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REISERAPPORT

MEDVIRKNINGSPROSESS I ODDA

FELTARBEID I ODDA
Tidspunkt: uke 6-7. februar 2020.
Studenter: Emilie Sandven og Rannveig Hetland

I løpet av to uker i Odda og Ullensvang kommune har vi gjennomført flere
medvirkningsprosesser blant innbyggerne, samt møtt ulike aktører i kommune og
næringsliv.

PROSJEKTET
Vårt masterprosjekt har Odda by som prosjekteringsområder. Der vi hovedsakelig
ser på hvordan den nedlagte ‘’smelteverkstomten’’ kan få nytt liv og knyttes til
resten av sentrum. I januar tok prosjektet en ny vending da vi bestemte oss for å ha
et større fokus på medvirkning og inkludering av innbyggerne i Odda. Vi satt derfor
av to uker til utføring av feltarbeid og medvirkningsprosesser i Odda.

PROGRAM:
- Befaring og feltarbeid til analyser				
Uke 6
- Stand for spørreundersøking					05.02
- By-stue							08.02
- ‘’Barnetråkk’’ på barneskolen					11.02
- Workshop/fremtidsverksted på ungdomsskolen			
12.02
- Befaring med kommunen på prosjekteringsområdet		
13.02

For utenom det å utføre selve medvirkningsprosessene, var det mye forarbeid og
etterarbeid i forhold til både By-stuen og opplegget på skolene.
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NÆRINGSHAGEN

Under oppholdet i Odda har vi vært så heldige å få kontorplass på Næringshagen i
Odda som holder til i et av de nyrenoverte byggene på prosjektområdet vårt.

ODDA SMELTEVERK

Smelteverkstomten fremstår nå som en tom bydel i Odda, hvor restene av det som
en gang var starten på Norges industrieventyr har latt seg forfalle etter nedleggelsen
i 2003. Tomten rommer flere store industrielle bygg og noen mindre teglsteinsbygninger.

I løpet av de to ukene vi var i Odda fikk vi gått gjentatte befaringer på
smelteverkstomten og rundt i Odda by. Vi var også så heldige at vi fikk være med
på en omvisning i regi av Kraft museet. Her fikk vi høre historien om hvordan
industrieventyret i Odda ble til og hvordan det tilslutt endte. Vi fikk også muligheten
til å gå inn i noen av bygningene på området.
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BY STUE

Vi var så heldige at vi fikk låne et tomt lokale ved inngangen til gågaten i Odda. Vi
annonserte både spørreundersøkelse og By-stuen på ulike facebook-grupper for å
nå ut til folk.
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Lokalet innredet vi med diverse møbler vi fikk låne fra lokalmiljøet. Innbyggerne ble
invitert inn på kaffe og diskusjon om deres fremtidige ønsker for Odda.

Vi trakk ut noen av spørsmålene fra spørreundersøkelsen og hang dem på veggen
for å skape interaksjon og engasjement blant deltakerne.

BARNETRÅKK OG FREMTIDSVERKSTED
Siden barnetråkk og fremtidsverkstedet var arrangementer hvor vi engasjerte
barn og ungdom på skolen i Odda, er det ikke noen bilder derfra. Barnetråkk ble
gjennomført via nettstedet ‘’barnetråkk’’, der vi gikk rundt og hjalp elevene med
å tegne inn skoleveien deres og sette på diverse positive og negative merker for
hvordan de opplevde områdene de beveget seg i.
På fremtidsverkstedet satt elevene sammen i grupper og svarte på ulike spørsmål
som kunne hjelpe oss til å forstå hva de ønsket seg eller kunne ha behov for i
Odda. Det var et stort engasjement, spesielt blant de eldste elevene.
Vi brukte en del inspirasjonsbilder på både barnetråkk og fremtidsverkstedet for
å starte tankeprosessen om hva som kan være mulig å få til. Kommunen tok også
del i både barnetråkket og fremtidsverkstedet.
Etter to uker i Odda sitter vi igjen med en god følelse. Vi har blitt møtt av en
overraskende engasjert og behjelpelige del av Odda sitt samfunn, hvor både
offentlige og privatpersoner har vert behjelpelig med det meste! Det har blitt
mange kopper kaffe over et par ord om Odda, og det er lett å se at prosjektet
skaper engasjement blant innbyggerne.
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