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FORORD // PREFACE

Denne rapporten er skrevet ved Norges Miljø- og 
Biovitenskapelige Universitet (NMBU) gjennom kurset LAA341, 
Bylandskapet som sosial arena, høsten 2017. Rapporten 

kommune i Møre og Romsdal.

folkehelsekoordinator Torill Valderhaug og avdelingsleder for 
miljø og kultur Frode E. Synnes, for god oppvartning og bidrag 

Ruggeri, førstemanuensis ved NMBU avdeling LANDSAM 
som er emneansvarlig for kurset, professor Einar Lillebye og 

engasjement og veiledning.

annet er skrevet.

Rapporten er skrevet av:

Kleppe Simones
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Folket sammarbeider om å skape gode møteplasser 
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SAMMENDRAG // ABSTRACT

planleggingsprosessen. 

inkorporert i kommuneplanens arealdel, men kommunens 

å komme videre med oppfølging av rapporten. De ønsker nå å 
ta steget videre fra planlegging mot gjennomføring av konkrete 

Visjon: Tilgjengelige Giske 

Mål: 

 1. Tilrettelegge for møtene mellom   
    mennesker

 2. Aktivere de lokale møtestedene

 3. Åpne for nærhet til naturen 

som er gjennomført og innspillene som har kommet frem, som 
grunnlag for anbefalinger om løsninger og gjennomføring. 
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Vision: Available Giske

Goals:

 1. Make arrangements for   
  meetings between people

 2.  Enable the local meeting   
  places

 3.  Open for proximity to nature
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RAPPORT 2015 // REPORT 2015

landskapsarkitektstudenter fra NMBU. Rapporten tok for 

eksponensiell befolkningsvekst, og manglende strategier for 
imøtekomme denne veksten. 

Rapporten tok for seg tre fokusområder på overordnet og 
detaljert plan:  3.1. sentrumsutvikling og møteplasser. 
   3.2. forbindelser

Del 3.1. Valderøya ble valgt som fokusområde for 
sentrumsutvikling i kommunen. En mulighetsstudie viste 

Del 3.2. Muligheter for å styrke forbindelsene for myke 

og prinsipper for å gjenoppbygge områder for å styrke denne 

medvirkning, og fant måter å kartlegge og ta i bruk data for 
medvirkningsprosesser. 

I dagens kommuneplan står det at kommunen blant annet 

for vårt arbeid og av rapporteringen av det. Kommunen ønsker 

Kommuneplan 2017”, 
2017)
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BAKGRUNN FOR OPPGAVEN // 
BACKGROUND FOR THE REPORT

som rommer halvparten av befolkningen og en stor del av 

Videre er vi bedt om å se på folkebiblioteket i rådhuset, som 

verden har skapt et bymiljø med mangler som smarte byer skal 
ha løsningen på. Bevegelsen bygger i større grad på kriterier, 
enn teorier som kan følges.

blant byens innbyggere. 

I arbeidet med utvikling av møtesteder ser vi nærmere på 

streamlined”. (Auden, 1947)

begrepet topophilia. (Auden, 1947) Foto: Børge Sandnes
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av disse stedene. Slik ble det nødvendig for oss å undersøke 

Et av punktene kommunen og befolkningen har nevnt er 

trukket fram som et utsagn som understreket 

MØTEPLASSER // MEETING 
PLACES

Innbygerne ser selv at utbyggingen på Valderøy i dag går utover 
naturelementene i det lokale landskapet, som igjen går på 
bekostning av oppholdsområder i naturomgivelsene. Denne 

boken 
 

medisin og arkitekturfagene. Livsformene og naturen hypotesen 

villmark. (Frumkin. 2001).

For oss er det spesielt interressant med elementer som planter, 
landskap og villmark, og hvordan menneskets kontakt med 

omgivelser og spiller inn på hvordan vi vurderer verdien av 
eiendommer, kontorlandskaper og hjem. 

Landskap som utsikt beroliger oss. Vi trekkes mot det 
beroligende, trygge landskapet. Studier har vist at utsikt 
mot landskap minker stress, gjør fanger mindre avhengig av 

virkningene som utsikten. Det virker inn på stressnivået, gir 

på fysisk og mental helse. (Frumkin. 2001)

“[helse er]... En tilstand av fullkomment legemlig, 
sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær 
av sykdom eller lyter”. (WHO, 1948)

naturen som et virkemiddel for å skape nye gode møteplasser 
i kommunen. Beboerne må selv skape historier og verdier på 

vil naturlige elementer være med å forsterke innbyggernes 



11/TILGJENGELIGE GISKE



12/TILGJENGELIGE GISKE

GISKE KOMMUNE // GISKE MUNICIPALITY

utenfor Ålesund. Kommunen består av 40 km2 i landareal og 

dannet med sine nåværende grenser i 1964 og består av de 

kommune

“HISTORISK OG FRAMTIDSRETTA”
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Storehornet på 497 moh. Fjellet deler 

kommer opp, og Alnes med Alnes 

tunnel. 

ØYENE // THE ISLANDS

ligger Marmorkirken fra 

som arrangeres hvert 

vi Øygardshamna som et 

og Valderøy med bro. 

bibliotek. Valderøy er forbundet med 

med undersjøisk tunnel. Valderøy 

i areal. Øyen er preget av jordbruk 

har 1.1 millioner reisende i året 

Vigra har Blimsanden, en populær 

Roald har vært og er et fungerende 
sentrum, som desverre per idag 

e

e

GODØY GISKE VALDERØY VIGRA
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sammen med Vigra. Kommunen bestod nå av de 4 øyene: 

på Valderøya som også er kommunens administrasjonssenter. 

Valderhaug, lengst sørøst på Valderøya.

HISTORIE // HISTORY
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DEMOGRAFI // DEMOGRAPHIC

8267
innbyggere pr. 2.kvartal 2017

jevnt mellom kjønnene, med en liten overvekt av menn. 

samt bro- og tunnelforbindelser mellom øyene og Ålesund. 

faktor i befolkningsveksten er at Ålesund-tunnelene er 
nedbetalt, og det er ikke lenger bompenger. 

halvparten av disse reiser ut av kommunen for å jobbe. 

FAMILIETYPER
Enpersonsfamilie 1163
Par u/barn 791
Par m/barn 934
Mor/far m/barn 183
Par m/voksne barn 190
Mor/far m/voksne barn 78

UTDANNINGSNIVÅ
Grunnskole  27,2%
Videregående skole  41,0%
Fagskole  4,8%
Universitets- og høgskole  27,0%

ALDERSFORDELING pr. 1/1-2017
    0-9      14,6%
10-19      14,2%
20-29      12,1%
30-39      13,2%
40-49      13,6%
50-59      11,6%

60-69      10,1%
70-79        6,6%
80-89        3,2%
90-99        0,7%
100 +        0,0%
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NÆRING // INDUSTRY

Kommuneplan 2017”, 2017)

på over tre milliarder norske kroner. Kommunen planlegger 
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er typisk for kystområdene langs Vestlandet. 

daglige og årlige temperatursvingninger, 

mye vind (Mamen, 2009). 

vind i kombinasjon med mye og hyppig 

oppholde seg utendørs.  

KLIMA // CLIMATE
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1

ÅLESUND

ELLINGSØYA

VALDERØY

VIGRA

GISKE

GODØY

BEBYGGELSE OG 
VEISTRUKTUR // BUILDINGS 
AND ROAD STRUCTURES 

Kombinasjonen av spredt bebyggelse, fysiske barrier og et 

kommune. 

tanke på infrastruktur. I dag er det undersjøisk tunnel mellom 

broforbindelse mellom Valderøy og Vigra og mellom Valderøy og 

13 min

BIL

Ålesund
Ytterland

Giske Godøy

VigraValderøy

15 min

11 min

15 min

BUSS

Ålesund
Ytterland

Giske Godøy

VigraValderøy

17 min

13 min

15 min

10 min

BUSS 660
BUSS 662

BUSS 664

De andre øyene har en mer spredt bebyggelse som skyldes mye 

bilbasert samfunn. 
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TILGJENGELIGHET // ACCESIBILITY 

ÅLESUND

VALDERØYA

GISKE

GODØYA

JOKER

VIGRA

Giske kirke

Kvalneset

Tu
nn

el

Tunnel mot Ålesund 

15 min

Alnesvatnet

Ålesund lufthavn

Skjong

Staugneset

Valderhaug

Oksneset

Skjonghellaren
Gjøsund

Alnes fyr

Gjuv

Roald

Molnes

Geilevika

Synnes

Røsvik

Rørvik

Blindheim

BUNNPRIS

JOKER

ROALD

ALNES

mo

ha

kae

e

Rørv

n
kjo

GOD

Aln

Alnes fyr

ALNES

10 min

10 m
in

6 min

20 m
in

3 min 800 m 1,6 km

De undersjøiske tunellene er ikke mulig å ta seg gjennom 

særlig egnet for bruk av sykelister og gående. 

Ålesund.

10 min10 min GANGE

Ålesund
Ytterland

Giske Godøy

VigraValderøy

2 t 5 min
SYKKEL

Ålesund
Ytterland

Giske Godøy

VigraValderøy

32 min

Tilgjengelighetsanalysen er basert på analysen fra rapport 
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NATUR // NATURE

*Mer enn 25% av europeisk bestand i Norge

Molnes naturreservat

Synnesvågen naturreservat

Skjonghellaren

Fremmede arter

Ansvarsarter*

Norsk rødliste

Ansvarsarter*

Internasjonalt viktige våtmarker

Svært viktig naturtype

Naturreservat

Truede arter

Artsfredning

Rørvikvannet naturreservat

Blindheimsvik fuglefredningsområde

Alnes

Informasjonen i analysen er hentet fra miljøstatus.no (Miljøstatus, 2017)

Kyst - naturtypemangfoldet er rikt 
i områdene hvor det blant annet 

sandstrender og sanddyner. Flere 
av disse områdene er enten 
vernede eller rangert med høy 

Kulturlandskap -  det er lang 
tradisjon for jordbruk og store 
arealer med kulturlandskap særlig 

spesielt i området rundt Blimsanda. 

er naturreservater og populære 

Skog - Valderøy og Vigra har mindre 
skogsområder, bestående av gran 

mye berggrunn og landbruksarealer. 

”hundremeterskogen”. 

er vernede områder og reservater 
som gir landskapet en stor 
diversitet. Flere ar fuglereservater, 
blant annet Rørvika fuglereservat 
på Vigra. Disse områdene er av høy 
verdi som opplevelsesområder. 
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Verdt å se - Historical site

Informasjon - Information 

Kirke - Church

Fyrtårn - Light house

Fugletitting - Birdwatching

Golfbaner - Golf court

Handel  - Shopping

Spisested - Cafe/restaurant

Overnattingssted - Accomodation

Flyplass - Airport

Småbåthavn - Small harbour

Badeplass - Bathing spot

Fotturer - Hiking

REISELIV // TOURISM

ÅLESUND

VALDERØYA

GISKE

GODØYA

VIGRA

Giske kirke

Kvalneset

Tu
nn

el

Tunnel mot Ålesund 

15 min

Alnesvatnet

Ålesund lufthavn

Skjong

Staugneset

Valderhaug

Oksneset

Skjonghellaren

Gjøsund

Alnes fyr

Gjuv

Roald

Molnes

Geilevika

Synnes

Røsvik

Rørvik

Blindheim

ORBINDELSER//
CONNECTIONS

Alnes fyr

Ålesund lufthavn

Skjonghellaren

Makkevika fuglereservat

Giske kyrkje

Golf

Det som kommer frem av informasjon angående turisme I 

“det er mye potensiale for en styrket 
reiselivsnæring i kommunen...”
 

Blant annet en grunnleggende dårlig økonomi og mangel 
på satsning fra kommunens side, konkurranse mot Ålesund, 

at det må bli en prioritering fra kommunens side og planlegges 

være en belastning heller enn en ressurs. 

1.

2.3.

4.

6.

1. Makkvika fuglereservat 

3.  Alnes fyr

6.  skjonghellaren

Reiselivssanalysen er basert på informasjon fra 



Giske kirke

bygget som et familiekapell for den 

Ålesund 

Valderøya
Giske

Godøya

Vigra

Kulturhuset Johansbuda

fungerer som utleielokale. I 3.etasje 

museum. 

Giske rådhus og bibliotek

Giskespelet 

historisk innhold som oppføres 

Alnes fyr og 
opplevelsessenter

historiske utviklingen av Alnes fyr.

Godøy kystmuseum 

bl.a. se på arkeologiske funn, lære om 

på kysten av Sunnmøre. 

Sommerfesten på Giske 

Øygardshallen for eventer og selskaper. 

PSS catering & café

Mjølner samfunnshus

Giske kulturskole 

Nestun klubbhus 
Et utleielokale for store og små 

Roald søndagsskulehus

liten korskirke i mur på den gamle 
kirketomten på Roald. 

Galleri Ellingstova 

KULTUR // CULTURE

Synnes, 2017 ).
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FUNN GJENNOM ANALYSER // 
FINDINGS THROUGH ANALYZES

situasjon. I første omgang er det spredt bebyggelse som 

er ikke samlet. Det er ingen klar sentrumsstruktur og både 

 

Det harde klimaet gjør det vanskelig å bevege seg over broene 

mindre oppmerksomhet. Dermed har beboerne mistet en 

noe som igjen går utover møtet mellom menneske og 
menneske, men også møtet mellom menneske og natur, og 
menneske og sted. Veiene er overbelastet, og innbyggerne tar 
ikke i bruk de vakre omgivelsene de har i ønskelig grad.

Det er stor forskjell på naturforholdene på de ulike øyene. 

en yngre befolkning og mye nybygging.

mer bruk av naturområdene for både beboere og besøkende, 

ringvirkninger innad i samfunnet, som et ledd i å styrke 
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MEDVIRKNING // 
PARTICIPATION

Hva er medvirkning

 
og gode levevilkår  grupper(...)” (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, s.7) 

Medvirkning handler om å gi alle den samme muligheten 

hverandre, det fysiske landskapet og stedet. Medvirkning 

sin historie. Vi ønsket å få lokal kunnskap gjennom personlige 
erfaringer (sanser og følelser) da denne kunnskapen er like 

analyser). 
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møteplasser, for at vi kunne speile dem i videre utvikling og 

møteplasser var det vi ønsket å bygge medvirkningsprosessen 

få svar på var hvordan folk møtes i et samfunn som er preget 
av eneboligbebyggelse med bilen som fremkomstmiddel uten 

opphold og møter

fellesskap. I et samfunn med stor sirkulasjon i innbyggermassen, 

vekt på disse møtene som oppstår uten å være planlagt, da 

oss å få svar på hvilke kvaliteter og funksjoner beboerne følte at 
de manglet.

kommet opp med, slik at både kommunene og beboerne kan 

MEDVIRKNING I GISKE // 
PARTICIPATION IN GISKE 
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MØTEFORMELEN 

MÅL

GJENNOMFØRING 

over:

“Vi manglar urbane opplevingar; det skjer i heimen”

“Vi treng ein sosial samlingsstad med aldersspreiing”

“Eg saknar ein stad å hengja med vener på fritida”

“Knutepunkta manglar aktivitet, aktivitet manglar knutepunkt. 
Det er folk der knutepunkt og aktivitetane er”

IDÉVERKSTED // WORKSHOP
Rådhuset // The City Hall 

MØTEFORMELEN:

= Det vi mangler
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Til tross for at alle gruppene valgte ulike lokaliteter, endte alle 

gruppe nevnte også at det ikke spiller noen større rolle hvor i 

samfunnsengasjement. Disse er fordelt i to kategorier:

arealplanleggingen.

et sted der man kan føle seg inkludert»

samles rundt, på tvers av aldersgrupper. Mange vil ha et større 

var gjennom frivillighet og dugnadsånd.

kjenninger og nye. Muligheter for nye bekjentskap og felles 

i det fysiske landskap.

for impulser».
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BILDE med sitater over

“Vi må ha meir planter, då vert det mykje hyggelegare”

“Dette er ein stad du kan vera med vener”

IDÉVERKSTED // WORKSHOP

UTOPIA 

GJENNOMFØRING 

fremkommelighet.

gjennomgang av alle gruppenes utopia.

Valderøy ungdomsskole // Secondary school

“Her er eit ungdomshus med ALT du treng”
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strendene».   

Likevel er det et funn som utpeker seg: utopiane som ble laget 

Ungdomsskole, kan vi konkludere med at behovet for et 

ungdommen vi var i kontakt med. 
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“Viss biblioteket blir borte, mister eg min kreativitet”

“Barna bestemmer og alt går bra”

“Ein stad som er inkluderande”

IDÉVERKSTED // WORKSHOP
Valderøy barneskole // Primary school

MØTEPLASSER

GJENNOMFØRING

deres. 

“D

“Den
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Det er for alle, for voksen og barn”

n er bedre, den er større, den er for alle”



34/TILGJENGELIGE GISKE

IDÉVERKSTED // WORKSHOP
Valderøy barneskole // Primary school

FAVORITTSTEDENE

Trygg
Hjemme

Glad
Lykkelig

Ivrig

Kreativ

Gøy
Spent

Inkludert

Morsomt Urolig

Koselig

Utrygg

Sliten

Lengsel

Varm

Synlig

Ivaretatt

Overrasket

Leselyst

Forvirret

Frihet
Mestring

Kul

Vill

Tøff

Rar

Tullete

Mett
Rolig
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KAFFEPRAT // COFFEE CHAT
Øygardshamna

MÅL

FUNN

Det 

objektet. 

.  

 

. 

OPPSUMMERING

.



36/TILGJENGELIGE GISKE

SPORREUNDERSOKELSE // 
SURVEY
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sammen all informasjonen og trakk ut elementer som gikk igjen. 

alle. Det må være et sted man kan være i både bra og dårlig 

fellesskapsfølelsen. 

Møtested med samling av funksjoner 

Sosiale samlingspunkt der det skjer noe

OPPSUMMERING // SUMMARY

“Plassen for alle”

“Samle funksjoner og aktiviteter”

“Eit varmare samfunn”

“Ein stad som er inkluderande”

“De hverdagslige møteplassene”
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LANDLIG MED NÆRHET 
TIL BYEN

TURMULIGHETER

STOR DIVERSITET
KULTURTILBUD 

GODE SKOLE 
OG IDRETTSTILBUD

TILGJENGELIGHET 
BROER, TUNNEL, FLYPLASS

KLIMA
- Mye bilbruk
- Uteområder mindre
tilgjengelig

BEFOLKNING
- Holdning
- Sterke meninger

DÅRLIG ØKONOMI FELLES UNGDOMSSKOLE

ØYKULTUR, IKKE  
KOMMUNEKULTUR

MINDREVERDIGHETSKOMPLEKS 
MOT ÅLESUND

SÅRBART MED FÅ 
STORE BEDRIFTER

ENGASJERT MEN IKKE 
AKTIVT ANSVAR

STEDSSTØTTE, DRAR 
IKKE TIL ANDRE ØYER

GJELD

DÅRLIG KOMMUNIKASJON
-Skilting

SPRENGT VEIKAPASITET
DÅRLIG INFRASTRUKTUR

SPREDT BEBYGGELSE
BARRIERER I LANDSKAPET
-Fjell og sjø

DÅRLIG FOR MYKE 
TRAFIKANTER TUNNELLER

LITE PLANLAGT
UTBYGGING

FØLGER IKKE OPP 
REGIONALPLAN DÅRLIG KOLLEKTIVTILBUD

BILBASERT SAMFUNN

MANGEL PÅ MØTEPLASSER

LITE BEVISST EGET 
POTENSIALE LITE MARKEDSFØRING

MISTER STEDSIDENTITET

LOKALE BEDRIFTER
- Eksklusiv/kreativ næring

KOMMUNENS FOKUS
PÅ MEDVIRKNING

TOMME LOKALER 
- Ungdomshus/møteplass

REGIONALE FØRINGER/PLAN

HELÅRSAKTIVITETER

GANG/SYKKELVEI 
APP FOR SAMHOLD

TURISME

NÆRINGSUTBYGGING
BIBLIOTEKET

NMBU SAMARBEID

INSTALLASJONER/ 
HAPPENINGS

KOLLEKTIVT

NATUREN

SENTRUMSPLAN

Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

GOD ATMOSFÆRE

TRYGT

STERK IDENTITET 
TIL EGEN ØY

OMGIVELSER

STOLT AV NATUR

LØSNINGSORIENTERTE

DIGITALISERING

SAMLEDE BOLIGOMRÅDER

NATURRESERVATENGASJERT 
KOMMUNESTYRE

MANGE ILDSJELER

INNFLYTTING/UTFLYTTING

TUNNEL 
- Fysisk og psykisk barriere

NASJONALE OG 
REGIONALE FØRINGER

TURISME

KLIMAENDRINGER

PENDLING INN OG UT

ÅLESUND

HØYT TRAFIKKNIVÅ 
TIL/FRA FLYPLASS

Med bakgrunn i ovennevnte empiri og teori, kom vi som gruppe 

SWOT-ANALYSE // SWOT ANALYSIS 

vårt videre arbeid. 
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1. TILGJENGELIGHET 

3. NATUR

2. KULTUR

4. REISELIV
5. FORTETTING

BÆREKRAFTIGHET

SMART & FRIENDLY

FOKEHELSE

MEDVIRKNING

BIOPHILIA

Teorier vi ønsker å forankre 
oppgaven vår i:
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Som en øvelse for å kartlegge 
potensielle og eksisterende 

(teknikk utarbeidet av Raoul 

Illustrasjonen er en overordnet 
plan, hvor kartleggingen er gjort 

markert enkelte andre kvaliteter 
vi ser i sammenheng med målene. 

som nærmest ikke-eksisterende. Vi 

områder, Alnes og Valderhaug, da 
et endret fokus trekker fram andre 
muligheter og kvaliteter. 
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sosiale møter og bruk av de lokale stedene og 

denne rapporten argumenterer vi for at mangelen på sosiale 

og få fungerende møteplasser, er det få arenaer for de 

argumenterer vi for at kommunen vil komme nærmere denne 
visjonen. Med gode møteplasser vil befolkningen kunne 

sømløs kommune der folket føler seg som en del av en større 
helhet. 

TILGJENGELIGE GISKE

VISJON // VISION

- mennesker, sted, natur 

Tilrettelegge for møter mellom mennesker

Aktivere de lokale møtestedene

Åpne for nærhet til naturen



42/TILGJENGELIGE GISKE

VIDERE ARBEID 

Vi ønsker å gi kommunen forslag på gode møteplasser og 
hvordan de kan realisere dem. 

I vårt videre arbeid presenterer vi 3 ulike forslag på hva 

for opphold, rekreasjon og opplevelser og en møteplass 

lokalbefolkningen.

Denne tredelingen er en forenklet måte å strukturere de ulike 
oppgavene på. I virkeligheten vil alle møteplassene, uavhengig 

hver av rapportdelene. 

som såes. Frøene er avhengige av lokalbefolkningen for å få nok 

Frø 1 

livlig møteplass 

Frø 2

rekreasjon og opplevelser.

Frø 3 
KULTURKAIA 

engasjement fra lokalbefolkningen.
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Master 2016

 Strategi for å styrke
sentrum/møteplasser, 

forbindelser og identitet.

Rapport 2015 Rapport 2017

Nå

 og 

rapporter.
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environment. , 20 (3), 234-240. 

22 år med bompenger er over

nermiljo-og-lokalsamfunn-som-fremmer-folkehelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014). 
Medvirkning i planlegging
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