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Søknadsskjema for Bolyst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 

 

2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 

3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 

4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra – 

til)? 

August 2011 – september 2013 

5. Hvem er kontaktperson(er)? 

Navn, adresse, telefonnummer og e-post. 

NAL|Ecobox 

Maren Hersleth Holsen 

Josefinesgt 34, 0351 OSLO 

Tlf.930 01 449 

mhh@arkitektur.no 

6.  Prosjekt- og/eller arbeidsgruppe(r) 

Gi en kort oversikt over organiseringen av 

prosjektet.  

Det er 3 organisasjoner som står bak dette 

prosjektet; Trefokus, Zero og NAL|Ecobox.  

Prosjektet vil være organisert med en 

prosjektledelse som sitter hos NAL|Ecobox i 

Oslo, mens de enkelte pilotprosjektene blir 

drevet av styringsgrupper lokalt. I tillegg 

ønsker vi å trekke inn aktuelle ressurspersoner 

gjennom en referansegruppe som møtes brukes 

etter behov.  

7. Gi en kort omtale av prosjektet. Maks 

250 ord. Forsøk å være så operativ som 

mulig. Jfr også punkt om 

gjennomføringsevne i utlysningsteksten. 

 

 

Gjennom utvikling av 5-7 pilotprosjekter på 

ulike steder i landet ønsker vi å bidra til 

bærekraftig stedsutvikling, lokal verdiskaping 

og attraktive bygdesamfunn. I tillegg ønsker vi 

at den kunnskapen som utvikles gjennom 

pilotprosjektene tilfaller andre kommuner og 

bygder i landet vårt og således kan være med på 

å trekke oss i retning av et mer klimavennlig 

samfunn.  

 

Det er viktig at pilotprosjektene eies og drives 

lokalt og det er en forutsetning av dette er 

etablerte ideer, satsninger, eller initiativ. 

Framtidens bygder er et supplerende tilbud som 

kan gjøre dem enda bedre. Prosjektet vil, 
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gjennom pilotprosjektene, fokusere på- og 

utvikle tilbud innen følgende hovedområder: 

 Stedsutvikling; gode prosesser for lokal 

areal- og kommuneplanlegging.  

 Byggeri; trebruk, innovasjon og bruk av 

kortreiste materialer 

 Energi; bevisstgjøring og utnyttelse av 

lokale ressurser 

 Attraktive bygder og de gode 

opplevelsene.  

Prosjektet skal ta utgangspunktet i 

organisasjonenes faglige kompetanse og 

organisatoriske erfaring med tilsvarende 

prosjekter. Helt konkret ønsker vi å benytte oss 

av de erfaringene som er gjort og det konseptet 

som ligger til grunn for pilotprosjektsatsningen 

til Framtidens byer (Framtidens bygg) – og se 

hvordan det kan tilpasses pilotprosjekter på 

bygda. Prosjektet Framtidens bygder vil bygges 

opp på følgende faser:  

 

1. utvelgelse av pilotprosjekter  

2. utarbeidelse av lokale klima- og 

kvalitetsmål  

3. felles oppstartssamling 

4. tilbud til pilotprosjektene: 

a. stedsanalyse/verksted 

b. fagrådgivere på utvalgte temaer 

c. seminarer, workshops, 

frokostmøter 

d. formidling/publisering 

5. erfaringsinnhenting og formidling 

8. Hvem er målgrupper for prosjektet? Bygdesamfunn, kommuner og mindre tettsteder 

9. Hvordan skal målgruppen(e) 

informeres/involveres i prosjektet? 

Målgruppene vil selv være initiativtakere og 

styringsgruppe for hvert enkelt pilotprosjekt. (Se 

vedlagte brev fra kommuner/grupperinger).  

10. Hva er mål og eventuelt delmål for 

prosjektet? 

 

 

Målsettingen med Framtidens bygder er å 

utvikle metoder for- og formidle kunnskap om 

bærekraftig stedsutviklingsprosesser og 

utnyttelse av lokale ressurser.  

 

Det er viktig at det, basert på den kunnskapen 

hvert enkelt pilotprosjekt besitter, utarbeides 

ambisiøse kvalitetsmål for hvert enkelt 
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pilotprosjekt. Dette gjøres i forprosjektfasen. 

 

Disse kvalitetsmålene bør ha en innretning som 

bidrar til måloppnåelse både på ”mikro- og 

makronivå”, dvs for enkeltmenneske og 

samfunnet. Aktuelle områder for kvalitetsmål 

kan være: 

 Klimagassutslipp 

 Energiproduksjon- og forbruk 

 Innovasjon og verdiskaping 

 Tilfredshet og attraktivitet 

11. Hvordan er målene forankret i 

lokale/regionale styringsdokumenter? 

 

 

Det er en forutsetning av pilotprosjektene er 

initiert og drevet lokalt. Forankring av målene 

legges på 3 ulike nivåer:  

 Kommuneplaner med tilhørende klima- 

og energiplaner 

 Prosjekt- og styringsdokumenter som 

ligger til grunn for det lokale 

pilotprosjektet.  

 Kvalitetsmål som utarbeides for hvert 

enkelt prosjekt i forbindelse med 

Framtidens bygder 

12. Hva slags resultatindikatorer har 

prosjektet for måloppnåelse? 

Beskriv hvordan dere skal arbeide for å 

finne ut om dere når målene i prosjektet?  

 

 

 
Prosjektet vil forhåpentligvis bidra til en positiv 

utvikling og oppnå konkrete resultater – som er 

målbare. Aktuelle resultatindikatorer kan være: 

 Reduksjon av klimagassutslipp 

 Redusert energiforbruk 

 Økt ”vareproduksjon” 

 Positiv tettstedsutvikling 

 Positiv befolkningsutvikling 

For hvert enkelt prosjekt må det utarbeides mer 

detaljerte indikatorer som går inn på hvert enkelt 

kvalitetsmål.  

13. Beskriv kort hva dere tror vil ha størst 

læringseffekt for andre 

prosjekter/kommuner.  

 

 

Det finnes for lite kunnskap om og metoder for 

klimavennlig stedsutvikling tilpasset mindre 

steder. Framtidens bygder ønsker å innhente 

kunnskap og utvikle metoder og verktøy som 

kan brukes i slik utvikling og som vil få 

overføringsverdi for andre kommuner og bygder 

i hele Norge.  
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14. Hvor geografisk konsentrert vil 

prosjektet ha effekt? (sett kryss) 

a) helt lokal effekt X 

b) effekten kommer i flere kommuner i regionen 

X 

c) effekten kommer i hele fylket X 

d) effekten kommer i eget fylke og i andre 

fylker X 

e) effekten kommer i eget fylke, samt i andre 

fylker og/eller utenfor Norge X 

15. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet 

eventuelt er tenkt sluttført/videreført etter 

prosjektets slutt. Maks 250 ord. 

 

 

 

 Erfaringer og resultater fra arbeidet skal bidra 

til varige endringer i de aktuelle 

pilotkommunene/stedene. De verktøy og 

metoder som utvikles for å bidra til å senke 

klimagassutslippene skal implementeres i 

kommunal planlegging og arbeidspraksis. 

Videre er det tenkt at resultater, erfaringer og 

verktøy skal spres til andre kommuner/steder 

gjennom hensiktsmessige nettverk, 

organisasjoner (KS) og kanaler. Prosjektet 

legger også opp til knoppskyting av nye 

prosjekter som kan bidra til økt fokus på og 

reduksjon av klimagassutslipp. Dette gjelder 

både i pilotkommunene/stedene og eventuelt i 

andre kommuner/steder. 

 

16. Hvilke effekter av prosjektet ser dere 

for dere at prosjektet skal føre til?   

Gi gjerne egne beskrivelser av effekter, og 

begrunn hvordan prosjektet kan føre til 

disse. 

Eksempler på effekter kan være:  

a) Stabilisere eller øke befolkningen 

b) Styrke, sikre eller etablere 

arbeidsplasser 

c) Opprettholde/videreutvikle 

eksisterende virksomhet eller bidra 

til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller 

innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både 

realkompetanse og 

formalkompetanse) for målgruppen 

Vi håper at prosjektet Framtidens byer kan bidra 

til positive effekter som:  

 

 Reduksjon av klimagassutslipp 

 Redusert energiforbruk 

 Økt verdiskaping og etablering av 

arbeidsplasser 

 Økt innovasjonsevne 

 Økt kompetanse 

 Positiv tettstedsutvikling og bedre 

omdømme 

 Positiv befolkningsutvikling  
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I tillegg til dette skjemaet, vedlegges:  

- Prosjektbeskrivelse med budsjett, finansieringsplan og framdriftsplan (vedlegg 1)  

- Brev fra kommuner som kan være aktuelle som pilotprosjekter (vedlegg 2) 

- Utkast til brev som sendes til de aktuelle fylkeskommunene med kopi av denne 

prosjektsøknaden (vedlegg 3) 

 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, 

havner, andre transporttiltak og 

bredbånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området 

mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringsvalg for bedrifter? 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området 

mer attraktivt som reisemål 


