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1 Mål og Rammer 

1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende: 

Overhalla Kommune og Skogmo Industripark hadde over tid hatt en dialog rundt mulighetene 

for felles utviklingsprosjekter, spesielt med utgangspunkt i ambisjonene i kommunens klima –

og energiplan. Overhalla Kommune hadde satt i gang en politisk prosess knyttet til få bygget 

nye kommunale utleieboliger hvor kravet til leveransen går ut over hva som ordinært leveres i 

markedet i dag – dvs. til en standard beskrevet som passiv hus. Videre var det gjennomført en 

prosess for å avklare hvorvidt byggeindustrien i Overhalla så muligheter for å inngå i et 

utviklingsprosjekt med tanke på å utvikle nye løsninger som tilfredsstiller kravene i en slik 

leveranse. Nye kvalitetsmessige krav sammen med  krav til kostnadseffektive løsninger 

gjorde at de involverte bedriftene fra byggeindustrien så et klart forsterket behov for å utvikle 

framtidens byggemetoder i retning av mer industrielle produksjon. For å lykkes med dette var 

det behov for å utvikle nye løsninger som gjør en slik utvikling mulig. 

1.2 Målene for forprosjektet var 

Inngåelse av Offentlig forsknings –og utviklingskontrakt ( OFU ) mellom tre bedrifter i 

Skogmo Industripark i Overhalla kommune om bygging av prototyp utleiebolig av passivhus 

standard m.v. inkludert utredning og tilrettelegging av kontraktsgrunnlag og 

innovasjonsprosesser. Tilnærmingen skulle være helhetlig, som innebar at det skal også 

fokuseres på tverrfaglige utfordringer og utfordringer i hele verdikjeden knyttet til leveransen. 

 

Prosjektet skulle bidra til å utvikle konkurransedyktige og kostnadseffektive industrielle 

løsninger knyttet til miljøvennlig bygging.  

 

Hovedelementer 

- Identifisere utviklingsbehov knyttet til industriell prefabrikasjon av element og 

moduler tilpasset bygging av miljøvennlige boliger (behov for nye løsninger som 

reduserer veggtykkelser, ivaretar tetthet og U-verdier etc.) 

- Etablere samarbeid mellom industri og kommune 

- Videreutvikle kompetansen knyttet til å bygge i hht framtidige standarder 

- Utvikle nettverk og samarbeid mellom ulike aktører  

 

1.2.1 Konkrete mål for forprosjektet 

Delmål: 

- Inngåelse av intensjonsavtale mellom Overhalla kommune og samarbeidende bedrifter 

- Avdekke utviklingsbehov 

o Kommunen avklarer sine krav 

o Avklaring og konkretisering av de enkelte bedriftenes utviklingsbehov 

- Gjennomføre en prosess for å identifisere de innovative elementene 

o Involvering av aktuelle fag –og utviklingsmiljø 

- Utvikling av konsepter som grunnlag for inngåelse av utviklingskontrakt mellom 

partene 

o Inkl. inngåelse av OFU-kontrakt  

- Tilføre partene ny kompetanse innen miljøvennlig boligbygging 

- Nettverk og samarbeid som grunnlag for å gi aktørene økt konkurranseevne 

 



        

1.2.2 Resultater – hovedkonklusjon 

Resultatene i forhold til de enkelte delmålene er presentert under hovedpunkt 3. Konklusjonen 

er at hovedmålsettingene med forprosjektet er oppnådd, og har bidratt til at deltakerne nå er i 

full gang med å videreføre resultatene i et eget hovedprosjekt knyttet til utvikling og levering 

av miljøvennlige bygg. 

 

2 Prosjektorganisering 

2.1 Prosjektledelse, roller og bemanning av forprosjektet 

Prosjekt har hatt følgende organisering: 

 

 

Tabell 1: Rolle, eierskap, organisasjon og ansvarsområder 

3 Gjennomføring av forprosjektet 

3.1 Hovedområder 

3.1.1 Inngåelse av intensjonsavtale mellom Overhalla Kommune og 
samarbeidende bedrifter 

3.1.1.1 Formål 

- Partene vil gjennom denne intensjonsavtalen gi sin støtte til og ta del i ansvaret for å 

utrede muligheten for å realisere en Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt 

(OFU) med formål å utvikle industrielle løsninger for miljømessige boliger av 

passivhus standard m.v. (se pkt 5.3) basert på prefabrikerte element og moduler.  Det 

vil i tilfelle være en ambisjon å oppnå byggestart i 2011 og ferdigstillelse av bolig 

prototype(r) innen mars 2012. 

- SI skal bidra til å koordinere en felles søknad for bedriftene, som vil være formelle 

søkere av OFU-kontrakten. SI skal også bidra til at bedriftene inngår en felles  

kontrakt med Overhalla kommune.  

Rolle Eierskap Organisasjon/Person Hovedansvarsomr. 

Prosjekteiere og 

deltakere 

A Overhalla Kommune 

Overhalla Industrier AS 

Overhalla Cementvare AS 

Grannes VVS AS 

 

 B SINTEF Byggforsk 

 

Faglig 

 C Utspring, NTNU Nettverk, kobling til ulike 

FOU-miljø, andre aktører 

Oppdragsgiver  Partene  

Styringsgruppe  En fra hver av partene 

Leder: Overhalla Kommune 

 

Prosjektleder  Skogmo Industripark AS Prosjektledelse, 

koordinering, gjennomføring 



        

- Overhalla kommune skal, gitt at anlegget blir vurdert til å være et realistisk alternativ 

for nye kommunale utleieboliger, fatte vedtak om at kommunen blir part i en OFU-

kontrakt med formål å utvikle miljøvennlig boliger med passivhusstandard m.v. 

Representanter fra kommunen vil være aktivt deltagende i utviklingsprosjektet, - og 

kommunen vil stille til disposisjon av egne ressurser for dette så langt det er 

hensiktsmessig og mulig. 

- SI skal være prosjektleder for utviklingen av OFU-kontrakten, og skal herunder ha 

hovedansvar for utforming av OFU-søknaden, samt ha løpende dialog med Innovasjon 

Norge. SI har ansvar for å finne frem til aktuelle bedrifter som det er hensiktsmessig å 

samarbeide med, og sikre at det stilles til disposisjon egnede lokaler for testing mv. SI 

skal sikre fremdrift i prosjektet.  

3.1.1.2 Resultat av forprosjektet 

Formalisert avtale mellom partene i form av en « Intensjonsavtale» ble inngått i tråd med 

forutsetningene som lå til grunn. 

 

3.1.2 Avklare utviklingsbehov og utvikling av konsepter og løsninger 

3.1.2.1 Hensikt 

På basis avtydelige krav og en tydelig bestilling fra kommune skulle bedriftene identifisere på 

hvilke områder det var behov for innovasjon og utvikling, og hvilke resultater de ønsker å 

oppnå.  

3.1.2.2  Oppgaver 

- Kommunene definerte behov og krav 

- Bedriftene identifiserrte utviklingsområder og hva de ønsketå oppnå 

- Det ble gjennomført en prosess som involverte partene og aktuelle fagmiljø - 

ideutvikling 

- Utvikling av konsepter/ løsninger 

3.1.2.3 Resultat av forprosjektet 

Ovennevnte prosess/ oppgaver ble gjennomført. SINTEF byggforsk utformet gjennom 

deltakelse i prosessen et eget prosjektnotat «Utviklingsbehov mot passivhusløsninger for 

bedrifter i Skogmo Industripark, datert 11.03.11» 

 

3.1.3 Kompetanse 

3.1.3.1 Hensikt i forprosjektet 

Bidra til at relvant og tilstrekkelig kompetanse blir gjort tilgjengelig for deltakerne, og kan 

inngå som en del av arbeidet med å: 

- Identifisere innovative elementer 

- Planlegging av prosjektet 

- Utvikling av konsepter 

Skaffe oversikt over deltakernes kompetanse ( intern ) 

Sørge for formidling/ gjøre ny kompetanse kjent….. 



        

3.1.3.2 Oppgaver 

Ekstern 

- Kartlegge kompetansemiljø og aktuelle leverandører 

- Velge samarbeidspartnere 

- Inngå avtaler om samarbeid og deltakelse 

3.1.3.3 Resultat av forprosjektet 

Forprosjektet har bidratt til at partene har fått kartlagt/ oversikt over ulike kompetansemiljø 

og leverandører. Det har vist seg mest riktig å avvente valg av samarbeidspartnere/ 

leverandører til senere i prosessen. 

 

3.1.4 OFU-søknad og inngåelse av kontrakt om leveranse 

3.1.4.1 Hensikt i forprosjektet 

Synliggjøre prosjektets nyhets/ innovasjonsgrad og markedspotensiale og derigjennom 

kvalifisere for finansiering via OFU-ordningen. 

3.1.4.2 Oppgaver i forprosjektet 

Hovedoppgave: 

- Presentasjon av prosjektets nyhetsgrad, markedsmessige potensiale og lønnsomhet 

Deloppgaver: 

- Mål og bakgrunn 

- Kostnader og finansiering 

- Risikovurdering 

- Organisering og gjennomføring 

- Framdrift 

 

3.1.4.3 Resultat av forprosjektet 

OFU-søknad innvilget av Innovasjon Norge, og deltakerbedriftene har fått tilsagn om 

finansiering 

OFU-kontrakt er inngått mellom Overhalla kommune og Overhalla Industrier AS ( som 

representant for alle de involverte bedriftene ) 

 

3.1.5 Nettverk og samarbeid, innovasjon 

3.1.5.1 Hensikt med forprosjektet 

Bidra til gode og varige koblinger mellom bedriftene som deltar, øvrige bedriftsnettverk/ 

industrielle miljø, FOU-institusjoner og partene i prosjektet. I tillegg var det et mål å bidra til 

å øke den generelle utviklingskompetansen i bedriftene.   

3.1.5.2 Oppgaver/ områder i forprosjektet 

- Kunnskapsdeling/ erfaringsutveksling 

o Innovasjon – læring i samspill 

- Fasene i et innovasjonsprosjekt; ide – utvikling – markedsintroduksjon – vekst 

- Kontinuerlig forretningsutvikling 



        

3.1.5.3 Resultat av forprosjektet 

Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter, som i nært 

samarbeid med Overhalla kommune som en krevende kunde, og i samspill med bl.a. SINTEF 

byggforsk har bidratt til utstrakt grad av kunnskaps –og erfaringsutveksling. 

 

Utviklingsprosessen med SINTEF har bidratt til aktiv deltakelse i et innovasjonsprosjekt helt 

fra ide-stadiet fram til at forskningsaktivitetene skal defineres. 

 

Prosessen har i tillegg bidratt til et forsterket fokus i bedriftene i forhold til hvilke framtidige 

krav som markedet stiller, og hvilken utvikling bedriftene må igjennom for å tilfredsstille 

framtidige krav. Dette ansees som svært viktig i forhold til bedriftenes framtidige 

forretningsmuligheter. 

 

4 Økonomi 

4.1 Prosjektregnskap ( hovedpunkter ) 

 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

Prosjektledelse og OFU-

søknad 

233.300 Egenfinansiering  349.285 

Involvere fagmiljø 80.408 Regionale utviklingsmidler 75.000 

Ideutviklingsprosess 327.888 UTSPRING 50.000 

Studietur 0 Kompetansemegling 40.000 

OFU-søknad mm ( jfr. første pkt. ) Husbank - kompetansemidler 130.000 

Møte/ reisekostnader 2.689   

Sum: 644.285 Sum: 644.285 

Tabell 4: Økonomi 

( Eget  revidert prosjektregnskap vedlagt ) 


