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Kommune: Åfjord 

Prosjektnavn: Bygda 2.0 AS 

Prosjektleder: 

 

Ingrid Langklopp 

Roar Svenning 

Leder i 

styringsgruppen: 

Ingrid Langklopp (styreleder i AS) 

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Mari Grut  

Leif Harald Hansen  

Forankring av 

prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe X 

b) Forankring i befolkningen X 

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Vi er godt i gang med regulering av området, og antar at 

reguleringsplanen blir ferdigbehandlet i sommer. Når 

reguleringsplanen er godkjent, vil vi så snart det er mulig starte 

bygging av boliger.  

Vi har etablert internasjonalt samarbeid på arkitektur, - 4 ulike 

arkitektkontor har tegnet hver sin bolig tilpasset konkret fysisk 

plassering på Stokkøya.  

Videre har vi etablert samarbeid med forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner på konkrete prosjekter, og vi setter i gang 

bygging av det første bygget ”Bygdeboxen” i disse dager. Bygdeboxen 

vil bli et flerbrukshus med blant annet konferansefasiliteter, utstilling, 

kontorlokaler, MatLab.  

Den første næringsaktiviteten vil være MatLab, og det er allerede 

definert 3 konkrete forskningsprosjekter tilknyttet denne.   

Prosjektet har etter det første året fått stor oppmerksomhet. Vi har hatt 

flere fine medieoppslag, og har hatt ca 3-4 foredrag om prosjektet per 

måned til en rekke ulike grupperinger.  

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Ja, så langt har dette gått veldig bra. Dette ser vi gjennom konkrete 

henvendelser fra de ulike målgruppene, mottagelsen hos målgruppene i 

dialog med disse, samt de samarbeid vi p.t har inngått.  

Resultat som er 

oppnådd i form av 

- gjennomførte workshop for næring/forskning  

- utviklet boligkonsepter  
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aktiviteter eller 

tiltak 
- er i ferd med å ferdigstille utviklet markedsmateriell  

- utviklet første signalbygg, og snart i ferd med bygging av dette  

- samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner  

 

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan  

b) Forsinket pga. grenseoppmåling og forutsetninger fra 

Statens Vegvesen ifm reguleringsplan og byggestart.  

c) Det er foretatt følgende justering 

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

 

 

a) Helt lokal effekt 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. 

c) Effekten kommer i hele fylket 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller 

utenfor Norge X  

f) Vet ikke/ikke relevant 

 

Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

Prosjektlederne arbeider daglig tett sammen, men har hver sine 

hovedansvarsområder. Vi arbeider med aktivt styre- og prosjektgruppe 

med hyppig møtefrekvens.  

 

Fokus til nå har i stor grad vært å forankre prosjektet i de riktige 

miljøer, samt ivareta utvikling av de enkelte deler i tråd med de 

ambisjonene vi har.  

 

Utfordringene er at vi har begrenset administrativ/prosjektkapasitet og 

har begrenset tilgang på kapital.  

 

Overføringsverdi 

for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Vi har som tidligere nevnt allerede oppnådd meget positiv 

oppmerksomhet omkring prosjektet, og har frem til nå hatt ca 3-4 

foredrag om prosjektet per måned.  

 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt  i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Foredrag/innlegg om Bygda 2.0: I snitt 3-4 per måned siden i fjor 

sommer til alt fra skoleklasser, enkeltpersoner, private grupper, 

offentlige etater, privat næringsliv, forskningsmiljøer, fagnettverk  

Kan nevne kommende seminar (juni) i forbindelse med Nordisk 

Ministerrådsmøte som vil avholdes på Stokkøya hvor Bygda 2.0 er 

medarrangør og bidragsytere.  

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Se vedlegg.  

 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

a) Stabilisere eller øke befolkningen x 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser x 



regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 

 

 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra 

til nyetableringer x 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse 

og formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak 

og breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 

eller lokaliseringssted for bedrifter? x 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 

reisemål? 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Dette er en bygd/liten landsby som vil ha et organisk liv. Det vil si at 

det ikke blir et spesifikt sluttpunkt. Prosjektledelsen i sin form 

opphører når vi ser at vi har blitt overflødig.  

 

 

 


