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I ANUK-prosjektet ser en på ulike faktorer og strategier som  
kan påvirke bosettings-, bedrifts- og besøksattraktiviteten i Krøds-
herad og Nore og Uvdal kommune. Som modellen under illustrerer 
må disse ses i sammenheng for å få til en best mulig utvikling.

 

 
 

I denne workshopen er hovedfokuset rettet mot det siste punktet;  
hvordan ulike boligmodeller kan påvirke bo- og etableringslyst i de 
Krødsherad og Nore og Uvdal. Men med henvisning til tanken å ha 
et helhetlig perspektiv på tilflyttingsutfordringen, så var vi i work- 
shopen også inne på flere av de andre tilflyttingsperspektivene.  
 
Å bygge noen nye boliger er ikke alene tilstrekkelig. De må inngå  
i en større plan ift hvem man ønsker å tiltrekke seg, hva denne/ 
disse målgruppen(e) ønsker og har behov for, og hvordan man  
skal markedsføre – informere og inspirere – slik at målgruppen blir 
nysgjerrig på hva Krødsherad og Nore og Uvdal kan by på som  
bo- og arbeidssted. 
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Intro

UTVIKLING

Bosettings-
attraktivitet

Bedrifts-
attraktivitet

Besøks-
attraktivitet

I arbeidet med å se på ulike strategier for tilflytting,  
er det overordnet 5 strategier som dominerer:   
Inspirere: Omdømmebygging, promoteringskampanjer og annonsering  
(markedsføring) 

Informere: Bedre beslutningsgrunnlaget for potensielle tilflyttere  
(nettsider, databaser og brosjyrer) 

Formidling/personlig veiledning: Bygdelivsmeglere, kommuneverter,  
tilflytterkontor osv.  

Lage møteplasser: Arrangere og delta på karrieremesser, dialog  
med fraflyttere, seminarer og festivaler 

Tilrettelegging for å bedre bosettingsgrunnlaget: Stimulere til at  
flere tomter, jobber og boliger blir utlyst på markedet og legge opp til  
stedsuavhengig arbeid (hjemmekontor eller lokalt kontorfellesskap)



Inspirasjon, læring og nytenking var tre viktig stikkord  
for denne workshopen. Gjennom gode innlegg fra  
både eksterne og interne ressurspersoner, fikk vi belyst  
følgende tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Disses presentasjoner er tidligere distribuert til deltakerne  
på idéverkstedet. I forlengelsen av fin inspirasjon og læring fra 
disse innleggene, ønsket vi å utfordre deltakerne på konkrete 
tanker om boligmodeller i Krødsherad og Nore og Uvdal. Som 
utgangspunkt for gruppenes kreative tenkning her, her brukte 
vi følgende ‘byggeklosser’ – illustrert med tankekart for å sette 
hjernevinningene i gang i gruppene.
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Tilnærming

Utfordringsbilde og muligheter i Nore og Uvdal  
v/ Eva Rismo, Kommunedirektør 

Utfordringsbilde og muligheter i Krødsherad  
v/ Stig Rune Kroken, Kommunedirektør

Gode eksempler på boligmodeller fra Distrikts-Norge  
v/Malin Kock Hansen, DOGA

Fakta, erfaring og kunnskap Distrikts-Norge  
v/Trude Risnes, Distriktssenteret 

Husbankens virkemidler  
v/ Erik Simensen, Avdelingsdirektør Husbanken Øst

Hvordan kan Fylkeskommunen bidra?  
v/ Kjersti Morset Hallerud, Viken Fylkeskommune

Målgrupper: ...og deres behov  
og ønsker:

Aktuelle boligmodeller: ...og boligtyper:



Deltakerne ble delt inn i tre grupper, der to så på Nore og Uvdal, 
mens den tredje så på Krødsherad. Lokal tilknytning i gruppene  
var et poeng i og med at en ønsket å knytte diskusjonen om bolig-
modeller til spesifikke steder i de to kommunene.

Det var interessant å følge diskusjonen i gruppene, og særlig hva 
angikk målgruppedefinisjon – som jo vil være veldig førende for  
behov og ønsker mht boligmodeller. Felles for alle tre gruppene, 
var at en startet ut med en veldig bred målgruppedefinisjon  
(eksempelvis ‘unge voksne mellom 30-45 år’). Dette medfører  
at resten av diskusjonen også da må relateres til en målgruppe- 
definisjon der det er vanskelig å peke på særlige karakteristika  
og behov som Nore og Uvdal eller Krødsherad kan innfri. Det blir 
veldig generelle betraktninger, og dermed blir også diskusjonen  
om boligmodeller også tilsvarende generell. 

I det følgende gjengir vi besvarelsene fra gruppene, hvor vi i  
tillegg supplerer med noen observasjoner og kommentarer.

4

Kommentarer til gruppenes arbeid

Etter oppfordring om å spisse  
målgruppediskusjonen slik at denne:   
- Gjør det enklere å identifisere – og deretter kommunisere  
med – en gruppe med særlige karakteristika 

- Henger sammen med spesifikke/lokale fortrinn og kvaliteter  
som Nore og Uvdal / Krødsherad kan tilby 

...så ble diskusjonene i gruppene mer nytenkende og fruktbare.



Nore og Uvdal 
Gruppe #1:  

’Ut i naturen’



Nore og Uvdal 
Gruppe #1:  

’Ut i naturen’

Nore og Uvdal  
Gruppe #1: ’Ut i naturen’ 
 
Målgruppe:
- Unge ressurssterke familier i Norrøna- 
  klær som ønsker mer kvalitetstid

Viktige behov mht bolig og bomiljø:
- Naturliggende boligfelt – store tomter
- Kvalitet i skolen – også bygningsmessig
- Godt og kreativt barnehagetilbud –  
  aktivitetsbarnehage, klippekort
- Desentraliserte tilbud og møteplasser

Aktuelle steder/areal/områder:
- Øvre Uvdal (men også Norefjord,  
  Tunhovd og Øygardsgrend)

Kvaliteter/karakteristika:
- Nærhet til natur (kvalitetsnatur og fjell)
- Rom rundt seg
- Alpinsenter
- Kobling mot turisme (spenning  
  og muligheter)
- Nærhet til Geilo

Aktuelle boligmodeller:
- Eneboliger
- Småbruk
- Tunboliger
- Delingsøkonomi
- Bærekraft (gjenbruk)
- Kreative løsninger

Hvordan tar vi dette videre?

Hva?
- Regulering
- Alternative gjennomføringsmodeller
- Kommersielt

Hvem?
- Kommunen
- OPS
- Grunneiere

Hvordan?
- Område inn i arealdel
- Utarbeide reguleringsplan
- Utvikle finansieringsordninger
- Selge prosjektet
- Velge utbyggere/samarbeidspartnere
- Bygge og selge

Når?
- Reguleringsplan 2023 

Observasjoner og kommentarer  
fra fasilitator:  
Målgruppedefinisjonen ‘Unge ressurssterke  
familier i Norrøna-klær som ønsker mer kvalitets-
tid’ er spennende fordi det i Øvre Uvdal burde 
ligge vel til rette for å utvikle boligmodeller som 
innfrir behovene som familier i denne kategorien 
vil etterspørre: 

- Naturliggende boligfelt – store tomter
- Kvalitet i skolen – også bygningsmessig
- Godt og kreativt barnehagetilbud –  
  aktivitetsbarnehage, klippekort
- Desentraliserte tilbud og møteplasser

De vil også være opptatt av å ‘treffe like- 
sinnede’, og nettopp dette er også et viktig  
poeng med en slik spissere målgruppedefinisjon. 
Hvis flere barnefamilier som er opptatt av  
å bruke og sette pris på naturen, og som kan 
finne egnede boliger i samme nabolag, øker 
sjansene for at både voksne og barn finner ut 
av det sosiale og trives bedre. 
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Nore og Uvdal 
Gruppe #2:  

’Selvgjort er velgjort’



Nore og Uvdal 
Gruppe #1:  

’Ut i naturen’

Nore og Uvdal  
Gruppe #2: ’Selvgjort er velgjort’ 
 
Målgruppe:
- Hage- og sjølbergingsinteresserte  
  unge voksne/familier

Viktige behov mht bolig og bomiljø:

Bolig
- Unngå verditap
- Fjellandbruk/økosamfunn (?)
- Sosialt nettverk/tjenester kan byttes
- (Prøvebolig ved vannfronten)

Bomiljø:
- Gåavstand
- Tilgang til fjorden
- Møteplasser
- Tilgang til aktiviteter
- Sol, utsikt og vann
- Barnevennlig/barnehageplass

Aktuelle steder/areal/områder:
- Prestegårdsjordet
- (Kurverud)
- (Norejordet)

Kvaliteter/karakteristika:
- Prestegårdsjordet ut mot fjorden
- Vann
- Sentrumsnært
- Nærmiljøanlegg
- Nært den videregående skolen

Aktuelle boligmodeller:
- Lite arealkrevende boliger
- Flerfamiliehus
- Atriumsbolig med sjølbergingstun  
  (sesongbasert) m/brygger og badstue
- Gjennomlys begge veier
- Felles drivhus/lagerhus/gjestehus

Hvordan tar vi dette videre?

Hva?
- Kommuneplan/reg. plan
- Få tegnet ut konseptet
- Erverve grunn
- Sjekke ift muligheten for utleieboliger
- Tilvisningsavtaler

Hvem?
- Kommunen

Hvordan?
- Skisseprosjekt

Når?
- Snarest

Observasjoner og kommentarer  
fra fasilitator:  
Igjen, målgruppedefinisjonen ‘hage- og sjøl- 
bergingsinteresserte unge voksne / familier’ er 
interessant, og vel tilpasset de forutsetningene 
en har for å tilrettelegge for slike på den aktuelle 
lokasjonen Prestegårdsjordet. Viktig å i mente 
her at vi ikke snakker om store antall – hvilket 
også er en av grunnene til at en spiss målgruppe- 
formulering er fornuftig å jobbe med. Kan vi 
tenke oss 15-20 familier i denne kategorien som 
blir tiltrukket av vårt opplegg, så har vi opp-
nådd mye sett med Nore og Uvdalske øyne.   
Et annet moment som kan være verdt å nevne  
er at ‘sjølberging’ jo handler om å gjøre ting 
selv, så det er ikke sikkert det kreves all  
verden store investeringer i infrastruktur fra 
kommunens side up front, men at en heller  
tenker tilrettelegging av areal som kan de nye 
innbyggerne selv kan forme og videreutvikle. 
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Krødsherad 
Gruppe #1:  

’4 seasons in one place’



Nore og Uvdal 
Gruppe #1:  

’Ut i naturen’

Krødsherad 
Gruppe #1: ’4 seasons 
in one place’ 
 
Målgruppe:
- Sesongarbeidere
- (Unge voksne)
- (Barnefamilier)
- (Arbeidssøkere  
  med familier)

Viktige behov mht  
bolig og bomiljø:
- Billig
- Mikrohus-landsby/ 
  -leiligheter
- Leie-for-eie
- Sosialt
- Møteplasser
- Sentralt
- Mindre enheter
- Nær offentlig  
  kommunikasjon

Aktuelle steder/  
areal/områder:
- Olbergmoen
- Kirkehaugen
- Vassenrud

Kvaliteter/ 
karakteristika:
- Sentrumsnært
- Fjordutsikt
- Rett v/hotellet
- Fjord
- Fjell
- Brygge/vannsport/  
  bading
- Rett ved Polet
- Butikker
- Skole
- Vestvendt
- Ski og skøyter
- Sykkel
- Golfbane
- Shuttlebusser

Hva må utvikles?
- Kafé 
- Bakeri
- Pub
- Møteplass
- Flere aktiviteter

Aktuelle  
boligmodeller:
- Leiligheter m/boder
- Små boenheter

- Tun, møteplasser,  
  fellesareal
- Uteboder  
  (til ski, fritidsutstyr)
- Ladestasjon  
  (bil og sykkel)
- Tilgang til fjord/brygge  
  (like ved)
- Tilgang til utleie av  
  båter, fritidsutstyr,  
  elsykkel
- Bildeling
- Badstue - isbading

Hvordan tar vi  
dette videre?
Hva?
- Legge til rette  
  for regulering  
  (ref målgruppe)
- Kommunen kan bidra  
  med å kjøpe inn fire  
  enheter i start fase for    
  å få prosessen i gang

Hvem?
- Adm. og politikere i  
  Krødshera kommune
 

Hvordan?
- Starte regulering 
- Få tak i arealene

Når?
- NÅ!

Observasjoner og kommentarer fra fasilitator:  
‘Sesongarbeidere’ endte vi opp med her som smal og interessant 
målgruppedefinisjon. Her er hypotesen at de fleste kommuner  
som har innrykk av sesongarbeidere enten det er snakk om vinter-
baserte eller sommerbaserte næringer – eller begge deler – ikke 
har vært flinke nok til å se på disse gruppene som en potensiell 
(innbygger)ressurs i kommunen.   
Men hvis vi i Krødsherad bestreber oss på å tilrettelegge spesielt 
for denne gruppen, så tror vi at det er mer sannsynlig at disse  
vil ønske å bo i kommunen over lenger tid (og kanskje også  
permanent), enn folk som ikke kjenner kommunen i det hele tatt. 
Og selv om de ikke skulle ønske å slå seg til i Krødsherad (ved  
Olbergmoen, Kirkehaugen eller Vassenrud), så kan de likevel bli 
gode ambassadører for kommunen hvis de har en positiv opplevelse 
av sitt sesongarbeid. I sum altså en gruppe som vil kunne tilføre 
Krødsherad:

- Yngre folk – som liker å være sammen med likesinnede  
  (sesongarbeidere) 

- Aktiviteter og puls gjennom store deler av året

- Arbeidskraft som allerede etablerte næringsaktører har stort  
  behov for (men som det kan være vanskelig å rekruttere med  
  færre utenlandske sesongarbeidere tilgjengelig). Et helt nytt  
  syn på sesongarbeidere, og tilrettelegging av boligmodeller/ 
  boligtyper som er skreddersydd for dem, våger vi å påstå er  
  innovativt og spennende grep av en distriktskommune.
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Veien videre
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Formålet med dette idéverkstedet var å sette boligmodeller  
på dagsorden i Krødsherad og Nore og Uvdal, og diskutere  
hvordan nye innovative og konkrete løsninger kan bidra til økt 
bolyst og mindre fraflytting. I så måte ble det 2-3 timer med  
gode diskusjoner og modige tanker om hvordan en kan spisse  
målgruppetenkning, områdeutvikling og kommunikasjon på en  
slik måte at vi skyter med presisjon heller enn å bare håpe  
på det beste med en grovkornet hagle.

Innenfor rammen av ANUK-prosjektet vil nå konklusjonene  
fra idéverkstedet diskuteres nærmere, med henblikk på å følge  
opp disse innledende tankene med konkret handling – som er  
tilpasset de to kommunenes plan- og arealarbeid, og som ses  
i sammenheng med andre prosjekter som er knyttet til steds-  
og næringsutvikling.

Veien videre


