, aktiviteter og noe overnatting. 
Det er også flere gründerbedrifter med interessante planer på gang i dette området.  
  
Spørsmål: Finnes det en tverrfaglig sammensatt gruppe som jobber med utviklingen på 
Fensfeltet? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Nei, det finnes ikke noen slik gruppe i dag bortsett fra vi som jobber med 
Gnistprogrammet. Det jobbes jo en del med dette internt i kommunen på teknisk osv.  
  
Spørsmål: Er det laget en plan for hva som skal gjøres videre? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Foreløpig har vi laget “Fensfeltet strategien” hvor det er gjort enkle vurderinger med 
tanke på forskjellige aktuelle området for bruk til fabrikker og deponi. Det er også lagt plan 



for kommunens planprosesser. Denne er som nevnt tidligere presentert for Formannskapet 
og er tilgjengelig på kommunen sine nettsider.  
  
Spørsmål: Det blir sagt noe om at det er viktig at arbeidsplassene blir liggende i Nome, er 
det fare for at de ikke kommer til å gjøre det? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Ja, her kan det være et reelt alternativ at alle ressurser bare blir transportert ut.  
  
Spørsmål: Hva med den historiske betydningen av gruvedrift på samfunnet? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Gruvedriften har vært en stor del av det som har bidratt til oppbyggingen av 
samfunnet vårt, spesielt med tanke på Ulefoss. Ulefos Jernverk ble etablert her tilbake på 
midten av 1600- tallet. Bakgrunn for etableringen var tilgang på kraft fra fossen og jernmalm 
fra Fensfeltet. Sånn sett har Fensfeltet en lang historie for å gi ressurser til oppbygging av 
industri. Jernverket hadde gruvedrift på Fen frem til litt ut på 1900 tallet. Vi fikk også annen 
type gruvedrift på midten av 50-tallet hvor det var andre type ressurser som ble tatt ut. I 
Søvittgruvene ble det hentet ut et stoff som heter Niob. Dette ble eksportert til USA og brukt 
i det Amerikanske romfartsprogrammet. Denne gruvedriften ble avsluttet litt ut på 60 tallet 
og siden da har det ikke vært gruvedrift på Fensfeltet.  
  
Fensfeltet har likevel vært mye i fokus de siste 20 årene med undersøkelser, folkemøter osv. 
hvor det har vært snakk om forekomstene og hva/ hvordan disse kan brukes. Det har likevel 
hele tiden vært et perspektiv på at ting vil ikke skje før minst 15 - 20 år frem i tid.  
  
For den yngre generasjonen helt opp til i 50 årene har vi nok hele tiden fått inntrykk av en 
aktiv gruvedrift har ligget så langt frem i tid at dette føles veldig fjernt. Med tanke på 
gruvehistorien så har mange et negativt syn på denne spesielt på grunn av problemer med 
avrenning fra restmasser etter Søvittgruvene. Det har vært mye fokus på hvem som har 
ansvaret for disse restmassene og hvor de skal deponeres.  
  
Både befolkningen, kommunen og næringslivet har behov for å se på den nye utviklingen 
som et potensiale både for eksisterende næringsliv og for videre utvikling av samfunnet 
vårt.  
  
Spørsmål: Hva med radioaktivitet? Er det ikke sånn at det må gjøres sikringstiltak dersom 
man skal bygge hus på Fen? 
Spørsmålsstiller:  
Svar: Det finnes radioaktive stoffer i fjellet, for det meste Thorium. Det er forøvrig gjort en 
undersøkelse med helikopter som fløy over med måleutstyr. Her kan vi nå se på kart 
hvordan stråling fra forskjellige stoffer fordeler seg utover.  
De som bygger på Fen må gjøre sikringstiltak i forhold til Radon. Man må da ha radonsperre i 
grunnflaten og også mulige lufteanordninger.  
 
 
 



Lom 
 
Informasjon fra Lom kommune 31. mars 2022 
  
Strategisk bustadgruppe i Lom kommune har den 31. mars 2022 bestemt at kommunen vil 
konsentrere seg om kommunen sin del av Kulihaugen, både med tanke på dyrket mark og at 
Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier en vesentlig del av arealet, heller ikke ønsker å 
omdisponere dyrket mark. Det vil si at det kun er kommunen sin del av Kulihaugen som er 
aktuell for konseptutvikling i Gnist-programmet. 
 
 
Spørsmål fra Margrethe Stople, Helen og Hard arkitekter: 
  
Kan vi som deltar i konkurransen, også kan delta med mulig pristilbud ved videre utlysning 
fra Lom kommune om utførelse? 
  
Svar fra DOGA: 
 
Gnist-prosessen er et forprosjekt for å utforske behov og muligheter, og basert på denne innsikten 
utarbeide innovative ideer/skisser/konseptforslag. Dette vil kunne fungere som et grunnlag 
for/inspirasjon til en utysning i et hovedprosjekt med tanke på å få til en nyskapende, treffsiker og 
langsiktig løsning for boligutvikling i Lom – som også vil kunne ha overføringsverdi til mange andre 
distriktskommuner i tilsvarende situasjon.  
 
Det vil si: Ettersom det dreier seg om to forskjellige prosjekter – et forprosjekt nå og et eventuelt 
hovedprosjekt i en senere fase – så er det ikke noe i veien for at dere blir valgt som leverandør i 
begge to. Vi anbefaler at dere ikke peker på spesifikke utbyggere, men siden samarbeids- og 
finansieringsmodeller er en viktig del av konkurransegrunnlaget, kan det være hensiktsmessig å 
inkludere disse i behovs- og mulighetskartleggingen – for å demonstrere at det er noe som kan la seg 
realisere. 

 
 
Spørsmål: Forstod jeg det rett at det ønskes en relativt beskjeden fortetting? Det ble nevnt 3 
enheter pr daa. Det løftes frem ulike grupper med boligbehov, og det er løftet frem et ønske 
om mer attraktivt og mangfoldig botilbud i Lom. Forstår det slik at det er ønskelig at det 
legges opp variasjon?   
Spørsmålsstiller: Stig Thomassen - TAG arkitekter. 
Svar:  
---------------------------  
Spørsmål: Opner ein opp for å tenkje heile sentrum, eller er det berre Kulihaugen? 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Det er bustadutvikling som er caset, vil halde fast på dette. Om det er aktuelt å sjå på 
andre lokalitetar enn Kulihaugen er vi enda opne på, fordi grunneigarforhold ikkje er avklara 
og at Kulihaugen er dyrka i dag. Har valgt å snevre inn til Kulihaugen fordi planverket er klart, 
kommunen er grunneigar. Det har ikkje lykkast å få OVF i tale. Vi vil oppdatere dei som er 
interesserte i Lom om status på OVF. Dette er ein del av prosessen, men ventar svar frå dei 
før fristen 11. april. 
---------------------------  



Spørsmål: Er kommunen beredt på å gå inn å bruke pengar på dette? 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Mykje avhenger av prosjektet og løysingsforslag. Kommunen er interessert i å høyre 
forslag til finansieringsløysinger og -modellar. 
---------------------------  
Spørsmål: Har kommunen rangert målgruppene?   
Samansetting av team? 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Vanskeleg øving for kommunen å rangere. Ei generell skildring er at målgruppene her 
kanskje ikkje har all verda med kjøpekraft. Prosjektet må tilpassast slik at det faktisk blir 
tilgjengeleg/realistisk for målgruppene. Ein del av oppgåva å finne ut av kva målgrupper som 
kan passe saman og ikkje, kva moglegheiter og utfordringar finst med tanke på samansetting 
av målgrupper?  
  
Google docs dokument som kan hjelpe å matche team.   
---------------------------  
Spørsmål: Skal ein sitte å vente på at nokon tek kontakt, kan ein kontakte fagmiljø som ikkje 
er med på orienteringa i dag eller er det berre dei påmeldte i dag som er aktuelle? 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Det er fritt fram å kople seg saman med kven som helst her, uavhengig om dei har 
delteke på informasjonsmøtet i dag. 
---------------------------  
Spørsmål: Kor stor er kommunen sin del av arealet på Kulihaugen?  
Spørsmålsstiller: RAM arkitektur 
Svar: 7-8 dekar, sjå ellers konkurransegrunnlaget. 
---------------------------  
Spørsmål: Korleis kan ein kome i kontakt med lokale samarbeidsaktørar?  
Spørsmålsstiller: Inn i landet 
Svar: ÅSHILD 
---------------------------  
Spørsmål: Spørsmål relatert til ønskt effekt - kompetansebygging 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: ÅSHILD 
---------------------------  
Spørsmål: Skal kommunen delta i teamet som blir sett saman? 
Spørsmålsstiller: Skåppå  
Svar: Nei. Kommunen skal vere ein ressurs for teamet med ressursar tilsvarande 20-30 %. 
Næring, plan og anna naudsynt.  
---------------------------  
Spørsmål: Har Husbanken vore involvert i prosessen så langt? 
Spørsmålsstiller: Inn i landet 
Svar: Ja. Dei har signalisert at dei er interessert i Lom si problemstilling. Dette vil vere ein 
viktig del av prosessen. 
---------------------------  
Spørsmål: Kva er strategisk bustadgruppe? 
Spørsmålsstiller: Skåppå  



Svar: Nyoppretta gruppe ifm at kommunen manglar eit organ som set bustadutvikling på 
agendaen. Består av plan, næring, samfunnsutvikling, prosjektleiar framtidig bu- og 
tenestetilbod, kommunal eigedom. Kommunen har ingen eigen bustadutviklar.  
---------------------------  
Spørsmål: Har Lom kommunen statistikk på behov?  
Spørsmålsstiller: Inn i landet 
Svar: Delvis. Ikkje total kartlegging, men ein del basert på eigne erfaringer. 
Spørreundersøking aldersgruppa 55+ med over 600 svar i Nord-Gudbrandsdalen, resultat 
ikkje offentleggjort enda. Spørreundersøking næringslivet.   
---------------------------   
Spørsmål: Kva kan vi seie om bustadane som er i Lom i dag? Type bustadar, kven bur i 
sentrum i dag, bustadmarknaden.  
Spørsmålsstiller: Inn i landet 
Svar: Nokre tal går fram av konkurransegrunnlaget. Størst del einebustadar. Dei siste åra 
fleire to- og firemannsbustadar. Kommunen vil i etterkant av informasjonsmøtet hente ut 
data for kva type bustadar som finst i sentrum.  
---------------------------   
Spørsmål: Har kommunen tidsperspektiv på kor lang tid ei utbygging på Kulihaugen vil vere 
relevant?   
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Både ja og nei. Eldrebølgja vil fortsette i svært mange år framover. Viktig for 
kommunen at vi ikkje tenkjer isolert på eldrebustadar/eldrebølgja.  
---------------------------   
Spørsmål: Kva er status på arbeidet med landsline for fjellfriluftsliv? 
Spørsmålsstiller: Skåppå 
Svar: Ligg inne til behandling hos departement. Usikker på framdrift.  
---------------------------   
 
Spørsmål: Kva vekt legg vi vekt på med tanke på kvalitet vs. kvantitet. Kva ser vi som aktuelle 
samarbeids-/finasieringsmodellar?  
Spørsmålsstiller: Agraff arkitektur 
Svar: Kvalitet går foran kvantitet. Foreløpige signal kan tyde på at delar av Kulihaugen skal 
prioriterast som landbruksareal, og at ein går vidare med kommunen sitt areal for 
bustadbygging. Samarbeidsmodellar: Ikkje realistisk utan at Husbanken og/eller private 
investorar går inn. Vi ser ikkje for oss eit stort kommunalt bustadbyggingsprosjekt. 
Samarbeidsmodellar ein del av prosessen.  
---------------------------   
 
Spørsmål: Kva grad av utnytting ligg i gjeldande plan?  
Spørsmålsstiller: Natural state 
Svar: Bestemmelse om utnyttingsgrad i kommunedelplan for Fossbergom: “Byggjeområda 
skal ha høg utnyttingsgrad, med minimum 3 bueiningar pr. daa. ” 
---------------------------   
 
Spørsmål: Kva er hovudutfordringa knytt til finansiering med tanke på bustadmarknaden i 
Lom? 
Spørsmålsstiller: Natural state 



Svar: ÅSHILD 
---------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortland 
 
Spørsmål: Betina Haraldsen- BOGL landskapsarkitekter 
Spørsmålsstiller: brukes promenaden i dag. Hva med Hurtigrutegjestene 
Svar: Havnepromenaden benyttes stykkevis av befolkningen, spesielt på godværsdager, men 
den har et begrenset innhold- benker og kai, mangler aktiviteter og attraksjoner og 
sammenheng. Mange eldre har flyttet til sentrum, de benytter denne. Potensialet for øket 
bruk er stort! Hurtigrutepassasjerene er på Sortland 30 min (men det legges opp til at de er 
der lengre, ved at de tar buss fra sist havn). Hurtigrutepassasjerene finner ikke så lett fram. 
Hurtigruteterminalen ligger helt sør i havna og direkte opp mot det nye GaiaVesterålen 
Containermuseum og staren på havnepromenaden.  
---------------------------  
Spørsmål: Er området regulert, har dere en formell forening for næringslivet, er det 
milepæler fremover som kan ha betydning og brukes inn i GNISt? 
Spørsmålsstiller: Johannes Smith- Agraff Arkitektur 
Svar:  



Regulering: Sjøfronten er i store grad regulert til havnepromenade , både privat og offentlig 
arealer.  Havnepromenade ligger også i kommunedelplan for sentrum – Byplan. Det er 
utarbeidet  og vedtatt retningslinjer for havnepromenaden, som er delvis opparbeidet. 
Næringsforening: det er ingen oppegående næringsforening, det blir en viktig del av 
prosessen og skape en samarbeidsplattform for sentrum, bestående ikke bære av næringsliv, 
men av flere parter som kan skape engasjement.  Resultatene av Gnist og det som kommer 
ut av møte mellom land og vann, kan bli det som kan skape tillit og engasjement.  
Milepæler:  Sortland by er 25 år til sommeren, Festerålen- musikkfestival  hver sommer og i 
forbindelse med  at Bodø er europeisk kulturby i 2024, skal Sortland være en del av dette.  
---------------------------  
Spørsmål: Hvem er ressursgruppen i prosjektet? 
Spørsmålsstiller: Minna Riska – MDH arkitekter 
Svar: Foruten ressursene i kommunen vil det være en del av oppgaven;  å etablere en 
ressursgruppe, en samarbeidsplattform der blant annet grunneiere langs sjøfronten, 
ildsjeler, næringsliv og befolkning er potensielle ressurser.  Mange står i startgropa, mye 
skjer i sjøfronten. Stort engasjement i å utvikle sentrum 
---------------------------  
Spørsmål: Hva er Gaia Vesterålen 
Spørsmålsstiller: Eline Øyri – Leva Urban Design 
Svar: GaiaVesterålen er en satsing som tar for seg bærekraftig samfunnsutvikling og miljø, 
der innovasjon, historie, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. Vi bygger på 
brede samarbeid mellom næringsliv, det offentlige, organisasjoner, privatpersoner – og har 
fokus på barn og unge. GaiaVesterålen  demonstrere sammenhengen og den framtidige 
avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. 
GaiaVesetrplen består av mange delprosjekt , der hovedprosjektet er  et stort 
containermuseum som skal plasseres helt nord i sentrum i sjøfronten, det skal benyttes 
brukte containere som også delvis vil ligge under vann. Prosjektet er unikt og av nasjonal 
betydning. Museet  tegnes av LundHagem arkitekter og skal stå klart i 2024.    LINK 
 
---------------------------  
Spørsmål: Hva ønsker unge og eldre i Sortland? Er det ungdomsråd, eldreråd? 
Spørsmålsstiller: Erlend  og Elias – Travers designblab 
Svar:  Sortland har ungdomsråd og eldreråd og flere engasjerte ungdom. Det er nylig  
gjennomført bred medvirkning (Leva Urban) der innbyggernes ønske kommer godt frem.  
Det kommer også frem at de unge ønsker å være aktivt med.  
Vi må tørre å tenke nytt, noe spenstig- vi må få med de unge- de ønsker nye møteplasser, 
bystrand, aktiviteter, noe særegent.  De unge eldre bor i sentrum og er en ressurs- de  er 
opptatt av havnepromenade, gode møteplasser, rekreasjon.  
---------------------------  
Spørsmål:  Er det ildsjeler i Sortland ? 
Spørsmålsstiller: Hannah Øfsti 
Svar: Sortland har mange engasjerte innbyggere- se egen facebookside »Drømmen om 
Sortland«  
Det er gjennomfør flere samskapingsprosjekt i sentrum, der ildsjeler stiller opp- det har vi 
god erfaring med.  (Pop-up park og Frydenlundparken  Torget). Næringslivet har også stilt 
opp og bidratt inn i samskapingsprosjekt.  
---------------------------  
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Spørsmål: Har dere  invitert ungdom til å komme med ideer for innhold langs 
havnepromenaden? 
Spørsmålsstiller:  Erlend- LundHagem arkitekter 
Svar: Vi har ikke invitert ungdommen til å komme med innspill direkte for sjøfronten, dette 
må bli en del av prosessen fremover.  
---------------------------  
Innspill:  Caroline Mayer-  og Marthe Hov Jacobsen-  Egga utvikling 
Egga er etablert i Sortland- har lokalkompetanse og er en koblingsboks. Mange tog står på 
stasjonen nå. Vi kan gi retning og fart, få ting til å skje, bidra til å sy dette sammen.  
Timing har aldri vært bedre.  Det skal etableres et containermuseum midt i byen, et veldig 
positivt prosjekt, Kultur er også en viktig næring.  Den Blå kulturbyen er en ressurs for Gnist.  
Når ideene kommer frem vil det møte applaus. 
 
Innspill: John Magne Skaaret – Kobla AS 
Vi er gode på mobilitet, ser fysiske og digitale muligheter, AR- teknologi 
 
Innspill: Gunn Kristine Co creators 
Plast og Miljø,  Innsamlet plastsøppel kan gjenbrukes og det kan lages 3D print. 
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