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Nyskapende konsepter for bærekraftig hyttebygging og reiseliv
 

Hyttedrømmer under klima- og naturkrisen  
 

Utfordring 

Åseral kommune skal utvikle områdene rundt sine alpinanlegg til å bli
helårsdestinasjoner, og har utfordringer knyttet til å være hyttekommune med
mange deltidsinnbyggere. Kommunen har satt seg som mål om å bli en
nullutslippsdestinasjon, og ønsker nytenkning rundt bærekraftige hyttefelt.
Åseral peker mot løsninger som kan bli konkurransedyktige alternativ i flere
hyttefelt, samtidig som de ivaretar biologisk mangfold og minsker klimautslipp. 

Kontaktperson  

Kari Røynlid – Planlegger for Utvikling  
Tlf: 901 29 245
E-post: Kari.Roynlid@aseral.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Åseral  
                        909  
 Agder  

Foto: Åseral kommune

tel:90129245
mailto:Kari.Roynlid@aseral.kommune.no


Nye boligmodeller for fastboende og besøkende     

Varierte behov møter ensidig tilbud  

Utfordring  

Lom er en turistdestinasjon med mange utleide sekundærboliger som
resulterer i tomme hus med sesongvariasjon. Kommunen sliter med
befolkningsnedgang samtidig som det er mangel på tilgjengelige boliger, med
få nybygg og byggeklare tomter. Dette er en flaskehals for Lom, som ønsker å
utforske nye boligmodeller og få til varierte og gode bomiljøer som ruster
kommunen for fremtiden. 

Kontaktperson  

Åshild Myhre Amundsen – Næringssjef og landsbykoordinator 
Tlf: 975 22 977
E-post: ashild.amundsen@lom.kommune.no 

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Lom 
                        2204  
 Innlandet 

Foto: Lom kommune

tel:97522977
mailto:ashild.amundsen@lom.kommune.no
mailto:Kari.Roynlid@aseral.kommune.no


Investering for langsiktig stedsutvikling og attraktivitet   

Verdens første fullskala skipstunnel  

Utfordring  

Vanylven skal håndtere den komplekse utbyggingen av Stad skipstunnel og vil
se på hvordan synergiene tunnel-investeringen kan utnyttes til å gjøre
kommunen mer attraktiv i fremtiden. Ved å tenke ut av boksen og se på
utradisjonelle løsninger, både fysiske og digitale, ønsker de å utforske
mulighetene tunnelen kan skape for å snu trenden med nedgang i folketall.

Kontaktperson  

Frode Vik – Assisterende kommunedirektør  
Tlf: 992 88 600
E-post: frode.vik@vanylven.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Vanylven   
                        3060 
 Møre og Romsdal 

Foto: Kystverket/Snøhetta/Plomp

tel:99288600
mailto:frode.vik@vanylven.kommune.no


Framtidens bærekraftige og attraktive sentrumsområder  

Fra silotenkning til samhandling

Utfordring  

Sentrumsutviklingen i Sortland lider av tilfeldig og dårlig samarbeid, hvor
gamle rollemønster og tradisjonell tenking er en hemsko. Med utgangspunkt i
Havnepromenaden vil Sortland kommune bruke designdrevet innovasjon og ny
teknologi for å utforske og realisere nye dynamiske samarbeidsmodeller, og
utvikle et bærekraftig og attraktivt sentrum – samt regionsenter – for
fremtiden. 

Kontaktperson  

Kristine Røiri – Kommunearkitekt for Plan og Miljø  
Tlf: 952 73 297
E-post: kristine.roiri@sortland.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Sortland  
                        10449 
 Nordland

tel:95273297
mailto:kristine.roiri@sortland.kommune.no
mailto:kristine.roiri@sortland.kommune.no


Industrietablering på naturen og innbyggernes premisser 

Kompleksiteten i et grønt skifte

Utfordring  

Suldal er landets største vannkraftsprodusent og opplever trykk fra store
industrietableringer. Kommunen ønsker å tenke nytt om hvordan en
distriktskommune kan gå i front for det grønne skiftet, og balansere sterke
næringsinteresser med behovene til sårbar natur, innbyggere og eksisterende
næringsliv. Suldal vil utforske nye samarbeidsmodeller for å utvikle
bærekraftige og attraktive bygder i hele kommunen.

Kontaktperson  

Øyvind Stueland – Komm. sjef for Kultur- og samfunnsutvikling  
Tlf: 913 81 407
E-post: oyvind.stueland@suldal.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Suldal  
                        3774
 Rogaland

Foto: Suldal kommune

tel:91381407
mailto:oyvind.stueland@suldal.kommune.no


Internasjonal eksport - lokal verdiskapning

Balansere store interesser i en liten kommune

Utfordring  

Nome kommune har en av verdens største forekomster av sjeldne jordarter,
Fensfeltet, noe som retter store næringsinteresser inn mot en liten kommune.
Kommunen ønsker å fremme lokal verdiskaping og god stedsutvikling gjennom
samskaping med næring, innbyggere og kompetansemiljøer. Nome ser reisen
som en del av målet, og ønsker at prosessen skal ruste kommuneorganisasjonen
samt befolkningen for en langsiktig forvaltning av stedbundne ressurser.  

Kontaktperson  

Kirsti Arvesen Nesheim – Leder planlegging og arealforvaltning  
Tlf: 953 06 975
E-post: kine@nome.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Nome  
                        6516
 Telemark

Foto: Nome kommune

tel:95306975
mailto:kine@nome.kommune.no


Natur og kultur for bærekraftig infrastruktur 

Kulturminnevern som felles mulighet 

Utfordring  

Bygdene i Sogndal, Luster og Aurland er innfallsporter til store turistattraksjoner og
infrastrukturen deres er ikke dimensjonert for de økende besøkstallene. Kommunene
ønsker å samarbeide for å utforske innovative løsninger for hvordan de kan ivareta
lokalbefolkningens behov og tiltrekke seg både besøkende og nye næringsaktører –
uten at det går på bekostning av verdifull natur. Bygdene ønsker å se på vern av
kulturminner som en mulighet for lokal verdiskaping og framtidig bolyst.  

Kontaktperson Sogndal
Ingrid Annette Kristiansen – Utvikler for Samfunn og næring 
Tlf: 994 07 527
E-post: ingrid.annette.kristiansen@sogndal.kommune.no 

  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Sogndal, Luster og Aurland   
                        12069, 5257 og 1770 (totalt 19096) 
 Vestland

Kontaktperson Luster
Oliver Bjørndal – Kommuneplanlegger
Tlf: 576 85 518
E-post: Oliver.bjorndal@luster.kommune.no

Kontaktperson Aurland
Linn-Janette Underdal Skarsbø – Næringsrådgiver
Tlf: 959 84 634
E-post: linn.janette.underdal.skarsbo@aurland.kommune.no

Foto: Sogndal kommune

tel:99407527
mailto:ingrid.annette.kristiansen@sogndal.kommune.no
mailto:Kari.Roynlid@aseral.kommune.no
tel:57685518
mailto:Oliver.bjorndal@luster.kommune.no
tel:95984634
mailto:linn.janette.underdal.skarsbo@aurland.kommune.no


Attraktive steder fra et kvinneperspektiv 

Kvinner som det nye kraftverket

Utfordring  

Kraftkommunen Nore og Uvdal sliter med en lav kvinneandel blant innbyggerne
– og ønsker å snu denne trenden ved å se på kvinner som det nye kraftverket.
Kommunen vil utforske muligheten for å skape «kvinnekraftverk» i form av fysisk
miljø – boformer og møteplasser – som tiltrekker seg kompetansearbeidsplasser
og skaper en positiv kultur for ideer.  

Kontaktperson  

Eva Rismo – Kommunedirektør  
Tlf: 917 19 054
E-post: eva.rismo@nore-og-uvdal.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Nore og Uvdal 
                        2451 
 Viken

Foto: Nore og Uvdal næringsselskap

tel:91719054
mailto:eva.rismo@nore-og-uvdal.kommune.no


Framtidens lokale maritime næring 

Nytt giv i gammelt fiskevær

Utfordring  

Skjervøy ønsker å utvikle fremtidens sjømatnæring basert på lokale ressurser –
både råvarer og mennesker. Kommunen vil styrke sin rolle som regionens
maritime senter, og forme et innovativt fagmiljø for havbruk som både bygger
på lokal kunnskap og tiltrekker seg ny kompetanse. Samtidig ønsker de å skape
levende lokalsamfunn, og utforske fysiske tiltak for økt bli- og bolyst.

Kontaktperson  

Marie Hatteberg Leivestad – Planlegger for teknisk etat  
Tlf: 777 75 523
E-post: marie.leivestad@skjervoy.kommune.no  

Kommune:  
Antall innbyggere:
Fylke:

          Skjervøy 
                        2821
 Troms og Finnmark

Foto: Petr Pavlíček, Visit Lyngenfjord

tel:77775523
mailto:marie.leivestad@skjervoy.kommune.no


En åpen og digital kompetansedel, for å bidra til økt innsikt om egne utfordringer og
kunnskap om samhandlende og innovativ steds- og næringsutvikling.
En digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere utfordringer knyttet til steds-
og næringsutvikling som de ønsker å utforske nye og innovative løsninger på.
En løsningsdel for utvalgte kommuner, hvor vi kobler på design- og
arkitekturkompetanse, og annen relevant kompetanse, for å utvikle nyskapende
løsninger på kommunenes utfordringer.

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye
måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse,
metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping.
Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret,
Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består av tre deler:
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Dette er Gnist

Har du spørsmål? Ta kontakt

mailto:ah@doga.no
mailto:mkh@doga.no
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/gnist/gnist-kompetanse/
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/gnist/gnist-utfordringer/
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/gnist/gnist-losninger/
https://doga.no/aktiviteter/arkitektur/gnist/gnist-innovasjonsprogram/

