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Innbyggere: 2443
Per 2. kvartal 2022

Areal dekket av veier
5,17km2

Areal dekket av bygg
1, 17 km2

Ubebygd areal
Jordbruksareal: 20,95 km2 
Skog: 692 km 
Åpen fastmark: 1354km2 
Våtmark: 175km2 
Bart fjell, grus- og blokkmark: 1,21 
Ferskvann: 234 km2 

Befolkningsvekst de siste 15 år
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Andel med innvandrerbakgrunn:  
10,9%
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Utdanningsnivå - menn og kvinner

Utdanning

Grunnskole 

Universitet og 
høgskole 

kort 

Universitet og 
høgskole 

lang 

Uoppgitt eller 
ingen utdanning 

Videregående 
skole 

Andel kvinner med høyere utdanning: 

25,8% 
Andel menn med høyere utdanning: 

14,5% 
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Kvinner

Menn

Grunnskole Videregående 
skole

Fagskole Høyere 
utdanning - kort

Høyere 
utdanning - lang

Nore og Uvdal har mindre 
arbeidsledighet enn kommunene 

i samme fylkeArbeidsledighet

Hva arbeider Nore- og Udvalingene med? 

OBS - korona-år!  

Utenforskap i arbeidslivet: 
17% 

Bruttoinntekt menn: 

506 300 kr 
Andel menn blant ledere: 

60,3% 
Andel kvinner blant ledere: 

39,7% 
Bruttoinntekt kvinner: 

393 900 kr 
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Kvinner

Menn
Jordbruk, 
skogbruk og 
fiske

Bergvergs
drift 
og utvinning

Industri

Elektrisitet, 
vann og renovasjon

Bygge- og 
anleggs 
virksomhet

Varehandel

Transport  
og lagring

Overnatting-  
og servering

Teknisk 
tjenesteyting

Forretningsmessig 
tjenesteyting

Helse- og 
sosialtjenester

Offentlig 
administrasjon

Personlig 
tjenesteyting

Undervisning

Informasjon og 
kommunikasjon

Finansiering og 
forsikring
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Boligsammensetning

Tomannsbolig

Enebolig

Rekkehus 
og andre småhus

Boligblokk

Boliger for 
bofellesskap

Andre bygningstyper

20 40 60 80 100 300 1000 1500

Selveier
80%

20%

Personer som bor i 

eid eller leid bolig 

Boforhold

Hytter:  
4095 hytter 

Boliger:  
1548 boliger 

Beboere per husholdning  
2,1 personer 

Andel som bor på 
landbrukseiendom:  

40,% 

Husholdningssammensetninger

50

100

150

200

250

300

350

450

400

500

600

Aleneboende Par uten barn Par med 
barn under 

18

Aleneforeldre Flerfamiliehushold

Ca antall 
hytteboere: 
12000 

Ca antall 
innbyggere: 
2443 

Hyttebeboere:
82%

Innbyggere:
18%
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Andel som bor i tettsted:
20%

Leier 

11%

Andels
/aksjeeier



Ungdom og trivsel

Hovedinteresser 

Rødberg Bibliotek 

Friluftsliv, jakt og 
fiske

Rødberghallen - 
Rødbergs storstue

Motocross og 
mekking

Kulturarv - bygdetunet

Rødberg Kino

Hovedinteresser er venner, gjennom egeninitierte 
aktiviteter i nærmiljøet eller gjennom spill på nett 

Få deltar i organiserte aktiviteter, noen deltar i 
ungdomsklubben og 46% deltar i organisert idrett 

Ungdommene savner steder å være for å være 
sosial med vennene sine 

Ca 50% er fornøyde med fritidsklubben, men 
ønsker seg flere dager med tilbud 

Ungdommene er helt avhengig av 
sine foresatte for å komme seg rundt  

Hva brukes kulturmidlene til?

Kultur og fritid 
Bøker lånt på biblioteket 
3240 bøker 

Besøk per kinoforestilling
41,5 personer 

Barn med plass i kommunal 
musikk- og kulturskole
31,8% 

Frivillige lag og foreninger
13 foreninger 
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Kroner  
per innbygger

Bibliotek Museer Tilskudd 
til private 
idrettsanlegg

Kommunale 
idrettsanlegg

Kulturskoler Kommunale 
kulturbygg
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BYGDEDAGBOK :

Vi fikk innsikt fra 9 ulike 
damer gjennom nabolagsdag-
boka og påfølgende dybdein-
tervju

VI SIKRET AT DE HADDE:  
• ulik alder, både unge og eldre
• ulik geografisk spredning
• ulik tilknytting til Nore Uvdal
• både bodde i Nore Uvdal og hadde flyttet ut.

De fikk 6 ulike oppgaver som de løste ved å filme, sende bilder og 

lydmeldinger på telefonen sin i løpet av 10 dager

2 kvinner dagbok

Innflyttere med 
tilknytting til 
Nore og Uvdal

2 kvinner dagbok

Innflyttere uten 
tilknytting til 
Nore og Uvdal

3 kvinner dagbok

Innfødte: blitt 
eller flyttet 
tilbake etter 
studier

2 kvinner dagbok

Kvinner som har 
flyttet ut som 
vurderer å flytte 
tilbake

BYGDE-
DAGBOKEN
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OPPGAVENE ER TREDELTE:

Del 1 handler om å bli kjent med deltagerne og 
hvordan de opplever sitt nærmiljø og bygd

Del 2 handler om å få innsikt i det som kan opp-
leves som vanskelig i Nore og Uvdal

Del 3 handler om å forestille seg sin drømme-
bygd

BYGDE-
DAGBOKEN

1.2
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INTERVJUER: 

Vi intervjuet 6 ulike damer 
ansikt til ansikt via Teams.

VI SIKRET AT DE HADDE:  
• ulik alder, både unge og eldre. 
• vi intervjuet noen som hadde bodd i N&U hele 
livet
• noen som var vokst opp der og flytte ut
• noen som var innflyttere og hadde flyttet igjen.

INTERVJU

2 intervju

2 intervju

2 intervju

Innflyttere uten 
tilknytting til 
Nore og Uvdal som 
har flyttet ut

Innfødte: Født 
og oppvokst i 
Nore og Uvdal
Flyttet ut

Innfødte: Født 
og oppvokst i 
Nore og Uvdal
Flyttet ut
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UVDAL

DAGALI

SOLHEIMSTULEN

TUNHOVD

RØDBERG

NOREFJORD

NORE

RØDBERG

TUNOVD

VASSTULAN 1100

UVDAL
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KICK-OFF
WORKSHOP 
&
FEST
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Sosiale, økonomiske, økologiske 
og politiske konsekvenser

Kjerneproblemet

Rotårsaken

Det er for få kvinner som vil bli i Nore 
og Uvdal

Vi holdt en workshop med tre grupper, 
og brukte ”Problemtreet” som  metode
Det er et komplekst utfordringsbilde vi står ovenfor. 
Derfor er det viktig med en tydelig definisjon av problemet, men 
også se på underliggende rotårsaker og skille disse fra konsekvenser 
som kommer fra problemet. 

Et nyttig verktøy for å illustrere og analysere disse sammenhen-
gene er ‘Problemtreet’.  Kjerneproblemet er stammen, rotårsakene er 
røttene, som holdes på plass av ulike systemer slik de er i dag, mens 
kronen representerer sosiale, økonomiske, økologiske og politiske 
konsekvenser. 

Å ta tak i rotårsakene og systemene som holder rotårsakene på 
plass skaper langsiktig endring. For å finne helhetlige og langsiktige 
løsninger må man først definere problemet og forstå rotårsakene til 
utfordringen og problemet. 

Stammen beskriver ”Det store problemet”.  Vi definerte problemet 
sammen med prosjektgruppen: 

KICK-OFF
WORKSHOP 
&
FEST

1.5

Dypere problemforståelse var første steg i vår prosess.

Utfordringen – hva er problemet?



Rødberg sentrum 
Grønt- og oppholdsarealer 
er ikke påkoblet sentrum, men ligger for seg selv 

Numedalsbanen 
Bypark?



PERSONAS

Inger er 41 år, og innflytter 
uten familie eller annen 
tilknytning til Nore & Uvdal. 
For ”trangt”

4 PERSONAS:  
Thea er 33 år, og født 
og oppvokst i Nore & 
Uvdal. Hun er en Ild-
sjel, og stiller opp på 
alt

INTERVJU

PERSONAS:  
Vi noterte ordrett alt de sa under selve 

intervjuet.

I etterkant trekker vi ut og sammen-

stiller det som er likt og kategoriserer 

det inn i ”personas”. Personas er en fin 

måte å anonymisere de vi intervjuer på. 

Samtidig er det viktig å få en relasjon 

som gjør at du kan kjenne deg igjen og 

empatisere med denne personen. Tall 

og prosenter er med å skape avstand, 

det føles ikke så reelt som når noen du 

kjenner deg igjen i kan fortelle. 

Personas skal bli en historie om ”noen” på en 

slik måte at du føler du blir kjent med ved-

kommende, og at f.eks «Inger» kan brukes 

som en referanse videre i alt vi gjør. Vi kan 

seinere snakke, og vise til hva Inger tenkte 

og følte, og hva hun ville tenkt her hvis vi 

gjorde slik eller slik… Vi skal rett og slett bli 

kjent med henne. 

Astrid er 23 år, og født og 
oppvokst i Nore & Uvdal, 
men har flyttet ut. Van-
skelig å skille seg ut

Sigrid er 38 år, og inn-
flytter i Nore & Uvdal. 
Hun er idealist, ønsker 
å få ting til å skje.

BEFARING 
OG
WALK’N
TALK

2.1
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Inger kom kom flyttende fra Oslo til Nore og Uvdal på grunn av jobb. 
Inger har en mastergrad, og følte den nye jobben passet godt til ut-
dannelsen hun hadde. Hun gledet seg til å flytte, og hadde egentlig 
fått inntrykk av at arbeidsgiver skulle hjelpe til med bolig, men opp-
levde når hun kom at det ikke var i orden. Hun bodde litt kummerlig 
og dårlig i starten, men etterhvert fikk hun tilfeldigvis høre om en 
leilighet som var ledig. Slik var det ofte, det var tilfeldig at hun fikk 
greie på hva som skjedde. 

Inger synes at det var veldig tradisjonelt kjønnsrollemønster i N&U, 
og et gubbevelde som rådet. Hun følte selv hun ble sett rart på når 
hun foreslo ting som hun hadde behov for, eller savnet. Og at det var 
en holdning til ”at det er bra nok som det er”. Hun tenker at skal de 
få damer til å bli i N&U så må de gjøre noe med denne holdningen, 
eller så dør bygda ut.

Som innflytter savnet hun et sted å sjekke ut hva som foregikk og hvilke tilbud som 
egentlig fantes i kommunen. Hun kjente ingen, så hun var avhengig av god tilgjengelig 
informasjon, og at noen invitererte henne med på ting. Hun følte dette var spesielt 
viktig i Nore og Uvdal siden det ikke har så mange møteplasser hvor folk kan treffes 
litt tilfeldig og naturlig. Hun savnet blant annet at man kunne gå et sted for bare å ta 
en øl eller noe å drikke, og sånn komme i kontakt med folk for å bli kjent. Hun savnet 
at det skjedde noe:-) Inger hørte om at det var flere som hadde lyst å dra igang nye 
ting, men som møtte så mye motstand. Hun skjønte ikke helt hvorfor - det må jo 
være supert at folk vil? Det hun hadde vært på, og som hun syntes var kjempegøy 
- var bygdafest. Da møttes folk på tvers av alder også. Det kunne de hatt mye mer 
av!  Men klart - å dra på fest øverst i Dagali hvis en bodde i Nore - det var jo en umulig 
oppgave hvis man ikke kjørte bil selv. Kollektivtransport fantes nesten ikke, ihvertfall 
ikke en lørdagskveld:-) Inger, som var vant til litt puls rundt seg, valgte å flytte igjen 
for å komme nærmere venner og familie. Det var ikke så lett å rotfeste seg i Nore og 
Uvdal og finne venner når en ikke hadde familie. Det ble litt for trangt for henne rett 
og slett. Det var ikke lov å ha andre meninger enn de fleste, og det var ikke lov å være 
god. Dette var veldig uvante tanker og holdninger for Inger. 

Det hun er glad for i etterkant er erfaringen hun fikk med å bo så tett på naturen. Hun 
lærte mye om hva kulde betyr for husdyrdrift, forutsetninger man må ha med seg 
i valg man gjør når man lever så tett på naturen, og roen som en så lett tilgang på 
natur gir.

Inger er 41 år, og innflytter uten familie eller an-
nen tilknytning til Nore & Uvdal. 

Savnet å ha folk rundt 
meg og at ting skjer. 
Savnet liv, og andre i 
min alder.

Rødberg er kjernen 
- men den er så lite 
praktisk. Ikke noen 

naturlige møte- 
plasser.

Bygdefest er GØY. 
Et par ganger i 
året er det det.

Savnet å ha folk rundt 
meg og at ting skjer. 
Savnet liv, og andre i 
min alder.

Fikk mange 
perspektiver som vi 
ikke hadde fått hvis 
vi ikke  hadde bodd 

der:-)

Veldig tradisjonelt 
samfunn med tydelig 
kjønnsrollemønster.

Vanskelig å 
finne info om 
hva som finnes. 

Null 
kollektiv-

transport. 
Brukte bil. 
Taxi kosta 

blod!!!

Det er folk der som er 
interessert i å tenke 
nytt. Burde ikke være et 
problem? 

FAKTA

INGER

41  år

Innflytter

Kom til N&U pga  
av jobb

UTFORDRINGER

tradisjonelle 
kjønnsroller

vanskelig å få info

MOBILITET

Et sentrum 

Bolig

TIPS

BYGDAfester

Jobbe med kulturen og 
holdninger

Flere naturlige 
møtesteder

Tydeliggjør 
sentrum

PERSONAS
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Thea er 33 år, og født og oppvokst i Nore & Uv-
dal. Hun er en ildsjel, og stiller opp på alt 
Thea stortrives med å bo i Nore og Uvdal. Hun har alltid bodd 
her, kjenner alle og vet hva som foregår. På et lite sted kan du 
faktisk gjøre en forskjell! Hun er glad i naturen og har storfami-
lien sin tett på. Det er viktig å ha denne nærheten til venner og 
familie. Hun er gift og har to barn. Nå for tiden går mestepar-
ten av tiden til å følge opp ungene og deres aktiviteter. Thea 
har flere verv i forbindelse med det. Dette tar mye tid. Nore og 
Uvdal er en langstrakt kommune, så det blir veldig mye kjøring 
for å hente og bringe egne og andres barn. Helgene går med til 
å kjøre unger på kamper i nabobygdene, og på vinteren er det 
skirenn rundt omkring. 

Thea syns selvfølgelig det er kjekt å få bidra, og å få være 
sammen med ungene på deres aktiviteter, men hun skulle ønske 
seg at flere foreldre bidro. Det blir ofte de samme som er med, 
men det er jo også fordi det er få folk i bygda som kan dele på alt 
som skal gjøres. Folk som vil noe brenner seg helt ut! Proble-
met for henne personlig er at det har vært så stor gjennomtrekk 
av nytilsette. De kommer, men flytter ofte etter kort tid. Det er 
demotiverende å bruke tid og krefter på å lære de opp, og å 
invitere de inn i nettverket sitt, og så  flytter de igjen....

Thea tror det kan hjelpe med flere urbane kvaliteter slik folk fra byer er vant til, 
og finne utleieleiligheter som en kan trives godt i, og en oversikt alle innbygger-
ne i kommunen kunne bruke, en nettside som viste aktiviteter, turstier, kafeer 
- egentlig alt som kunne hjelpe de som flytter hit, men også vi som bor her. 
Kanskje finnes det aktiviteter et annet sted enn akkurat der vi bor og oppholder 
oss mest, som vi ikke vet om? Siden kommunen er så lang og smal kunne det 
også hjulpet om vi gikk litt på kryss og tvers av hverandre. Edith har et inntrykk 
av at det skjer endel på Nore, at folk er flinke til å ta initiativ der, og nå har de en 
kro også. At de er flinkere der enn i resten av bygda? Kanskje har det med at den 
videregående skolen ligger der, og at de er vant til å få inn nye folk hele tiden. For 
hun føler kanskje at ellers i kommunen, så er folk stort sett skeptiske til nye folk 
og nye tanker? Det har hun kjent ltt på når hun har invitert innflyttere inn i sitt 
eget nettverk. Folk står ikke akkurat med armene åpne og ønsker folk velkom-
men...

PERSONAS
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Mangel på (attraktive) 
boliger, og ikke minst 

utleie-enheter!

 Opplever at de er flin-
ke i Norefjord å skape 
mer. I Uvdal er det litt 
mer “Nei, jeg gidder 
ikke ta initiativ - det 

kan andre gjøre”. 

Glad i å gå på tur. Har 
alt av det rett bak 
huset. God plass!

Engasjerte folk 
blir ”spist opp”

FAKTA

THEA

33 år

født og oppvokst
i N&U

UTFORDRINGER

Ildsjeler sliter 
seg ut 

Gjennomtrekk av 
nytilsatte

Holdninger

Få utleieboliger og
Møteplasser

Forskjell på kultur etter 
hvor man bor. Må samle 
hele kommunen

TIPS

JOBBE MED 
HOLDNINGER

Skape vilje til 
felleskap

Samles om Rødberg som 
sentrum

Det er så lite  
som skal til. 
Bare si HEI 
til alle nye..

Alle må ha møteplasser i 
nærheten. Supplement til 
hverandre istedenfor kon-
kurranse. Det kan være en 

utfordring for kommunen. Vi 
må heie på hverandre. Unne 
hverandre disse møteplas-

sene

Holdninger. 
Det må gjøres noe med de. 

Må skape mer felleskap. 
Holdninger til å ville ha et 

fellesskap. Vanskelig å flytte 
hit hvis det ikke skjer noe. 
Villighet til å inkludere nye. 

Vanskelig å komme hit hvor 
folk har kjent hverandre hele 

livet

På et lite sted har du 
muligheten til å gjøre 

en forskjell

Hva er det ikke å like 
ved N&U? :-)

De eldre henger 
fortsatt ved at dette 

er 4 steder. 



Astrid er 23 år, og født og oppvokst i Nore & Uv-
dal, men har flyttet ut.

Astrid har vokst opp i Nore og Uvdal, og har hatt en grei 
oppvekst. Hun har alltid likt å bruke kroppen, og med naturen rett 
utenfor døra har hun har lett tilgang til fysisk utfoldelse. Dessuten er 
hun fra gård, og vant til kroppsarbeid.

Hun har opplevd at det er vanskelig å skille seg ut. Hun mener at det 
er en kultur der man ikke unner hverandre suksess og hvor det er 
skummelt og feile. 

Hun har trent mye, og satset egentlig ganske hardt på sin idrett, men det er 
takket være villige foreldre at hun kunne det. De kjørte henne rundt til nabokom-
muner som hadde det treningstilbudet hun trengte, så det var litt ”ensomt” å 
holde på i lengden - hun trente alltid alene. Og hun var mye alene ellers også. De 
andre interessen hun hadde var hun også alene om, men også her utmerket hun 
seg, og gjorde det bra. Det ble ikke tatt så godt imot. Hun opplevde janteloven, 
det var liksom ikke greit å være god.

Astrid flyttet etter videregående for å ta utdannelse. Hun er nå samboer, og 
tror ikke hun kommer til å flytte hjem igjen. Hun er blitt glad i å ha litt mer tilbud 
tilgjengelig, og flere jobbmuligheter etter endt utdanning, og så drar hun heller 
hjem på besøk for å kunne dra på fine turer, spesielt på vinteren. Nore og Uvdal 
har nemlig SNØ! Det begynner å bli en mangelvare rundt omkring, så hun tenker 
at det er noe kommunen virkelig kunne markedsføre mer. Det er jo så godt 
tilrettelagt for skiglade folk. Nore og Uvdal har flere alpinsentrer, og milevis med 
langrennsløyper. 

Astrid har tenkt litt på at på videregående var de flest jenter i klassen, men alle 
jentene dro ut av bygda. Kanskje det hadde hjulpet å få studieplasser til bygda? 
Slik at jenter ikke trenger å flytte ut for å ta utdanning? Eller kanskje det kunne 
vært bedre tilrettelagt for å få oss hjem igjen, med kontorfelleskap og hjelp til 
å kjøpe seg bolig? Leilighet i de store byene er kjempdyrt, så å lokke med god 
plass og fine boliger kan friste mange. For hennes del er det ikke så aktuelt å 
flytte tilbake - hun kjenner enda på følelsen av å ikke få lov å være god, og det 
gjorde noe med henne og forholdet til heimbygda.

Astrid er opptatt av bærekraft, og syns det er dumt at man er avhengig av bil for å 
komme seg rundt. Det er noe hun tenker må gjøres noe med. Å bygge ut kollektiv-
transport kan også bidra til å knytte kommunen mer sammen. Da kan man bli med 
på noe i Rødberg selv om man bor på Tunhovd. Og da kan Rødberg bli et skikkelig 
sentrum, hvis folk kommer seg dit lett..

PERSONAS
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Trente mye, men alltid 
aleine. Treningsfasilite-
ter mangler, og det er 
behov for mer organi-
sert idrett.

Trenger 
studieplasser. 

Og et sted å bo når 
folk vil heim igjen

FAKTA

ASTRID, student

23 år

født og oppvokst
i N&U, men har 
flyttet ut

UTFORDRINGER

Studieplasser

Boliger

Mer organisert idrett

Mobilitet

Ikke greit å 
være god

TIPS

SNØ! det kan 
markedsføres

Bidra med bolig og 
startkapital for de 
som ønsker å flytte 
tilbake

Vi var flest jenter på 
vgs, men alle dro ut 
av bygda, så flere 

studiemuligheter i NU 
slik at jenter blir.

Det er tøft å skille 
seg ut og det er 
enda tøffere å 
lykkes

Man unner 
ikke andre 
suksess.

Vi har SNØ!

Det kan vi 
markeds-
føre

Hva om vi hadde et 
sted der folk kan jobbe 
i åpent landskap. Hjelp 
til startkapital, bo billig, 
tenke bærekraft

Hvis du prøver deg og 
ikke får det til, da får du 
høre det! Da blir det enda 
vanskeligere å prøve igjen



Sigrid er 38 år, og innflytter i Nore & Uvdal. Hun er full av 
ideer, og ønsker å få ting til å skje.

Sigrid  fulgte drømmen om et småbruk, og tok det store spranget og flyttet 
fra byen til bygda. Hun tok med seg familien sin, mann og tre barn, og bor 
nå på drømmesmåbruket hvor de dyrker grønnsaker til eget hushold, og har 
både hund, katt, høns og noen koppelam.Hun har opplevd at det er vanskelig 
å komme med nye ideer. Det er vanskelig å utfordre det alle synes er bra nok 
og som alltid har vært sånn. Hun har prøvd å sette igang prosjekter, men føler 
seg ikke heiet på, noen ganger til og med motarbeidet.

Helt siden Sigrid og familien kom til Nore og Uvdal, så har de vært aktive i bygdesamfunnet. De 
har ønsket å få tilhørighet, og bli kjent med folk. De har satt igang mange sosiale aktiviteter, litt i 
overkant mange tror hun noen tenker. Hun tror ikke folk i Nore og Uvdal er vant til at nye folk tar 
initiativ, eller ”tar seg til rette” som hun føler noen tenker. Hun og familien mener det jo bare godt, 
og ser at det kan være behov for at ting skjer. De selv kjenner godt på kroppen hvor vanskelig det 
er å bli kjent og få venner på et sted som ikke har møteplasser som en kan oppsøke, eller hvor en 
kan møtes litt tilfeldig. Hun føler de har møtt på det berømte bygdedyret, og er faktisk bekymret 
for hvordan de skal takle situasjonen fremover. Siden de har solgt alt de eide i byen, og har tenkt 
at ”her skal de bo”, så må de trives, men i det siste har hun tenkt at da må det skje noe med 
kulturen i bygda. Fra hennes ståsted er det veldig tradisjonelt og mannlige egenskaper er det 
som berømmes. Altså om du er god på jakt eller fiske, kjører traktor og driver gård. Mer feminine 
kvaliteter blir rett og slett litt latterligjort, og det er ingen god følelse. Hun kjenner at hun er blitt 
mer forsiktig med å foreslå ting. Det bekymrer henne. Hun har også merket at folk kommer med 
kommentarer om at det det er nå bra nok som det er... Den eldste i søskenflokken har begynt 
på skolen. Hun forteller at de opplever forskjell på behandling av gutter og jenter. I gymtimene 
herjer gutta, og spiller de f.eks fotball, så kan guttene rope at de ikke skal sentre til jentene fordi 
de er for dårlige... Og lærerne reagerer ikke. Sigrid syns ikke det er greit, og har tatt det opp flere 
ganger, men ingenting skjer. De gangene Sigrid har snakket med andre voksne om dette, så har 
hun fått høre flere historier som heller ikke blir tatt tak i. Og de historiene er mye verre enn dette 
eksemplet.. Hun ser et mønster som hun ikke liker, og de har faktisk begynt å tenke på om de 
ønsker at ungene skal vokse opp med disse holdningene rundt seg. Deres opplevelse er at det er 
en ”gubbekultur” som får lov til å dominerer. De som har lyst å få ting til å skje blir latterliggjort, 
og problemer som er helt åpenbare på blant annet skolen blir ikke tatt tak i. Det virker som Nore 
og Uvdal ikke er klar for nye tanker vi fra byen tar med oss. Jeg har en følelse av at folk ikke tør å 
snakke med meg lenger, fordi de vet at jeg har litt kontroversielle holdninger. De er ikke kontrover-
sielle i byen, men her blir de oppfattet som det.

De har tenkt at de skal forsøke å bo her itt til, og det er fordi naturen er fantastisk her. Og små-
bruket. Ungene lærer seg elementære ting som Sigrid syns er viktig å kunne. Hvordan dyrke i 
forhold til årstider, kunne snekre og skru litt. Rett og slett være mer selvhjulpen i voksenlivet også. 
Og så finnes det jo folk her som også ønsker å få ting til å skje. De må de være mer sammen med 
slik at de kan være sterkere og inspirere hverandre. Ikke stå aleine. Det er nok av ildsjeler som 
stiller opp på alt og som trenger at flere bidrar. Ellers blir de helt utbrent også. 

PERSONAS

2.1

”Hvis du skiller deg ut 
blir det ikke godtatt 
på en måte det ville 

blitt gjort på et større 
sted”.

FAKTA

SIGRID

38 år

innflytter i N&U

UTFORDRINGER

Holdninger og 
kulturen

Møteplasser

Problemer snakkes ikke 
om

TIPS

JOBBE MED 
KULTUREN

Skape allianser 
mellom de som 
ønsker å få ting til 
å skje. Bygge på det 
som er positivt

Bruke hyttefolket 
mer

God plass til barna, 
dyrke egen mat osv.

Nærhet på naturen 
i hverdagen.

”Man slutter å heve 
stemmen sin når det 
ikke blir tatt i mot på 

samme måte som hos 
menn.”

På Rødberg skole var 
det en undersøkelse. 
Jenter opplever mer 

mobbing.

Vi har fantastiske plas-
ser naturmessig. Lan-
gedrag. Alpinsentrene. 
Milevis med skiløyper. 

Kunne brukt hyttefolket 
for å få inn penger til å 
videreutvikle skiløypene



2.2

Det er en 
fantastisk følelse å 

føle at hele 
bygda står bak deg!

Jeg får masse hjelp, 
det er alltid noen 

å spørre! Når det gjaldt, 
kom alle frem og 

støttet oss!

KVALITETER

God plass til bar-
na, dyrke egen 

mat osv.

Tjern å bade i og 
steder å gå på 

tur.

Glad i å gå på tur. 
Har alt av det 

rett 
bak huset. 

Nærhet på na-
turen 

i hverdagen.

Opplevelser som er 
så lettvinte. i bhg 
fikk de et rådyrkada-
ver, det hadde vært 
rart å gjøre i byen. 
Mye mer naturlig, 
bruke det som skjer. 
Kommer tettere inn 
på livet.

 godene ved å bruke 
vidda, fiske og sette 
garn. 

Bruker mye naturen
Mannen jakter. Korte 
turer, griller. Har fine 
gapahuker. Fisker. 
Godt løypnett på ski

Fantas-
tisk natur 
og fan-
tastiske 
folk. 

Natur

Kultur



DET ER FOR ”TRANGT” 
I NORE OG UVDAL

HOVEDFUNN

kan være vanskelig å være annerledes
kan være vanskelig å komme med nye ideer 
vanskelig å gjøre ting på en annen måte

Fører til færre kvinner!

”vanskelig å komme inn”
”konservative får stor plass”
”skal ikke skille deg ut”
”redselen for å gjøre det bra, eller for bra”
”redselen for å feile” etterfulgt av at
 ”det er skummelt å prøve på nytt.. 
”trangt for gutter” 
”ikke noe rom for at gutter kan være noe 
annet alle skal være så kar”
”hard festkultur”
”mye dop”
”selvmord blant unge gutter”
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i arbeidslivet
skole og fritidaktiviteter
administrasjon og politikk?
Fører til færre kvinner!

RESSURSPERSONER BLIR ”BRUKT OPP”

HOVEDFUNN

”avhengig av enkeltpersoner for å dra lasset”
”ikke systematisert”
”bruker opp folk”
”sliten av å inkludere nye, de reiser..”
”hardt å være synlig, blir prakka på oppgaver”
”engasjerte folk bli spist opp”
”vil du at noe skal skje som må du fikse det selv”

2.3



HOVEDFUNN

Mangel på sosiale møteplasser, aktivitetet  
og attraktivt sentrum og bygder. 

Fører til færre kvinner!

DET MANGLER EN VERKTØYKASSE OG 
EN HELHETLIG STRATEGI FOR FYSISKE 
TILTAK

”De sparer seg til fant”.  
”Det vi har er godt nok”
”Politikerne jobber på detaljnivå isteden-
for å se det store bildet”
”Vil helst ha det slik det alltid har vært”
”konfliktsky politikere”
”setter ikke ord på problemene”
”tørr ikke satse på Rødberg”
”lettere å lappe på det som finnes enn å 
gjøre store innvesteringer”
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Problemtreet som metodikk tvinger en til å tenke nøye på, 
og sortere hva som er konsekvenser og årsaker. Å finne 
rotårsakene, altså det som virkelig fører til problemene og 
utfordringen kan være vanskelig. I Nore Uvdal mener vi at det 
er tre rotårsaker som peker seg ut gjennom innsiktsarbeidet. 
For å gjøre noe med konsekvensene må en ta tak i disse 
rotårsakene: 

Sosiale, økonomiske, økologiske 
og politiske konsekvenser

Kjerneproblemet

Rotårsaken

DET ER FOR ”TRANGT” I NORE OG UVDAL

RESSURSPERSONER BLIR ”BRUKT OPP”

DET MANGLER EN VERKTØYKASSE OG 
EN HELHETLIG STRATEGI FOR FYSISKE TILTAK

DET ER FOR FÅ KVINNER SOM 
ØNSKER Å BLI I NORE OG UVDAL

ROTÅRSAKER

ROTÅRSAKER

KJERNEPROBLEM

KONSEKVENSER

STRUKTURER, 
PROSESSER OG 
ORGANISASJONS-
UTVIKLING

STRUKTUR,
PROSESSER OG 
ORGANISASJONS-
UTVIKLING

KULTUR - 
HOLDNINGER OG 
VERDIER

KULTUR - 
HOLDNINGER OG 
VERDIER

FYSISKE STUKTURER -
STEDSUTVIKLING
og SENTRUMS-
UTVIKLING

FYSISKE STUKTURER -
STEDSUTVIKLING
og SENTRUMS-
UTVIKLING

HOVEDFUNN
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Utfordring flippet til visjon: 
”Det er mange kvinner som vil bli i N&U”

Konsekvenser: 
Det er en utvikling
Flere barn
Opprettholde tjenester i kommunen
Balanse
En sterk kvinnekultur
Framsnakke hverandre
Gjøre hverandre god
Unnet hverandre godt
Stort rom for å feile og lykkes
Alle kommer seg ut, så kommer tilbake hjem igjen
Veldig inkluderende sted
Vi er stolte av å bo i N&U
Finne nye måter å samarbeide
Innovativ utvikling
Mangfoldig sosial infrastruktur
Dyrkning av feminine verdier
Likeverd
Kvinnovasjon
Planlegge samfunn for alle
En start på koblinger av de gode verdier

SYSTEMER: SYSTEMENDRING 
Oppsummering i plenum av 
gruppearbeidet hvor vi ”flippet” 
resultatene til å få et positivt 
fortegn:

Når  en skal begynne å jobbe med rotårsakene kreves det at 
man også gjør en dybdeanalyse av hvilke systemer som holder 
rotårsakene sammen. Noen rotårsaker krever systemendring. 
Noen systemer er vanskelige eller kanskje til og med urealistiske 
å endre. Andre kan endres med en kreativ tilnærming og/ eller 
nye måter å gjøre ting på. Vi har ikke rukket å gjøre en fullstendig 
analyse hverken av rotårsakene eller bakenliggende systemer, 
men har på de neste sidene testet metoden og prøvd å gi 
eksempler på mulige systemer som kan ligge bak rotårsakene. 
Et neste sted vil være å se disse i sammenheng med potensielle 
ressurser på de ulike områdene.

Den andre siden av problemtreet som metodikk er å “flippe” eller 
speilvende treet slik at man går fra problem til visjon, negative 
konsekvenser til positive konsekvenser. Vi gjorde denne øvelsen 
i workshopen. Dette kan være starten på en visjon for prosjektet 
som gir en driv og en retning for å jobbe videre med problemene. 
Vi har fått innsikt i en del gjenkjennbare mønstre i samfunnet.

Systemendring: 

Vi kan ikke endre det vi er ikke bevist på. Systemendring er en shift 
i de underliggende årsakene som skaper et problem, slik at bedre 
”symptomer”/ konsekvenser skapes av seg selv.
Bevistheten om problemet må være felles, slik at alle skal eie pro-
blemet. Først da kan problemet flippes over til en felles visjon om 
et ønsket framtid. I dette tilfelle ønske om større likeverd, inklude-
ring og rettferdighet. En slikt ønsket fremtid krever langsiktige og 
mer bærekraftige løsninger som fordrer en annen tilnærming. Til-
nærmingen må baseres på helhetlig tenking, analyse av rotårsaker 
og systemer samt involvering av lokalsamfunn, lokalt næringsliv, 
offentlig forvaltning og politikere.

Det handler om en relasjonell framtid, om å bygge tillit 
og relasjoner for samskaping av et ønsket framtid.
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SYSTEMENE: grafisk fremstilling av disse

STRUKTURER OG 
ORGANISASJONS
UTVIKLING

KULTUR  
HOLDNINGER OG 
VERDIER

FYSISKE STUKTURER
STEDSUTVIKLING
og SENTRUMS
UTVIKLING

ØKONOMI
Lokal til internasjonal, lovlig 
til ulovlig, fomell til uformell
Relevante parter kan 
inkludere: Arbeidstaker, fimaer, 
proffesjonelle allianser, 
økonomiske insentiver etc

POLITIKK
Lokal og internasjonal.

Relevante elementer 
kan inkludere: regjering, 

kooperasjoner, institusjoner, 
organisasjoner etc.

KULTUR 
Ideologier, kultur, kunst, språk. 

Relevante elementer kan 
inkludere: sosiale normer, 

verdier, fordommer, estetiske 
preferanser, steder og 

instituasjoner for utsillinger 
og forestillinger.

SOSIALE NETTVERK 
Familier, venner og bekjente, 
omgangskrets, nabolag, lokal-
lag, kolleger.

JURIDISK
Lokal til internasjonal
Relevante elementer kan 
inkludere: Lover, regler, politi, 
politikere, dommere, vitenskap, 
implementering av lovverk etc.

HELSE
Offentlig og privat og både 
formelle (sykehus) og uformelle 
(familie, støtteapparat). Både 
behandling og forebygging. 
Relevante elementer kan 
inkludere: offentlige subsidier, 
leger, forsikringsselskaper, 
sykehus, medisinske 
treningsinstitusjoner, 
spisevaner og livsstil. 

UTDANNING
Formell (barnehager, skoler 
og utdanningsinstitusjoner) 

og uformelle (familie, 
nærmiljø), offentlig og 

privat. Relevante felt kan 
inkludere institusjoner, yrker, 

sertifisering, preferanser 
for ulik type kunnskap, folks 

villighet og mulighet til å 
lære.

SYSTEMER
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SYSTEMER:

KULTUR  
HOLDNINGER OG 
VERDIER

”vanskelig å komme inn”
”konservative får stor plass”
”skal ikke skille deg ut”
”redselen for å gjøre det bra, eller for bra”
”redselen for å feile
” det er skummelt å feile, da får man høre det
 ”det er skummelt å prøve på nytt.. 
”unner hverandre ikke suksess”
”trangt for gutter” ikke noe rom for at gutter
 kan være noe annet
”alle skal være så kar”
”Kar-og jente-kultur”
”hard festkultur”
”mye dop”
”mye rasisme”
”Vi gjør det som vi alltid har gjort det”
”det vi har er bra nok!”
”Sånn har det alltiv vært og sånn skal det være”

SOSIALE NETTVERK UTDANNINGØKONOMI

Eksempler på systemer som kan bidra til å holde rotårsakene sammen:

Mannsdominerte yrker 
har høyere lønninger

Omsorg- og helse 
tjenester er dominert 
av kvinner

Det er vanskelig å 
tilrettelegge politikken 
slik at den blir mer 
kvinne/ familievennlig

Ulike behandling av 
gutter og jenter i 
barnehage og skole

Gutter har høyere 
status

Mangel på kulturarenaer og 
kulturaktiviteter for unge

Isolert sosiale 
netverk/ gjenger, 
mangler utvendig 
påvirkning og korreks

Dominans av 
mannsdominerte 
linjer på 
videregående skole 

Odelsretten: Vært 
avhengige av å beholde 
guttene i bygda som 
skal ta over gårdene

POLITIKK

KULTURJURIDISKHELSE

KULTUR - HOLDNINGER og VERDIER
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”langstrakt kommune, hvordan 
kommer jeg meg hjem?”

”man møtes mest hjemme hos folk”

”det tok lang tid før jeg fant meg 
et fint sted å bo”

”Jeg har alltid hatt en drøm 
om å flytte til et småbruk”

SYSTEMER: KULTUR - HOLDNINGER og VERDIER
FYSISKE STUKTURER
STEDSUTVIKLING
og SENTRUMS
UTVIKLING

HELSE  Ensomhet
Stor eldrebølge 
med stort behov for 
omsorgstjenester

Skattepolitikk hytter/ bolig

TEK: nye forskrifter er fordyrende: 
sprik i nytt- og bruktmarked

SOSIALE NETTVERK 
UTDANNING

ØKONOMI

Eksempler på systemer som kan bidra til å holde rotårsakene sammen:

POLITIKK

KULTUR
JURIDISK

Mangel på vilkje til 
å satse på Rødberg. 
Kvinners behov blir ikke 
prioritert. Menn tar de 
siste avgjørelsene?

Mangel på fag og 
fokus på arkitektur, 
design og estetikk i 

barnehage, skole og vgs.
Mangel på fritidsaktiviteter 
og kulturtilbud. For få med 
høyere utdannelse?

Mangel på 
møteplasser som 

tillater å utvide sosiale 
netverk. Gjenger/ klikker 

Mangel på urban kultur
Kvinners behov og 
ønsker blir ikke 
prioritert

En ny bolig faller 40% i pris når 
den taes i bruk
Rimelig bruktboligmarked
Eiendommer i dalen med 
”fjellrett” forfaller. De er verdt 
gull..
Mange selger ikke ubrukt bolig 
fordi de uansett får så lite for 
den, bedre å holde på den
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Kvinnovasjon

Kvinneurbanisme

Kommunegenerator

STRUKTURER,
PROSESSER OG 
ORGANISASJONS
UTVIKLING

KULTUR  
HOLDNINGER OG 
VERDIER

FYSISKE STUKTURER
STEDSUTVIKLING
og SENTRUMS
UTVIKLING

BYGDEGENERATOR

KAPITTEL 3: KONSEPTER Vi  foreslår 3 forskjellige “generatorer” for å jobbe med de tre 
kartlagte rotårsakene:

-Kvinnovasjon generatoren  tar tak i, og jobber med kultur, 
holdninger og verdier
-Kvinneurbanisme  generatoren tar tak i de fysiske strukturen og 
jobber med steds- og sentrumsutvikling
-Kommunegeneratoren  tar tak i hvordan ulike prosesser og 
tjenester er strukturert og jobber med organisasjonsutvikling i 
kommunen.

Generatorer henviser til kraftverket og meningen med disse 
tre generatorene er at de er tannhjul som skal sette igang 
endringsprosesser. De skal sette igang kvinnekraftverket 
i Nore og Uvdal. Hver generator trenger mange ulike mindre 
generatorer for å starte å snurre. Vi har jobbet med å vise 
et kartotek av mulige generatorer. Vi foreslår tre viktige 
prinsipper for generatorene for at de skal kunne bli del av et 
kvinnekraftverk:

1)  Generatorene  bør være stedsspesifikke og bygge videre 
på de kreftene, menneskene, initiativene og kvalitetetene 
som er i Nore og Uvdal. Gjennom innsiktarbeidet har vi møtt 
og observert et mangfoldig rikdom slike krefter, eller frø. Et 
av hovedprinsippene med denne metodikken er å hjelpe disse 
frøene til å spire og vokse seg sterkere. Det Nore og Uvdal ønsker 
seg mer av i fremtiden, og trenger i fremtiden er det som idag 
må dyrkes frem!

2) I  og med at kommunen er en så stor hyttekommune anbefaler 
vi at alle generatorene jobber både med heltidsbeboere og 
deltidsbeboere. 

3) I  kvinnekraftverket jobber alle generatorene med kvinner. 
Kvinner er barometeret for å teste konsepter og løsninger og 
bygger på teorien om at dersom man tilrettelegger et samfunn 
for kvinner tilrettelegger man for et samfunn for alle.

På de neste sidene går vi gjennom disse tre prinsippene før vi 
går inn på mulighetsrommet til de ulike generatorene. 

3.1

Helhetlig stedsutvikling
For å gripe an denne komplekse problemstillingen må det jobbes 
helhetlig: både med problemdefinisjon, hvordan man jobber 
sammen for å komme opp med løsninger, og hvordan løsningene 
fungerer sammen i en helhet (heller enn hver for seg). Man må unngå 
situasjoner der man finner løsninger på en ting, men som ødelegger 
for noe annet. 

Dette krever at vi ser ting i sammenheng og jobber mot en endring 
på systemnivå. Vi introduserer ‘bygdegenerator’ - et fysisk sted, en 
fremtidsrettet infrastruktur og møtested for sosial, politisk og teknologisk 
innovasjon og endring. Bygdegenerator metodikken er et verktøy for helhetlig 
stedsutvikling som ser på koblinger og synergier

Utvikle en helhetlig strategi som ser på koblinger og synergier



NOREFJORD

RØDBERG

”FJELLET”

UVDAL

DAGALI

SOLHEIMSTULEN

TUNHOVD

RØDBERG

NOREFJORD

UVDAL

SOLHEIMSTULEN

Nore skole - frivilligsentral

Den nedlagte skolen i Norefjord 
har blitt et aktivt møtested og 
frivilligsentral med utlån av utstyr 
for lokalbefolkningen

Langedrag

Naturpark med fokus på læring og 
formidling og ivaretakelse av og 
respekt for kultur og ville dyr

Risan

‘Ungdomsklubben’

Ungdomsklubben i Rødberg - 
Fredagsklubb hver fredag

BYGDEGENERATORER 

Solheimstulen

DNT - hytte med nye 
engasjerte eiere. En 
viktig møteplasss 
for både lokale og 
tilreisende

Kirkebygda
Utsalg av lokalmat og 
produkter i Rødberg

Bakeri og kafé i Rødberg

Uvdalsbonden

Samarbeid mellom fire 
kvinnelige bønder om god 
lokal mat med fokus på gode 
rådvarer!

Møteplass på fjellet 
med restaurant, 
interiør butikk utleie 
av hytte og leiligheter

Se synergier mellom ulike 
prosjekter og eksisterende 
aktiviteter

Nore Kro

Vasstulan/ Dagali

Gjenåpnet kro 
ved Norefjord. Et 
etterlengtet møtested 
på dag- og kveldstid. 

Nore og Uvdal bygdetun

Et bygdemuseum i form av 
et bygdetun hvor bla Uvdal 
stavkirke ligger. Et vitig 
kulturmøtepunkt!

3.1

1) STEDSSPESIFIKKE 
STØTTE OPP om det som allerede 
finnes - Eksisterende generatorer



HEL OG DEL! forholdet mellom de fastboende og 

Deltids og heltids- dynamikk i stedsutvikling

Norge trenger bygdene, bygdene trenger folk, og folk trenger boliger. 
Det er behov for et variert botilbud i distriktskommuner og mindre 
lokalsamfunn, og det er ofte et hinder for tilflytting til distriktene at 
lokalsamfunn har mindre mangfoldig botilbud enn mer sentrale strøk. 
Samtidig ser vi at markedsmekanismene ikke fungerer på samme 
måte for boliger i distriktet som de gjør i tettbygde strøk. Prisene for å 
bygge nytt er de samme – og boliger som selges i attraktive besøks-
kommuner inndras i fritidsboligmarkedet. Å bygge en ny bolig i distrik-
tet kan medføre at verdien synker med 30 % når du flytter inn. Det skal 
ikke være en risikosport å flytte til et mindre sted, det må derfor gjøres 
noen grep som sikrer at boligmarkedet fungerer også utenom byer og 
tettsteder.

Samtidig ser vi at utbygging av stadig flere hytter og infrastruktur i 
naturområder i kombinasjon med lavfrekvent bruk av fritidsboligene (i 
snitt 55 dager i året nasjonalt) fører til stor miljøbelastning. Hytteprisene 
har økt stadig i de siste årene, noe som reduserer tilgjengelighet til det 
tradisjonelle hyttelivet og naturopplevelser for større deler av samfun-
net.

N&U kommune har per i dag 1548 eneboliger og 4095 hytter (SSB, 
2021). Hvordan kan man tenke seg en felles utvikling av boliger og 
fritidsboliger der alternative, framtidsrettete boformer og attraktive, 
rimelige boliger for både heltids- og deltidsinnbyggere sammen skaper 
nye møteplasser, et levende sentrum og levende steder?

Bygda 2.0 og dens arkitektur utfor-
sker og undersøker potensialet i et 
ruralt / urbant felleskap. 
Det er skapt gode bygg og uterom 
som er kompatible med et fortet-
tet bomiljø. Boligene er beskjeden 
i størrelse oppvarmet bruksareal. 
Dette komplementeres med halv-
klimatiserte rom. I tillegg finnes det 
fellesarealer i Bygdeboksen som 
tilbyr både kontor-, verksteds-, sam-
lingslokaler og Norges beste bakkeri! 

Vi ser for oss en mer sammensatt deltidsbefolkning enn 
den tradisjonelle hyttebefolkningen!

STOKKØYA                                      

Strandbaren på Stokkøya er et serve-
ringssted som fungerer som møte-
sted for hyttefolk og lokalbefolkning.
Realisering av en slik innovativ ek-
sempel på mer bærekraftig hytte-
kultur, kan gjennom å påvirke den 
generelle oppfatningen av gode 
hyttekvaliteter ha positiv effekt langt 
utover sitt eget direkte bidrag.

 BYGDA 2.0

Hytteklyngen på Stokkøya er 
et Innovativ og bærekraftig hytte-
område basert på Leie-/eieordnin-
ger for deltidsboliger til fritidsbruk.
Arealeffektive og kompakte hytter 
med alt det nødvendige inkludert, 
gjør at du kan bruke tid på å finne 
roen, samtidig som varierte felles-
tjenester er tilgjengelig rett utenfor 
døra i Bygda 2.0.

BYGDAGRENDA

BYGDEGENERATOR - 
2) HELTID OG DELTID

3.1



BYGDEGENERATOR - KVINNER SOM BAROMETER

AREALBRUK & 
ØKOLOGI

RESSURSER &
ENERGI

MOBILITET & 
TRANSPORT

KVINNE
KRAF TVERK

NORE UVDAL

Kvinner skal ha tilgang på 
nødvendige ressurser

Kvinner skal ha tilgang til 
miljøvennlig transport

Kvinner skal ha tilgang til 
grøntområder og natur

Kvinner skal kunne leve et 
sunt og aktivt liv

Grønn 
mobilitet 

til alle! 

Ressurser til 
alle!

”Tilrettelegger en for menn får man et samfunn for menn
Tilrettelegger en for kvinner får man et samfunn for alle”

Magnus Lindgren 

BYGDELIV & 
FYSISKE 

OMGIVELSER

MENNESKER & 
SAMFUNN

Natur  til 
alle !

Kvinner skal ha tilgang til 
læringsarenaer og arbeid

Kvinner skal ha mulighet 
til å medvirke og bidra i 
sitt lokalsamfunn

Kvinner skal ha tilgang på 
egnet og attraktiv bolig

Kvinner skal ha tilgang på 
møteplasser, bygdeliv og 
lokale urbane kvaliteter!

Sunt og 
aktivt liv til 

alle

Møteplasser
for alle!

Bolig for 
alle!

Alle skal 
inkluderes!

Alle skal 
involveres!
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KVINNEKRAFTVERK

KVINNEKRAFTVERK

KOMMUNEGENERATOR

- Kommunens rolle som 
pådriver, intitiavtaker 
og støttespiller- Nye 
samarbeidsformer
- Organisasjonsstruktur

INNOVATIVE MØTEPLASSER
Møtesteder for N&U kvinner som 
viser kvinnovasjonsskraft, likeverd og 
rettferdighet

Lokale  urbane kvaliteter 
der kvinner ferdes og 
oppholder seg
Mikro- urbanisme

KVINNEURBANISME
INNOVATIV BOLIG- og FRITIDS-
UTVIKLING
Attraktive boliger for kvinner og 
dermed også attraktive boliger for alle
Boligkonsepter for både heltid og 
deltid. Strategier for bærekraftig fritid 
for heltids og deltidsbeboere

INNOVATIV BYDGESENTRUM
Overordnet strategi for 
transformasjon av Rødberg

INNOVATIV BYGDEMOBILITET
- Binder møteplasser sammen og 
gjør det lettere for hele bygda å 
møtes

KVINNOVASJON
INNOVASJONSARBEID
-Nasjonalt  og 
internasjonalt samarbeid
-Forskning
- Eks: Ny kommunedelplan

Kvinnekraftverket  består 
av tre hoveddeler/ 
hovedgeneratorer:
1- Kvinnovasjon
2- Kommunegenerator
3- Kvinneurbanisme

Kvinneurbanisme omfatter
3.1: Innovative møteplasser
3.2: Innovativ bygdemobilitet
3.3: Innovativ bolig og       
fritidsutvikling
3.4: Innovativ bygdesentrum

Målet er at kvinnekraftverket 
skal vise generatorer som til 
sammen utgjør en portefølje/ 
idebank med prosjekter som 
virker sammen mot et felles 
mål.

Bygdene  består ikke bare av 
fysiske omgivelser, men også av 
ideer og sosiale verdier. Det er 
tre dimensjoner som er viktige 
å jobbe med i videreutviklingen 
av kvinnekraftverket som 
bygdagenerator.

Politisk dimensjon: kvinner som 
deltar i politik, politisk rekrutering 
med ungdommer som mål,  
arealplanlegging, verktøy, osv
Materiell dimensjon: fysiske 
omgivelser, mikrourbanitet, 
infrastruktur, tilgjengelighet, boliger, 
mobilitet, offentlig rom.
Immaterielle dimensjon: 
immaterielle verdier som likeverd, 
omsorg, identitet, sosiokulturell 
mangfold.
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KVINNOVASJON

INNOVATIVE VERKTØY

Ny kommunedelplan som sikrer 
likkeverd. Planen vil ta for seg alle 
mangfoldsperspektiv, og ha fokus på 
integrering og inkludering av hele 
befolkningen

Møteplasskraft  som 
dyrker felleskapsmiljø.

KVINNOVASJON 
FORSKNING
-Forskning knyttet til kvinner og bygda
-Kvinneorientert bygdeutvikling

INNOVATIV PLATFORM
Digital kvinnovasjon 

INNOVASJONSARBEID
- Etablere et nettverk for nasjonalt 
og internasjonalt samarbeid.
- Dele kunnskap og utveklse ideer 
og erfaringer.
- Organisere en konferanse med 
kvinneurbanisme som tema og 
N&U som case.

Vi  har fått innsikt i en del gjenkjennbare mønstre i samfunnet og vi vet vi 
står overfor en universell problemstilling for mange steder i Norge og  i 
verden. Finnes det en annen, og bedre tilnærming for å tenke revitalisering 
av lokalsamfunn og verdiskapning i distriktskommuner enn det som har 
vært vanlig de siste tiårene? Vi må tenke nytt, og vi må tenke sammen!

Kvinnovasjon er en generator for 
disse tankene og dette arbeidet. 
Sentralt står rettferdighet og 
likeverd både mellom mennesker 
og mellom mennesker og naturen. 
Et alternativt sosialt og relasjonelt 
system i pakt med naturen. En 
retning bort fra et antroposentrisk 
syn og inn i en ny aerocenisk 
tidsalder, der feministiske og 
økologiske kamper blir avgjørende. 
Kvinnovasjon er testarenaen for 
dette.

3.3

Møteplasskraft som dyrker 
et felleskapsmiljø står 
sentralt i kvinnovasjon. Et 
slikt fellesskapsmiljø krever 
sameksistens og solidaritet mellom 
mennesker og favoriserer tilegnelse 
av rom og følelsen av menneskers 
tilhørighet ved å styrke sosialt 
samhold og samfunnsdeltakelse i 
miljøet.

Kvinnovasjonsgeneratoren har 
allerede begynt å rotere med 
den innovative bygdefesten  i 
sommer. Her ble støttespillere 
samlet som et lag! Den første 
aktive møteplassen er i gang, og 
kan videreutvikles til en digital 
platform i tillegg til de fyiske. 



Kommunegeneratorens knutepunkt er Rådhuset 
(kommunehuset i Rødberg). Her er politisk ledelse, 
kommunedirektør med stab, kommunalsjefer og ansatte 
med ulik fagkompetanse. Her finner du funksjoner som 
politikerskolen med politiske verksted, åpne kontordager, 
«kommuneinfosenter», treffpunkt for ungdomsrådet 
og frivillighetskoordinatoren. Generatoren bruker  for 
eksempel miljøkommunikasjon som forandringskraft.

Kommuneadministrasjonen samarbeider om felles 
utviklingsprosjekt på tvers av tjenesteområder for det 
gode landsbyliv og attraktive omgivelser. De ser at 
tjenesteområdenes plassering og behov har sammenheng 
med stedsutviklingen og samarbeider med enheten for 
næring, plan, teknisk og eiendom. Kommunens store 
eiendoms- og bygningsmasse har verdier og muligheter 
som kan brukes aktivt i sentrums- og næringsutvikling 
med god koordinering og samarbeid om prosjekter, og 
kanskje nye tankesett om kommunens «fysiske uttrykk 
og fotavtrykk». I generatoren jobbes det med utvalgte 
prioriterte oppgaver der hver oppgave er tildelt klart 
mandat og riktige ressurser. Kommunen kan innta en 
fasilitator-rolle i en permanent tenketank i form at et 
nettverk (en videreutvikling av MITTpunkt), og bidra som 
instrument for realisering med bygdeutvikler som en 
permanent sentral aktør.

Gjennom kommunegeneratoren er det åpent for deltakelse 
og innflytelse fra innbyggerne i Nord og Uvdal og bred lokal 
mobilisering om nye planer, prosjekt og tiltak. For å nå 
målet om økt kvinner som velger å bli, landsbyliv og flere 
attraksjoner, trengs gjennomføringskaft fra enkeltpersoner, 
næringsliv og frivilligheten. Samarbeid med både 
kompetansemiljøer og ildsjeler vil sikre gjennomføring. 
Innspill fra befolkningen vil sikre at Nord og Uvdal utvikles 
uten å miste seg selv på vegen mot nye drømmer.

ADMINISTRASJON

FOLK 

NÆRINGSLIV

BESLUTNINGSTAKERE

BYGDEUTVIKLER

MITTPUNKT

KOMMUNEGENERATOR

LIVSKVALITET
Ny forståelse av 
livskvalitet, 

POLITISK PROSESS
Nye former for 
organisering, forvaltning 
og samhandling

INKLUDERING
Likeverd og rettferdighet

KJERNEPRINSIPPER

MITTpunkt “kommunale 
bestevenn”
Digital og fysisk arena som 
kobler behov og etterspørel på 
ulike områder med mål om å øke 
bolysten i kommunen.

Sentral  aktør i 
implementering og utvikling 

av MITTpunkt som er et
treårig - kommunal 

sastsingsprosjekt 

Nore og Uvdal må endre hvordan man jobber, både administrativt, 
politisk samt hvordan man jobber med næringslivet og lokale aktører. 
Kommunegeneratoren skal bistå i denne endringsprosessen. 

Løsningene som kommer ut av GNIST prosjektet børr være noe lokale aktører 
selv eier og jobber fram. Det trengs et lokalt arbeidslag der deltakerne har 
en tydelig rolle, representerer hver sin aktør med sine respektive interesser, 
samtidig som de hører til et fellesskap som drar i samme retning.

NETTVERK
Samarbeidende nettverk av 
aktører, aktiviteter som styrker 
hverandre

AKTØRER

FELLES VISJON

3.4

Arbeidslaget  skal jobbe mot en felles visjonen og bli 
enige om kjerneprinsipper som skal styre arbeidet i 
fremtidige prosjekter. En ryggradsorganisasjon trengs for 
å koordinere en slik samarbeidsplattform, sørge for at 
kunnskap flyter på tvers og at kommunikasjonen er godt 
etablert.  Kommunengeneratoren drar dette igang! 

Kommunegeneratoren sørger for at de ressursene 
som bor i N&U beboere settes i gang!



KVINNEURBANISME 

INNOVATIVE MØTEPLASSER
Møtesteder for N&U kvinner som 
viser kvinnovasjonsskraft, likeverd og 
rettferdighet

Lokale urbane kvaliteter der 
kvinner ferdes og oppholder 
seg. Mikro- urbanisme

KVINNEURBANISME
INNOVATIV BOLIG- og 
FRITIDSUTVIKLING 
- Attraktive boliger for kvinner og 
dermed også attraktive boliger for alle
- Boligkonsepter for både heltid og 
deltid

INNOVATIV BYDGESENTRUM
Overordnet strategi for 
transformasjon av Rødberg

Egen aktivitet

Omsorg

Innkjøp

INNOVATIV BYGDEMOBILITET
- Binder møteplasser sammen og 
gjør det lettere for hele bygda å 
møtes

Sosial infrastruktur  er den viktigste infrastrukturen for å skape et attraktivt 
sted: kveldsøkonomi, kulturaktiviteter, uforpliktende og uformelle 
møtesteder. Dette er nødvendig infrastruktur for å få Kvinner til å bli. 

Kvinneurbanisme fokuserer på hverdagslivet, alle aktiviteter som utgjør hverdagen 
vår: offentlig rom, formelle  og uformelle møteplasser, gatene, boligene, naturen 
hvordan vi forflytter oss mellom steder. Alle stedene vi bruker i hverdagen er de 
stedene der livet foregår. Disse må justeres til å tilfredstille de ulike behovene 
kvinnene har. Det handler om å forbedre bygdene våre, ikke bare for kvinner men for 
alle ved å integrere mangfoldet, diversitet, erfaringer og prioritere menneskets behov.

Teori på feministisk urbanisme bygger på at kvinner beveger og oppholder seg i mer 
komplekse netverk enn menn. I storbyer er disse mønstrene i ferd med å viskes ut, men 
på bygda er de fortsatt relevante.

“Det  norske distriktet med små tettsteder og glisne bygder har noen 
utfordringer. Fraflytting og forgubbing er en av utfordringene. I det dukker også 
kompetansemangel opp som en følgefeil samt en usunn kjønnsbalansen da 
jentene i større grad flytter ut, men ikke tilbake. Norske bygder i sin fysiske form er 
hovedsakelig bygd av menn for menn, og jeg forstår godt at jentene ikke kommer 
tilbake.”  Roar Svenning.

Storbyene gir kvinner lettere tilgang til heltidsjobber og flere typer av arbeid, viser 
den nye studien FAIR (Nova, OsloMet). Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda. 
Resultatene deres viser at inntektseffekten av å flytte fra bygda til byen er større 
for kvinner enn for menn. For mange er det å flytte fra bygda til byen nødvendig for 
å skaffe seg jobb og en bedre økonomi. Dette gjør det ikke lettere. Hva skal til for at 
kvinner velger å bli?

hjem

arbeid

INKLUDERING OG DELTAKELSE
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Gjennom  prosessen har vi skaffet en bred kartlegging av kvinnene som bor i N&U.  
Hvem er de? Hvor er de? Hva har de? Hvor møtes de? En videre kartlegging og testing 
er helt avgjørende å få frem kvinnes perspektiv! 



Vasstulan
Møteplass på fjellet 

med restaurant, 
interiør butikk utleie  

av hytte og leiligheter

Langedrag

Solheimstulen

UVDAL

Norefjord
En av grendene i Nore 
og Uvdal, preget av 
samhold vennskap  og 
mye dugnadsånd

En av grendene i Nore 
og Uvdal, preget av 
stolthet og tradisjon.  
Senter for reiseliv i 
Nore og Uvdal

Viktig møteplass i 
Uvdal!

Naturpark med fokus på læring og 
formidling og ivaretakelse av og 
respekt for kultur og ville dyr

Eksiterende generator
Bør forsterkes og støttes
Kan få tilleggsfunskjoner
Børr kobles sterkere til andre generatorer

Nye generatorer

DNT - hytte med nye 
engasjerte eiere. En 
viktig møteplasss 
for både lokale og 
tilreisende

RØDBERG
Møtesteder for N&U 
kvinner i Rødberg som 
viser kvinnovasjonsskraft, 
likeverd og rettferdighet

Nore skole - frivilligsentral
Den nedlagte skolen i Norefjord 
har blitt et aktivt møtested med 
aktiviteter, arrangementer og 
frivilligsentral med utlån av utstyr 
for lokalbefolkningen

Nore Kro

Gjenåpnet  kro ved Norefjord. Et 
etterlengtet møtested på dag- og 
kveldstid. 

Nore og Uvdal bygdetun

Coop Uvdal

Et bygdemuseum i form av 
et bygdetun  hvor bla Uvdal 
stavkirke ligger. Et viktig 
kulturmøtepunkt!

KVINNEURBANSISME - INNOVATIVE MØTEPLASSER
Det  finnes flere viktige møteplasser i 
Nore og Uvdal idag. Vi har her trukket 
frem noen der enten sterke kvinner er 
viktige pådrivere og/ eller har et tilbud 
som særlig inkluderer og engasjerer 
kvinner. 

I  Rødberg er det også flere møteplasser, 
men innsiktsfasen har vist oss at det er 
behov for møteplasser der kvinner kan 
møtes utenom arbeidstiden og som er 
særlig tiltalende for kvinner. Kick-off 
festen ble arrangert i et av byggene som 
står tomme og viste et stort potensial 
for allerede nå å tilrettelegg for dette.

BYGDELIV & 
FYSISKE OMGIVELSER

INNOVATIVE 
MØTEPLASSER
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RØDBERG
Møtested for N&U kvinner 
i Rødberg som viser 
kvinnovasjonsskraft, 
likeverd og rettferdighet

Fritidsparken
Fritidsparken er et sted for 
lavterskel sosial møteplass med 
mange aktiviteter.
Oppgradering.

Flerbrukshus
Multifunkjsonell nybygg med 

svømmehall, aktivitetsbasert 
møteplass for besøkende og 

beboerne. Stor atraksjon som 
brukes hver dag, døgnet rundt. 

Risan

Kulturhotellet
Kulturliv og vinkvelder i hotellet 
for å aktivere byrommet. 
Aktivitetsskapende møteplass 
både for besøkende og lokale.  

Risan utvider 
åpningstiden en dag 
i uken og har åpent 
for leksehjelp, mat og 
foreldretreff

‘Ungdomsklubben’

Arbeidsfellesskap og 
Kulturarena

Ungdomsklubben utvider 
tilbudet med kurs i blant 
annet re-design og tegning. 
Enkel sunn mat tilbys hver 
dag etter skoletid for en 
rimelig penge.

Kontorfellesskap og 
transformasjon av  hallen til 

kulturarena og utstillingsrom

Vitensenteret

Matlaben

Besøkssenter Hardangervidda

Besøkssenter som skaper stolthet 
over historien om villreinsdyr og 
Hardangervidda

Transformasjonssprosjekt 
tilknyttet kraftverk, et hands 
on sted for eksperimentering 
og forskning, forståelse og 

 INNOVATIVE MØTEPLASSER - RØDBERG

Opplevelses- og 
læringsarena for mat 
og jord-brukskultur som 
viser frem god mat fra 
lokale råvarene. 

Eksiterende generator
Bør forsterkes og støttes
Kan få tilleggsfunskjoner
Børr kobles sterkere til andre generatorer

Nye generatorer

Tidsplan:
0-2 år: Frigjøre et midlertidig lokale som kan lånes eller leies rimelig, feks 
lokalet til kick-offen for kvinnekraftverket. Lage en års kalender med aktiviteter 
som gjør at man begynner å samles i Rødberg. Koordinere med gratis/ rimelig 
transport
0-5 år: Starte planlegging av de fremtdige møteplassene i Rødberg. Med-
virkningsprosess for å avdekke behov og ønsker feks inn i et flerbrukshus og i 
fritidsparken. Arbeide med synergi effekter og se sammenhengen med en helhet-
splan for Rødberg sentrum
3-10 år: Bygge nye møteplasser: vurdere, analysere og samskape underveis

Uvdalsbonden

Kirkebygda

Samarbeid mellom 
fire kvinnelige bønder 
om god lokal mat 
med fokus på gode 
rådvarer!

Utsalg av lokal mat 
og lokale produkter 
i Rødberg
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KVINNEURBANSISME - INNOVATIV BYGDEMOBILITET

INNOVATIV 
BYGDEMOBILITET- 
Binder møteplasser 
sammen og gjør det 
lettere for hele bygda 
å møtes

MOBILITET & 
TRANSPORT

Bygdebilen

Esso - Rødberg

Bygdebilen i Nore og Uvdal kjører 
til og fra arrangementer og bidrar 
til å gjøre avstandene i bygda litt 
mindre!

Mobilitetspunkt idag. 
Kan utvides til å bli et 
viktig mobilitespunkt 
også i fremtiden. Esso’en 
er itillegg en viktig 
møteplass med både 
lange åpningstider og 
rimelig mat som også kan 
videreutvikles

Mobilitetspunkt

Lokale delingssentraler

Lokale ressursbanker

Gang-sykkel vei 

Fortau, gater og byrom 

Utdatert transportinfrastruktur 
oppdgraderes for grønn 
mobilitet - integrert ladestasjon 
med lokal solstrøm, bil- og 
sykkel deling, 

Mobilitetspunktene kan knyttes 
til lokale delingssentraler som 
gjør at det er kort vei for å båe gi 
fra seg og hente det man trenger

Mobilitetspunktene kan knyttes 
til lokale ressursbanker hvor 
man kan gi bort og hente 
gjenbruksmaterialer

Gamle jernbanetrasé 
og kulturminne 
forvandles skånsomt 
om til en gang-sykkel 
vei som forbinder 
Rødberg med 
Norefjord og helt til 
Veggli

Brede veiarealer og 
parkeringsplasser må vike 
for gode fortau og byrom. 

OMBRUK

GJENBRUK
GRØNN 

PRODUKSJON

KOMPOST

GRØNN 
RIVING

RESSURSER &
ENERGI

BYGATER

DELING

EL-SYKKEL-

Verksted

MOBILITETS-
PUNKTERLADING

GÅ-/SYKKEL

Utlånsentral
Utlånssentral for 
frilufts- og sportsutstyr 
i sentrumsbygget i 
Rødberg

Eksiterende generator
Bør forsterkes og støttes
Kan få tilleggsfunskjoner
Børr kobles sterkere til andre generatorer

Nye generatorer

Mobilitet til, fra og i mellom stedene i den langstrakte kommunen 
ble pekt som en utfordring i innsiktsarbeid, dette bør prioriteres i 
utviklingsprosjektene de neste årene. For å sikre at møteplassene 
bindes sammen og at folk møtes vil det være nyttig med løsninger 
som, for eksempel shuttlebuss, selkjørende buss, bildeling.  
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Utfordringer  i boligmarkedet kan ikke løses av markedet alene. 
Det offentlige må ta større ansvar. Samtidig kan ikke kommunen 
alene stå for endringene. Samarbeid med næringsaktører 
er avgjørende . Det er også viktig å ha en åpen dialog med 
befolkningen (både heltids- og deltids) - ikke minst for å 
åpne øynene for alternative løsninger. Vi ønsker å bidra inn i 
diskusjonen om hvilke boligløsninger som mangler i dagens 
boligmarked, herunder hvilke bokvaliteter kommunene bør 
stimulere til. Samskaping, innbyggerinvolvering og sosial 
bærekaft blir sentrale temaer i det videre arbeidet. 

INNOVATIV 
BOLIGUTVIKLING 
for HELtids og DELtids 
beboere

Alternative boformer og 
boligmodeller

Bygdekanten, Stokkøya

Aldersvennlige boliger

Attraktive stedstilpassede boliger

Vitalisering av 
eksisterende boliger
 (Opptre Pir II) 
Energioppgradering av eneboliger er 
et av de mest utfordrende tiltakene på 
vei mot et utslippssamfunn, men også 
ett med stort potensial for omstilling 
på samfunnsnivå, siden det treffer folk 
der det er mest personlig - i eget hjem. 

Variasjon i pris, eie/ leieform, 
felleskapsløsninger, selvbygging, 
miljøambisjon, materialgjenbruk. 
Ref. Eksperimentboliger, 
Svartlamon, Vindmøllebakken, 
Stavanger

Integrerte omsorgsboliger og 
boliger for eldre i mangfoldige 
bomiljøer. (Omsorgsboliger Pir II)

Bygdekanten er et svar på mangel på 
alternative, framtidsrettede boformer og 
attraktive, rimelige boliger i distriktet. Boligene 
har ulik størrelse og bidrar dermed til et 
mangfold av beboere, og er egnet for både 
barnefamilier, nyetablerte og eldre. Det er også 
mulig å leie med opsjon på eventuelt senere 
kjøp. (Stokkøya, Pir II)

Eksisterende kollektiv 
med kvinner som pendler 
til Nore og Uvdal i 
forbindelse med jobb  

Kvinnekollektivet 
på stasjonen

KVINNEURBANSISME - INNOVATIV BOLIGUTVIKLING

SE KAPITTEL 4: PROTOTYPER 
BOLIGKONSEPTER FOR NORE OG UVDAL

BYDGELIV og FYSISKE 
OMGIVELSER

TRANS-
FORMASJON

SAMBRUK

UTFORMING AV FASADER 
OG BYGULV

MANGFOLD AV 
MØTEPLASSER

BO OG 
JOBBE

UFORMELLE
LÆRINGS-
ARENAER

FELLESHAGER

DELE-
FUNKSJONER OG 

FELLES-

Attraktive boliger for 
kvinner og dermed 
også attraktive boliger 
for alle

Alternativ hytteutvikling

Variasjon i tilbud 
for overnatting og 
hyttekonsepter. Bruk av 
eksisterende strukturer, 
leie, kompakthytter og 
delehytter.  
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Alternative boformer og 
boligmodeller

Variasjon i pris, eie/ leieform, 
felleskapsløsninger, selvbygging, 
miljøambisjon, materialgjenbruk. 
Ref. Eksperimentboliger, 

AREALBRUK & 
ØKOLOGI

Attraktive stedstilpassede 
boliger

Bolig- og hytteutvikling henger tett sammen med arealbruk og 
økologi. Naturen og landskapet er de kvalitetene flest trekker 
frem idag. I fremtiden vil trolig naturen være enda viktigere 
for Nore og Uvdal. Mye avhenger av de valgene som taes nå 
og fremover. Velger man en skånsom fortetting itilknytting til 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse eller velger man å lage 
nye boligefelt og hyttefelt med nye veier, vann og avløp. Det kan 
virke som om naturen er endeløs når man har mye av den, men 
summen av mange mindre inngrep vil endre karakteren til Nore og 
Uvdal og forringe de kvalitetene som er der idag. 

KVINNEURBANSISME - INNOVATIV BOLIGUTVIKLING

BIOLOGISK 
MANGFOLD

ØKO-
SYSTEM

PLUKKHOGST

KARBON-
FANGST

LOKAL
MANGFOLDIG PRODUKS-

JON SESONG-
BASERT

KOMPOST- 
JORD

FORMIDLING AV 
LANDBRUK

KULTUR-
LANDSKAP,
SKJØTSEL

VARIERT 
JORDBRUKSLANDSKAP

HELSE & 
REKREASJON

SENTRUMS-
PLEIE

BIOLOGISK 
MANGFOLD
ØKOSYSTEM

HABITAT

ALLSIDIGHET 
VEKSTSKIFTE

LOKALE 
RÅVARER

LOKAL
IDENTITET

Det er flere nytenkende og fremoverlente krefter i kommunen 
som jobber mot en annen måte å “nytte” naturen. Kan 
Nore og Uvdal være i spydspissen og en pilot kommune for 
verdiskapning innenfor hytteutvikling og reiseliv som tar vare på 
naturressursene og som gir noe tilbake til lokalsamfunnet? Er det 
nettop i Nore og Uvdal man tester konsepter for hvordan hyttefolk 
går fra å være en uutnytted ressurs til en verdifull og nødvendig 
arbeidskamerat i å både bringe nye tanker og ideer med seg, men 
også nye måter åforvalte naturens ressurser på?

Bærekraftig fritid
Variasjon i opplevelser, 
aktivitetstilbud 
Helhetlig strategi for sosial 
og teksnisk infrastuktur for 
deltidsbebeore

Alternativ hytteutvikling

Variasjon i tilbud 
for overnatting og 
hyttekonsepter. Bruk av 
eksisterende strukturer, 
leie, kompakthytter og 
delehytter.  
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Camp Uvdal
Eksisterende camping med fokus på 
aktiviteter og opplevelser

Alternativ hytteutvikling

Attraktive steds-
tilpassede boliger

Variasjon i pris, eie/ 
leieform, felleskapsløsninger, 
selvbygging, miljøambisjon, 
materialgjenbruk. 

Langedrag

Naturpark med 
fokus på læring 
og formidling og 
ivaretakelse av og 
respekt for kultur og 

Uvdalsbonden

Kirkebygda

Dagali

Samarbeid mellom 
fire kvinnelige bønder 
om god lokal mat 
med fokus på gode 
rådvarer!

Utsalg av lokalmat og 
produkter

Samarbeid og turisme og fritid
Tanker om alternativ 
hytteutvikling

Seterreisen
reiseliv - overnatting på 
setre i Trillemarka

Matlab

Opplevelses- og 
læringsarena for mat og jord-
brukskultur som viser frem 
god mat fra lokale råvarene. 

Bærekraftig fritid
Variasjon i opplevelser, 
aktivitetstilbud 
Helhetlig strategi for sosial 
og teksnisk infrastuktur for 
deltidsbebeore

KVINNEURBANSISME - INNOVATIV BYGDEUTVIKLING

Esso - Rødberg

Møteplasser HEL/DEL

Art-residency

Møtesteder for både 
heltid og deltids beboere 
i Nore Uvdal, likeverd og 
rettferdighet

System for å ta imot 
kunstnere som bor og jobber 
i en periode i N&U

Variasjon i tilbud 
for overnatting og 
hyttekonsepter. Bruk av 
eksisterende strukturer, 
leie, kompakthytter og 
delehytter.  

Reiseliv, turisme og hytte er allerede viktige næringer i Nore og Uvdal. 
Det er mange eksisterende generatorer som kan bidra og det ligger 
også tilrette for at nye generatorer kobles på eksisterende. Bidrag 
til lav-terskel sosial hang out, både dag og kveld.  For eksempel 
vil en matlab kunne styrke landbruket og eksisterende aktører som 
Uvdalsbonden og Kirkebygda. Et besøkssenter for Hardangervidda 
vil kunne være en møteplass for både heltids- og deltisbeboere 
som kan spre kunnskap om naturens sårbarhet samt dens rolle som 
næringsressurs. Et bakeri, en pub/bar hvor man kan møtes uformelt 
også etter 17. Et sted å gå for å ha det hyggelig!

Besøkssenter Hardangervidda

Besøkssenter som skaper stolthet 
over historien om villreinsdyr og 
Hardangervidda
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KVINNEURBANSISME - INNOVATIV SENRUMSUTVIKLING

INNOVATIV 
SENTRUMSUTVIKLING
RØDBERG

Alternative boformer

Attraktive stedstilpassede boliger

Variasjon i pris, eie/ leieform, 
felleskapsløsninger, selvbygging, 
miljøambisjon, materialgjenbruk. 
Ref. Eksperimentboliger, 
Svartlamon, Vindmøllebakken, 

BYDGELIV og FYSISKE 
OMGIVELSER

TRANS-
FORMASJON

SAMBRUK

UTFORMING AV FASADER 
OG BYGULV

MANGFOLD AV 
MØTEPLASSER

BO OG 
JOBBE

UFORMELLE
LÆRINGS-
ARENAER

FELLESHAGER

DELE-
FUNKSJONER OG 

FELLES-

Attraktivt sentrum 
med lokale kortreiste 
urbane kvaliteter

Matlab

Opplevelses- og 
læringsarena for mat og jord-
brukskultur som viser frem 
god mat fra lokale råvarene. 

Bygdebilen

Esso - Rødberg

Bygdebilen i Nore og Uvdal kjører 
til og fra arrangementer og bidrar 
til å gjøre avstandene i bygda litt 
mindre!

Mobilitetspunkt idag. Kan 
utvides til å bli et viktig 
mobilitespunkt også i fremtiden. 
Esso’en er itillegg en viktig 
møteplass med både lange 
åpningstider og rimelig mat som 
også kan videreutvikles

Utlånsentral
Utlånssentral for 
frilufts- og sportsutstyr 
i sentrumsbygget i 
Rødberg

Fritidsparken
Fritidsparken er et sted for 
lavterskel sosial møteplass med 
mange aktiviteter.
Oppgradering.

Flerbrukshus
Multifunkjsonell nybygg med 

svømmehall, aktivitetsbasert 
møteplass for besøkende og 

beboerne. Stor atraksjon som 
brukes hver dag, døgnet rundt. 

Arbeidsfellesskap og 
Kulturarena

Kontorfellesskap og 
transformasjon av  

hallene til kulturarena og 
utstillingsrom

RESSURSER &
ENERGI

AREALBRUK 
OG ØKOLOGI

MENNESKE
OG SAMFUNN

TRANSPORT &
MOBILITET
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OMSORGSSIRKELEN

BOLIGFORTETTING

SKOLESIRKELEN

GANG- OG SYKKELVEI 
LANGS DEN GAMLE
 JERNBANELINJEN

SENTRUMSSIRKELEN

ELVEPROMENADEN

KVINNEURBANSISME - INNOVATIV SENRUMSUTVIKLING

3.9

MÅL : Mangfoldig 
fortetting, finmasket 
gatenetverk, sosiale 
møteplasser, mangfold av 
opplevelser og aktiviteter, 
lokalt næringsliv og 
kulturliv og attraktive 
boliger tilpasset 
landskapet.

Et fortettet sentrum får økt 
attraksjonsverdi, og effektivitet 
av ressursbruk (fjernvarmenett, 
kollektiv transport osv).

Fortetting kan skje på flere plan: 
fysisk fortetting med nye bygg, 
fortetting med nye funksjoner 
i eksisterende bygg med ledig 
kapasitet eller revitalisering/ 
forsterkning av eksisterende
funksjoner for å øke bruk (f.eks av 
fritidsparken). 

Alle disse tre prinsippene har 
fokus på sirkulær ressursbruk 
og å bruke potensialet som 
allerede finnes i folket og stedet. 
Akupunkturpunkter for fortetting.
Oppgradering av stedene/
møteplassene/ attraksjonene skal 
skje i tråd med stedenes identitet og 
styrke stedenes karakter slik de er i 
dag.



OMSORGSSIRKELEN

BOLIGFORTETTING

SKOLESIRKELEN

GANG- OG SYKKELVEI 
LANGS DEN GAMLE
 JERNBANELINJEN

SENTRUMSSIRKELEN

ELVEPROMENADEN

KVINNEURBANSISME - INNOVATIV SENTRUMSUTVIKLING
Alternative boformer

Attraktive stedstilpassede boliger

Matlab

Fritidsparken

Flerbrukshus

Arbeidsfellesskap og 
Kulturarena

Aldersvennlige boliger

Flerbrukshus

Esso - Rødberg

Gang-sykkel vei 



UVDAL

DAGALI

SOLHEIMSTULEN

TUNHOVD

RØDBERG

NOREFJORD

UVDAL
Trangere
Mer lukket
Mindre toleranse
Større avstander 
Trangere dal
Tett på naturen

FJELLET 
Nytenkning

Grundere
Idealisme

Nærhet til dyrene 
og naturen

Radikale
Spydspiss

Alternative

RØDBERG
Mye innflyttere
Fra industrisamfunn til lærer og 
flyktninger idag
Mange kom fra Oslo og begynte å 
jobbe i kraftverket
”De er så fine på det i Rødberg”
Boligfelt hvor barn løper fra hus 
til hus
Større toleranse
Større mangfold

NOREFJORD 
Samhold
Ildsjeler

Møteplasser
Familievennlig

Bottom- up
DIY

4.1

KAPITTEL 3: PROTOTYPER

INNSIKTEN & LANDSKAPET

Hvordan er innsikten knyttet til 
de fysiske omgivelsene?



UVDAL

DAGALI

SOLHEIMSTULEN

TUNHOVD

RØDBERG

NOREFJORD

FJELLKVINNEN
på heltid:

Åpen
Idealist

Stå på vilje
Glad i natur og dyr

FJELLKVINNEN på deltid:
Åpen
Idealist
Stå på vilje
Glad i natur og dyr

NOREFJORD
KVINNEN

Familiekjær
Ildsjel
Sosial

Aktiv

RØDBERGKVINNEN
Innflytter
Karriererettet
Urban
Nysjerrig
Intellektuell

UVDALKVINNEN
Tøff
Fysisk arbeid
Glad i det rolige livet
Nærheten til naturen
Naturen som næring
Tradisjonstro

4.2

PERSONAS & LANDSKAPET

Steriotypiske personas knyttet 
til landskapet og innsikten



BOLIGKONSEPTER

Ulike boligtypologier basert 
på de ulike personasene

Stedsutvikling og eksisterende bygningsmasse

Den overordnede tanken er at når Nore og Uvdal skal utvikles videre, er det 
viktig å tenke helhetlig, og ha visse forventninger og krav til hva en bolig 
og et utviklingsområde kan være. Det er også viktig å tenke på gjenbruk av 
eksisterende bygg, både på grunn av miljøhensyn, men også med tanke på 
stedsidentitet og tilhørighet. 

Samarbeidsplattform for innovasjon og samfunnsbygging 

Med utgangspunkt i innsikten foreslår vi å etablere en felles 
samarbeidsplattform for innovasjon og samfunnsbygging rundt alternative- 
boformer og boligmodeller for utvikling av attraktive og fremtidsrettete 
bosteder for både heltids- og deltidsinnbyggere i N&U, med utgangspunkt i 
eksisterende bygningsmasse og gjenbruk. 

Målet med plattformen er å åpne opp for flere veier for å delta i 
boligmarkedet og å skape eget bosted for flere mennesker. Det trengs 
nye møteplasser på tvers av ulike aktører (sivilsamfunn, næringsliv og 
kommune) der man jobber om konseptutvikling, samarbeidsmodeller, 
inkluderende byggeprosesser samt delingsløsninger og 
fellesskapsfunskjoner.

Arkitektur og bokvalitet 
 
Attraktive boliger i distriktene er en nasjonal mangel og må løses på 
nasjonalt nivå, med bruk av støtteapparater og virkemidler. Dette kan 
være midler fra Husbanken eller med bruk av ulike initiativer og modeller 
som Bopilot i Bergen og Gaining by Sharing-modellen som er prøvd 
ut i Stavanger. Her er kommunens rolle svært viktig; i samarbeid med 
potensielle beboere og private eiendomsutviklere legger en føringer for 
gode boliger og bomiljø - men også nabolag og hvordan områdes utvikles 
som en helhet.   
 
Ut ifra intervjuene som er gjort med kvinner fra Nore og Uvdal - både 
innflyttere, utflyttere og de som ”alltid” har bodd der, har vi fått et inntrykk 
av hvordan landskapet og de fysiske omgivelsene kan påvirke kulturen og 
hvordan man er i forhold til hverandre. Selv om dette er en noe generalisert 
analyse, er det mange ting som ser ut til å stemme overens; Uvdal er en 
trang dal, og oppleves for mange dermed som litt ”tung” - her er det ikke så 
lett å komme som ny, og det oppleves kanskje som litt snevert. I Norefjord 
er det derimot et åpnere landskap, med mykere overganger - her er det godt 
samhold og mye dugnadsånd.  
 
Boligtypologier

Basert på innsiktsfasen har vi satt opp en oversikt over ulike personaser og 
tilhørende boligtypologier. Boligtypologiene er en forenkling basert direkte 
på personasene, og er også knyttet til bestemte steder - dette betyr ikke at 
ikke typologiene kan blandes eller passe andre steder - men at de kan være 
supplerende virkemidler for å fortette og gjøre stedene vi jobber med mer 
levende og attraktive for kvinner. 
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RØDBERGKVINNEN 
Inger er innflytter i Nore og Uvdal. Hun 
er intelektuell, har høy utdannelse og 
er karriereorientert. Hun er urban og 
savner mye av det byen har å tilby, 
spesielt i form av kulturelle tilbud og 
møtesteder. 

Ønskede kvaliteter 
Sentrumsnært 
Gangavstand 

Sosialt 
Steder å møtes 

Egen uteplass 
 

Rødbergboligen 
Town house 
Leiligheter i ulike størrelser 
Egen uteplass, men ikke hage 
Felles hage og felles forsamlingsrom 
Mulighet for å ha næring i første etasje 
 

Dette er en bolig som er sentralt 
plassert med gangavstand til 
det meste.Her kan hun trekke seg 
tilbake og samtidig vært nært 
på sentrum og andre mennesker. 
Deler av første etasje kan brukes 
til næring slik at bygget lett kan 
utfolde seg og gi liv til sentrum. 

 

BOLIGTYPOLOGIER
RØDBERGKVINNENBoligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk
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Norefjordkvinnen  har alltid bodd i Nore 
og Uvdal, og elsker å bo der, og å ha 
nærhet til natur. Hun har familie, og 
hverdagen handler mye om å engasjere 
seg i og å kjøre barna sine på ulike 
aktiviteter rundt i bygdene. Thea savner 
engasjement og lavterskel måter å 
møtes på, og flere plattformer å treffes 
og å bidra på.  

Ønskede kvaliteter 
Landlig 

Familievennlig 
Sosialt 

Tett, ikke trangt 
Hage

Generasjonsvennlig 

Norefjordboligen 
Enebolig i rekke - i tun 
Ditt eget - men sosialt 
Kan deles - generasjonsvennlig 
Egen hage og dyrkningsareale 
Felles hage og dyrkningsareale 
Felles familiefunksjoner 
 

Norefjordboligen er familieorientert 
og sosial, samtidig som at man 
kan trekke seg tilbake og ha 
sin egen plass. Det kan være en 
generasjonsbolig eller bolig delt 
med gode venner - en bolig for den 
utvidede familien. Det er en kjedet 
enebolig med god plass ute og inne, 
men som også har mye fellesareal 
og plass til å dyrke felles mat og ha 
større samlinger.  

BOLIGTYPOLOGIER
NOREFJORDKVINNEN

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

4.3



Sigrid fulgte drømmen om et småbruk, 
flyttet fra byen til bygda med familien 
sin - en mann og tre barn. Sigrid ønsker 
å leve i takt med naturen, og er opptatt 
av å kunne dyrke egen mat. Sigrid 
trives, men syns det er vanskelig å få 
innpass i lokalsamfunnet, og å bidra 
med nye ideer

Ønskede kvaliteter 
Bærekraftiv livsstil 

Store dyrkningsarealer 
Noe delt, noe felles 
Sunne boliger, gode 

materialer 
Fellesskapsfølelse 

 
 

Uvdalboligen 
Økolandsby 
Mulighet for å dyrke 
Ditt eget, men mye delt uteareale 
Deling av utstyr, verktøy, bil 
Fellesskap 
 

Den ideelle boligen for Sigrid er en 
bolig som er din egen, som som 
har en enkel standard, men med 
gode og bærekraftige materialer. 
Her er følelsen av fellesskap og en 
bedre verden til stede, og man kan 
i stor grad være selvforsynt. Høy 
grad av deling og godt naboskap. 

 

BOLIGTYPOLOGIER
UVDALKVINNEN

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

4.3



Fjellkvinnen har flyttet fra Nore og 
Uvdal, men savner naturen og fjellet. I 
fremtiden kan hun tenke seg å kanskje 
ha en deltidsbolig hvor hun kan få ”det 
beste fra bygda” men likevel ha livet og 
jobben hun har fått i byen - og kanskje 
hun etterhvert blir fristet til å komme 
tilbake på heltid? 

Ønskede kvaliteter 
I fjellet 

Nært naturen 
Utsikt 

Enkelt, men 
komfortabelt 

Din egen frisone 
Ro og fred 

 

Fjellboligen 
Hel-del fjellboliger 
Landsbyfølelse 
Sosialt, men likevel ditt eget 
Mulighet for å være over både korte og 
lengre perioder.  
Lite fotavtrykk 
Enkelt bygg 
 

Hel-del boligen på fjellet er et 
konsept som gir fleksibilitet. Her 
kan man komme og være når 
det passer, og man kan velge å 
flytte inn permanent. Boligene 
er tilknyttet fellesarealer med 
kontorplasser og internett, så 
man har mulighet til å jobbe og 
leve i fjellet. 

BOLIGTYPOLOGIER

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

FJELLKVINNEN 
PÅ HELTID OG DELTID

4.3



Mikrohus er en typologi som har 
blitt populær de siste årene. 
Med økende boligpriser og 
klimautfordringer er det både et 
økonomisk og et økologisk valg å 
flytte inn i mikrohus. Det handler 
om å klare seg med mindre og ha 
mindre fotavtrykk. Mikrohus kan 
plasseres overalt, og inni mellom - 
både urbant og ruralt.  

Ønskede kvaliteter 
Fleksibelt 

Lite, men stort nok 
Nærhet til natur/ 

Eller nærhet til sentrum 
Rimelig 

 

Mikrohuset 
Mikrohus 
Fleksibel 
Liten, men stor nok  
Passer inn i mange omgivelser 
Er kostnadseffektiv 
Er et bærekraftig valg 

Hun har bodd i byen i mange år, 
og er lei av byens jag og press. 
Hun ønsker seg et enklere liv 
med mindre ting, hvor hun er mer 
selvstendig samtidig som at hun 
har alt hun trenger. Samtidig 
ønsker hun å være fleksibel og 
kunne teste ulike omgivelser. 

 

BOLIGTYPOLOGIER
PASSER FOR ALLE

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

4.3



Behov fra innsikten Boliger

Nærhet til sentrum

Steder å møtes

Urbant

Nærhet til natur

Felles aktiviteter

Arbeidsfellesskap

Kontorplasser

Kafè

Uteliv

Friluft

Kulturtilbud

Lekeplass

Idèverksteder

Lett tilgjengelig

Hjelp med barna

Rimelig

Fin utsikt

Egen hage

Felles hage

Fellesverksted

Mulighet til å dyrke mat

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

BOLIGTYPOLOGIER
PALETT
TESTES OG VIDEREUTVIKLES
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BRUKERREISEN
TIL INNFLYTTER INGER 

IDEELL BRUKERREISE
FOR INNFLYTTER INGER 

Fikk jobb

Fikk jobb

Hyggelige 
kollegaer!

Gøy med  
bygdefest!

Vanskelig å 
finne bolig!

Fikk info  
i posten!

Velkomstpakke!

Hva finnes av 
tilbud?

Hjelp til å finne en 
passende bolig

Hvor møtes 
man egentlig?

Mange 
som vil noe!

Lærer mye om 
naturhold!

Føler seg inkludert i 
lokalsamfunnet!

Lett tilgjengelig 
informasjon

Flere 
møteplasser

Mye motgang

Gøy med 
bygdefest!

Savner familie 
og venner!

i
i

i

i
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OMSORGSSIRKELEN

BOLIGFORTETTING

SKOLESIRKELEN

GANG- OG SYKKELVEI 
LANGS DEN GAMLE
 JERNBANELINJEN

SENTRUMSSIRKELEN

ELVEPROMENADEN

i

Inger fikk jobb i 
Rødberg og kom 
flyttende fra Oslo!

På forhånd fikk hun 
et velkomstbrev med 
informasjon om kommunen, 
og tips og triks! 

 

I tillegg fikk hun bistand til å finne en 
passende bolig - et townhouse nesten 
midt i Rødberg sentrum, bare noen 
minutters gange fra jobb - perfekt! 
Hun har en liten næringsdel i første 
etasje der hun har verksted og stiller 
ut egne verk som hun jobber med. 
Verkstedet er også til utleie.

Da hun ankom fikk hun en Rødberg 
”starter pack”, samt enda mer 
informasjon om stedet, samt 
invitasjon til bygdefest! 

 

Med bygdebilen får Inger og 
venninnene skyss både til og fra 
bygdefest!   
 

Så stas med et nytt og fint 
flerbrukshus! Et sosialt 
møtested for alle i bygda! 
 

Nore og Uvdal har 
gode råvarer å by på! 
På matlaben får Inger 
både lære om og 
smake masse deilig 
mat! Dette er også et 
felles treffpunkt for 
lokale og turister! 

De gamle togstasjonen 
er gjort om til Rødbergs 
mest levende og intime 
kulturarena! Her møter 
Inger også veninden sin 
som bor i Rødberg, men 
som pendler til Kongsberg. 
Veninden har hjemmekontor 
her to dager i uken i kontor 

Boligtypologier Rødberg - Norefjord - Uvdal - Fjellet

Sentrumsboliger (Rødberg)

(Norefjord)

For hvem: 
Unge nyinflyttere
Tilbakeflyttere
Voksne aleneboende
Alenemødre

Hva: 
Leiligheter i ulike/-
fleksible størrelse
Mange delingsfunksjoner
Sentral beliggenhet
Plasseres mellom
Næring i førsteetasje

Familieboliger 

For hvem: 
Familier i ulike størrelser
og konstellasjoner
Eldre aleneboende 

Hva: 
Kjedede boliger plassert i tun
Egen hage
Større felles dyrkningsareal
Felles forsamnlingslokale

(Fjellet)

Overalt

Fjellandsbyen

Mikrohus

For hvem: 
De som ønsker å leve 
nærmere naturen 

Hva: 
Eneboliger/hytter
Terrengtilpassede
Robuste

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Mikrohus
Selvforsynt
Alene eller i tun

Økogrenda Uvdal

Hvem: 
Den selvstendige kvinnen!

Hva: 
Egne hus med hager
Nabofellesskap
Mye deling
Selvforsynt

UVDALKVINNEN
-tøff
-fysisk arbeid
-trives best med gutta

RØDBERGKVINNEN
-innflytter
-karriererettet
-urban
-nysjerrig
-intellektuell

NOREFJORDKVINNEN
-familiekjær
-ildsjel
-sosial

FJELLKVINNEN
på heltid:
-åpen
-idealist
-stå på vilje

Reidunskeramikk

Reidunskeramikk

Inger opplever et sterkt sosialt 
og faglig netverk på jobben sin i 
kommunehuset. Her møtes man på 
tvers av avdelinger i lunsjen og 
det er lett å komme med innspill 
til nye måter å gjøre ting på!  

 

Hei! Hei! 

Her vil 
jeg bli 
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