
Tettstedsprosjektet i Tingvollvågen: 

Innspurt for Tingvoll-arkitekter 

 

De har kartlagt og analysert. Studert og tatt utallige bilder. Skisser er presentert og justert - nå 

starter innspurten. 

 

Det er ikke bare, bare å få oversikt over et lokalsamfunn på noen få uker. Men det må de to 

arkitektgruppene som er med i parallelloppdraget i Tingvollvågen prøve på.  De har fått i oppdrag å 

lage forslag til et tettere og bedre kommunesenter for alle i Tingvoll. Nylig var de i bygda for å 

presentere skissene sine, både for kommunestyre, grunneiere, næringsliv og på et stort folkemøte 

om kvelden.  

 

Stor interesse for tettstedsprosjektet 

Det er ingen tvil om at Tingvollfolket er interessert i prosessen, aulaen på Tingvoll videregående var 

godt fylt opp under folkemøtet.  – Jeg tror vi sier at det var hundre stykker her i kveld, sier 

prosjektleder, Synnøve Nes i Tingvoll kommune begeistret.  De to arkitektgruppene fra Pir II og 

Norconsult/ Rodeo Arkitekter, presenterte hver sine forslag og de frammøtte fikk tid til å snakke seg 

imellom og notere ned hva de likte og ikke likte, som de presenterte til arkitektene.   – Veldig nyttig, 

sier Nes, - på denne måten får alle som vil delta i prosessen og ikke minst syns vi dette er en god 

arena for å fanger opp viktige meninger fra tingvollgjeldingene.    

 

- Ønsker oss et tettere økosentrum  

De største utfordringene i Tingvollvågen nå, er hvordan kommunen og næringslivet kan lage et 

tettere sentrum. – I tillegg har arkitektgruppene fått to store utfordringer fra oss, forteller 

prosjektleder Nes: - Vi vil at økokommuneprofilen skal være mer synlig, og vi ønsker å åpne 

Tingvollvågen mot fjorden. De skissene vi har sett nå i februar, lover godt og vi gleder oss til de 

kommer tilbake i april med sine endelig forslag. Da blir det nytt folkemøte.   

 

Avhengig av samarbeid 

Når forslagene er ferdig, skal en evalueringsgruppe skrive en rapport med anbefalinger for den videre 

utviklingen i Tingvollvågen, med utgangspunkt i de to forsalgene. Rapporten skal vedtas politisk. 

Evalueringsgruppa består av representanter fra kommuneadministrasjonen og næringslivet i 

Tingvollvågen.  - For at vi skal klare å realisere noen av tiltakene arkitektene og evalueringsgruppa 

foreslår, fortsetter prosjektleder Synnøve Nes, er vi avhengig av godt samarbeid mellom oss som 

kommune, grunneiere, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.  Jeg tror vi kan klare å dra i 

samme retning og gjøre positive endringer sammen. Vi får konstruktive henvendelser fra flere hold 

om hvordan folk kan tenke seg å bidra – alt fra grunneiere som foreslår tiltak på egen grunn, til folk 

som vil hjelpe til med små, men synlige endringer. – Jeg gleder meg til fortsettelsen, smiler Synnøve 

Nes.  



 

Bildetekster: 

Bilde 1 

Dordi Boksasp Lerum satte stemninga under folkemøte i Tingvoll med nydelige folketoner.  

 

Bilde 2: 

Rådmann Odd Arild Bugge har jobbet både med økokommune i Tingvoll og byutvikling i Kristiansund. 

Det kan være god kompetanse og erfaring å ha med for Tingvoll i tettstedsprosjektet.  En del av 

prosjektet er å synliggjøre økoprofilen i sentrum.  

 

Bilde 3 

Prosjektleder i tettstedsprosjektet Synnøve Nes i samtale med den unge fotografen Rebecka Torvik. 

De unge har en spesielt viktig rolle i parallelloppdraget i Tingvollvågen. Ungdomsrådet hadde eget 

møte med arkitektene efor å komme med isne tilbakemeldinger.  

 

Bilde 4 

Pir II presenterer sine analyser av Tingvollvågen. Arkitekt Silje Fremo og hennes gruppe er opptatt av 

hvordan økokommunen kan henge sammen på en bedre og tydeligere måte.    

 

Bilde 5 

Marthe Sesseng og Marco Böhm fra Norconsult ser på hvordan Tingvollvågen kan få bedre 

forbindelse mellom riksveien og fjorden.  

 

Bilde 6 

Rundt hundre tingvollgjeldinger ville få med seg hva arkitektene ser for seg av utviklingsmuligheter i 

Tingvollvågen, nå midtveis i parallelloppdraget. I et parallelloppdrag skal to arkitektgrupper foreslå 

hver sine løsninger, og så kan kommunen plukke det beste fra begge forslag.    


