Hei, vil du delta i forskningsprosjektet
Kartbasert medvirkningsundersøkelse i Kvernevik, Stavanger
(Engelsk tittel: Citizen engagement and public participation through PPGIS: Survey to
understand green space usage and perceived health for developing local indicators
– the case of Kvernevik, Stavanger)
Dette er invitasjon til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke den faktiske
bruken og oppfatningen av grøntområder og andre rekreasjonsområder i nærmiljøet, og hvordan
dette har en innvirkning på innbyggernes helse og trivsel. I dette skrivet gir vi deg informasjon om
målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Vi vil gjennomføre en undersøkelse gjennom deltakerorientert og kartbasert metodikk (Public
Participation Geographic Information Systems - PPGIS) i Kvernevik, Stavanger. Formålet med studien
er (1) å forstå hvordan slike verktøy kan styrke innbyggernes deltakelse og engasjement i lokale
planprosesser, og (2) å undersøke den faktiske bruken og oppfatningen av grøntområder og andre
rekreasjonsområder i nærmiljøet, og i hvilken grad dette har en innvirkning på innbyggernes helse,
trivsel og generell livskvalitet.
Forskningsspørsmålene er som følger:
• Hvordan kan PPGIS-undersøkelsen bidra til å informere planlegging av grønne områder som tar
hensyn til innbyggernes helse og trivsel?
• Er det noen sammenhenger mellom tilgang og bruk av grøntområder, selvrapportert helse,
trivselsindikatorer og deltakelse i planprosessene?
Resultatet i studien vil resultere i forskningsartikler og relatert formidlingsarbeid. Stavanger kommune
vil også dra nytte av studien i lokale planlegging- og utviklingsprosesser.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) er ansvarlig for prosjektet. Samarbeidet skjer med
Nordregio og Stavanger Kommune.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Å sikre innbyggerne i Kvernevik gode rekreasjonsmuligheter i parker, byrom og andre tilgjengelige
natur- og grøntområder er en viktig del av bydelens utvikling.
I denne spørreundersøkelsen er vi derfor nysgjerrige på hvordan du som bor og ferdes i Kvernevik
bruker og opplever disse uteområdene. Vi vil gjerne høre dine synspunkter slik at nærmiljøet blir et
godt sted å bo og oppholde seg ute i.
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Du har mottatt undersøkelsen fordi du er bl.a. registrert med Digipost, fått en lenke med informasjon
tilsendt fra kommunen eller er representert og/eller er medlem i lokalforeninger, klubber og
organisasjoner m.v. i Kvernevik.
Studien er en del av forskningsprosjektet NORDGREEN. Hovedformålet i dette prosjektet er å utvikle
smarte løsninger innen planlegging og forvaltning av helsefremmende grøntområder i fem nordiske
byer. Disse er Espoo, Ii, Stavanger, Täby og Vilhelmina. NORDGREEN er finansiert av NordForsk og
ledet av forskningsinstituttet Nordregio. Besøk gjerne www.nordregioprojects.org/nordgreen for mer
informasjon.
Hva innebærer det for deg å delta?
Undersøkelsen benytter seg av Maptionnaire, en kartbasert programvare for medvirkning i lokale
planprosesser utviklet av Mapita i Finland (www.maptionnaire.com) og blir tilgjengeliggjort digitalt.
Undersøkelsen består av ulike deler og inneholder spørsmål og kartleggingsaktiviteter. Instruksjoner
følger i begynnelsen av hver del av undersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om din
hverdag i Kvernevik og hvordan du kommer deg rundt i området, hvor mye tid som tilbringes
utendørs, selvoppfattet helse og livskvalitet, samt spørsmål og tanker om framtidens Kvernevik. Til
slutt er det noen spørsmål knyttet til tidligere deltakelse i lokale medvirkningsprosesser i Stavanger
kommune. Det vil ta omtrent 20–30 minutter å fullføre undersøkelsen, avhengig av deltakeren.
Når du har fullført undersøkelsen vil du bli henvendt til Stavanger kommune sin hjemmeside. Dine svar
fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative
konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dette gjør du ved å ta
kontakt med prosjektansvarlig ved NMBU eller Nordregio (se side 3).
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket i EU som Norge omfattes av.
Universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) er behandlingsansvarlig institusjon i samarbeid med
Nordregio. Begge institusjoner vil ha overordnet ansvar for trygg oppbevaring av personlig data.
Nordregio og Stavanger kommune forbeholder seg retten til å lagre data som oppgitt med samtykke
fra deg som deltaker. Du vil ikke kunne gjenkjennes i noen publikasjoner eller annet
formidlingsmateriale. For å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene så er
datamaterialet lagret på forskningsserver og er kryptert etter behov.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Oppstart for prosjektet er 01.01.2021. Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes, noe som
etter planen er 31.12.2023. Videre oppbevaring er satt til 31.12.2024 hvor det ikke lenger vil være noe
informasjon tilgjengelig som er koblet til deg som deltaker.
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Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- å få slettet personopplysninger om deg, og
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) har NSD – Norsk senter for
forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
Dr. Emma Charlott Andersson Nordbø
Postdoc, NMBU
Fakultetet for Landskap og Samfunn
Institutt for Folkehelsevitenskap
emma.charlott.andersson.nordbo@nmbu.no
Ryan Weber
Senior Research Advisor, Nordregio
Box 1658, SE-111 86 Stockholm
ryan.weber@nordregio.org

Personvernombud i Stavanger Kommune kan også kontaktes via postmottak@
stavanger.kommune.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på
telefon: 55 58 21 17.
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