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Klimadugnad Gudbrandsdalen – søknad 
om støtte fra prosjektet «Grønn Framtid» 
 

Prosjektorganisering: 
 
Prosjekteiere: 

• Gudbrandsdal Energi Holdning AS (org. 914 888 956) 

• Eidsiva Energi AS (org. 983 424 082) 

• AS Eidefoss (org. 911305631) 

• Skjåk Energi AS (org.920295975) 
 

Prosjektansvarlig: 
• Skåppå Kunnskapspark AS (org. 915 030 025) 

 

Kontaktperson: 
Eldrid Rudland, daglig leder 
Skåppå Kunnskapspark AS 
eldrid@skappa.no 

Sammendrag 
Gudbrandsdalen Energi, har sammen med Eidsiva Energi, Eidefoss og Skjåk Energi tatt 
initiativ til et forprosjekt som skal bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en “Smart 
Grønn Dal”. Forprosjektet skal ende i en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for 
innovasjon og bærekraftig grønn vekst i Gudbrandsdalen. 
 

Prosjektet vil benytte seg av såkalt «Smart Spesialisering» som handler om å legge til rette 
for økt diversifisering der næringslivet i regionen allerede er sterkt. Vi beskriver «Smart 
Spesialisering» (også benevnt som S3) ytterligere lenger ned i søknaden. Satsingen skal gi 
vekst blant annet gjennom å utvikle ny produksjon relatert til våre sterke næringer gjennom 
målrettet kompetanseheving, FoU‐mobilisering og støtte til ide‐ og prosjektutvikling. I tillegg 
vil såkalt «Sirkulærøkonomi», hvor fokuset ligger på å utnytte ressursene på en så optimal 
måte være et viktig verktøy i arbeidet. Likeså “Innovative anskaffelser” for å bidra til at 
aktørene, herunder kommuner og fylkeskommuner kan gjøre innkjøp av nye bærekraftige 
varer og tjenester.  
 
Forprosjektet er tredelt: 

1. Gjennomføre en S3-nærings-/gap-analyse i et bærekraftig vekst perspektiv for å 
avklare nåsituasjon og potensiale. 

2. Kompetanseheving dels basert på analysen og dels på fakta og teorier om 
bærekraftig vekst, samt forankring av tankesettet hos næringslivet og offentlig sektor 
i Gudbrandsdalen.  

3. På bakgrunn av analyse, samt gjennom kompetanseheving og en forankrings-prosess, 
lage en strategi for grønn vekst for Gudbrandsdalen. 
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Forprosjektet skal initiere samarbeidet, bygge ny og relevant kompetanse om 
klimautfordringer og -tiltak, etablere smart spesialisering og klyngeutvikling, sirkulær 
økonomi og grønn næringsutvikling og innovative anskaffelser, samt forankre de nye 
tankene og beskrive et omforent utviklingsløp for vegen videre, herunder en næringsstrategi 
for den «Den Smarte Grønne Dalen». 
 
Det er ønskelig å gjennomføre prosjektet i tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor 
der elektrifisering, grønn vekst og nye grønne arbeidsplasser skal stå i fokus. Det er et ønske 
og et mål at forprosjektet skal danne grunnlag for arbeidsmåte, strukturer og samarbeid som 
blir permanente.  

Bakgrunn 
Vi står overfor store klimautfordringer. Det er et sterkt voksende krav fra markedet om 
etterspørsel etter grønne og bærekraftige løsninger. Energiselskapene vil være sentrale 
bidragsytere til å hel-elektrifisere samfunnet basert på deres fornybare kraftproduksjon og 
kunnskap om fremtidens løsninger. Vi mener videre at produkter og store mengder 
materialer ikke gjenvinnes og dette er ikke bærekraftig. Med dette som bakgrunn har 
energiselskapene i Lillehammer og Gudbrandsdalen sammen tatt initiativ til å søke om 
midler for å finansiere et forprosjekt som skal bidra til å adressere dette, samt sette 
Gudbrandsdalen på kartet som en “Smart og Grønn Dal”. I dette begrepet ligger det flere 
muligheter for energiselskapene: 

• Bidra til elektrifisering av samfunnet.  

• Bidra til ny grønn næringsutvikling og vekst i regionen basert på teknologi og digitale 
løsninger.  

• Etablere grunnlag og plattformer for knoppskyting av egne næringsinitiativ/ 
forretningsmodeller. 

• Utøve samfunnsansvar, både overfor lokalsamfunn, region og de globale 
klimautfordringene. 

• Bidra til merkevarebygging av regionen som en “grønn” region hvor det er attraktivt å 
etablere seg. 

 
Energiselskapene i Gudbrandsdalen ser at samarbeid gjør sterk dem sterkere, og ønsker 
derfor å bruke forprosjektet til å utfordre resten av næringslivet og kommunene til en 
dugnad, en dugnad for grønn vekst – «Den Smarte Grønne Dalen».  
 
Forprosjektet skal ende i en næringsstrategi for grønn vekst gjennom Smart spesialisering.  
 

Behov for å kartlegge nåsituasjonen 
Smart Spesialisering (S3) er en plattform for EUs nye regionalpolitikk. Et sentralt prinsipp i S3 
er at analysen av regionale forutsetninger for innovasjon skal styre strategien og 
prioriteringene. S3 skal bidra til at innovasjon blir gjort på nye måter. S3 bygger på innsikten 
at regioner er bedre i stand til å finne løsninger ut fra sine forutsetninger på hvordan 
forskning og næringsutvikling skal kombineres. Et metodisk utgangspunkt i S3 er en såkalt 
«quadrupple helix»-analyse, også kalt GAP-analyse hvor forholdet mellom nærings-
virksomhet, forskning/ utdanning og regional forvaltning og politikk, i tillegg til samfunn, 
natur og frivillighet utvikles. 
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Utgangspunktet for en S3 analyse er: 
 

1. Identifikasjon av «kritisk masse» i en region, næringer, klynger eller nettverk av 
næringer med stort volum. Denne kritiske massen blir regionens spesialisering. 

2. Global konkurransedyktighet. I den spesialiserte massen må en identifisere 
næringsaktører som er konkurransedyktige, nasjonalt og internasjonalt. I rapporten 
vil vi ta utgangspunkt i eksport ut av regionen som en indikator for 
konkurransedyktighet. I smarte regioner kan støttenæringer til sterke 
eksportindustrier også bli sterke eksportindustrier. Slik blir økonomien mer 
diversifisert. 

3. Analysen skal så identifisere hvordan «entreprenørielle oppdagelser» kan skje, der 
det skapes nye næringer eller nye produkter innenfor eksisterende næringer 
gjennom nye kombinasjoner av ressursene i den kritiske massen. Smart spesialisering 
er evnen til å finne nye muligheter relatert til spesialiseringen etter hvert som 
grunnlaget for de etablerte strategiene blir borte. 

 

Kompetanseheving og forankring  
Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er viktige mekanismer for å skape felles forståelse 
for fag, arbeidsmåte og muligheter. Satsing på spisskompetanse innenfor miljøteknologi vil 
for eksempel ikke uten videre bidra til arbeidsplasser, men derimot kunne legge viktige 
føringer for videreutvikling av mer avgrensede, sterke næringsmiljøer med stor internasjonal 
konkurransekraft. I forprosjektet vil vi bruke ressurser på å forstå og forankre flere nye 
begreper, og lære hva de betyr for oss og ut fra vår situasjon. Herunder begreper som Smart 
spesialisering, Innovative anskaffelser og Sirkulærøkonomi.  
 
«Smart spesialisering» handler om innovasjon med ny vri. Tidligere innovasjonsstrategier har 
fokusert på mobilisering for økt FoU, utvalgte bransjer og klynger samt generell 
samhandling. Ny kunnskap tilsier at det å legge til rette for økt diversifisering der 
næringslivet i regionen allerede er sterk gir høyest vekstpotensiale. Konkret betyr dette:  

- fokus på å utvikle ny produksjon relatert til våre sterke næringer, for eksempel. 
koblet til tjenesteproduksjon eller såkalt «klatring i verdikjeder». 

- offentlige vil stimulere gjennom målrettet kompetanseheving og FoU‐mobilisering, 
tilskudd/kapital til ide‐ og prosjektutvikling eller lignende.  

 
«Smart spesialisering» er enkelt sagt en strategi for innovasjonsdrevet vekst. Den er 
stedsbasert for å utnytte regionens fortrinn. Veksten kommer gjennom påfyll fra relevant 
forskning i innovasjonsforløpene, samt konsentrert offentlig innsats der den gjør størst 
nytte. Metoden er basert på å «oppdagelser» av nye forretningsmuligheter som skal gi 
grunnlag for innovasjonsdrevet vekst. Prosessen drives fram eksperimentelt av en pådriver 
og gjennom støtte for risikoavlastning.  
En del av satsingen handler om resirkulering og gjenbruk, men også om smarte løsninger 
som vil være lønnsomme i et næringsperspektiv. Samtidig er de offentlige anskaffelser 
omfattende i Gudbrandsdalen. Her ligger det et også potensial for grønn vekst, innovasjon, 
forskning og utvikling ved at det offentlige stiller krav om innovasjon og bærekraft i sine 
anskaffelser. I omstillingen av Gudbrandsdalen vil derfor kommuner og fylkeskommunen 
være viktige aktører og medspillere i utviklingsarbeidet.  
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Å forstå disse fagområdene og de nye mulighetene dette gir for næringslivet i 
Gudbrandsdalen sammen med nærings- /gap-analysen blir den den viktigste ballasten for å 
utvikle strategien for det videre arbeidet og gi oss grunnlaget for å bygge et sterkt grønt 
innovasjonssystem gjennom godt samspill, læring og samarbeid. Vi tror vi kan bidra til et 
sterkt innovasjonsnettverk mellom ulike relaterte næringsaktører i ulike deler av regionen.  
 
Dette skal følgelig være et felles og målrettet kompetansehevingsløp som gjør oss i stand til 
å ta gode og kvalifiserte valg. Prosjektet tar sikte på å utvikle et regionalt innovasjonssystem 
som gir næringslivet i hele regionen bedre muligheter til å hevde seg i markedet, nasjonalt 
og internasjonalt.   
 

Strategiutvikling «Den Smarte Grønne Dalen» 

Analysen og kompetansehevingen skal danne grunnlag for utviklingen av en smart grønn 

næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og bærekraftig vekst i Gudbrandsdalen.  

 
 «Smart spesialisering» fremmes bl.a. av OECD og EU. Kjernen i den nye regionalpolitikken er 
å satse på innovasjonsdrevet vekst. Dette skal skje ved å styrke koblingene mellom FoU-
institusjoner og regionale næringer med «kritisk masse» og eksportorientering som kan gjør 
det mulig å skape innovasjoner og entreprenørielle oppdagelser. Dette vil igjen skape nye 
vekstnæringer og styrke regionenes konkurransefortrinn. For å lykkes med en slik regional 
differensiering er det kritisk å koble sterke eksportnæringer til innovasjon for å unngå 
standardisert kopiering av andres suksesser. 
 
Å gå sammen om å gjennomføre innovative anskaffelser har sine åpenbare fordeler.  Slikt 
samarbeid sikrer økt interesse i leverandørmarkedet fordi det etableres større muligheter 
enn om hver enkelt virksomhet gjør sine proprietære anskaffelser. Leverandørene slipper 
dermed også å møte på en serie dialogkonferanser når de kan gå dit en rekke virksomheter 
samtidig presenterer sine behov. 
 
For å utvide bruken av resirkulerte råvarer har avfalls- og gjenvinningsaktørene en viktig 
rolle.  Prosjektet vil bidra til at gås i dialog med produsenter for å avdekke hvilke materialer 
som er gjenvinnbare (økodesign), samt utvikle nye forretningsmodeller for 
gjenbruksløsninger og effektiv utnyttelse av ressursene. 
 
En grønn vekst strategi for Gudbrandsdalen handler ikke om mer energi, mer kjøtt, flere 
turister, men om å utnytte kompetansen på energiforedling, bærekraftig landbruk, og gode 
kortreiste opplevelser til å utvikle beslektede forretningsområder. Det vil gi leverandører til 
disse næringene og relevant FoU som stadig viktigere ingrediens. 
 
Som en del av strategien må vi avklare hvilke tiltak som gir størst effekt.  

Mål  
 
En smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og bærekraftig grønn vekst i 
Gudbrandsdalen. 
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Det langsiktige målet for forprosjektet er tredelt: 

 
• Å øke konkurransekraften i næringslivet ved å forsterke innovasjonsevne i 

bedriftene.  
• Å få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting og flere innovative 

leverandørbedrifter.  
• Å få et innovasjonssystem med godt samspill, læring og samarbeid mellom sentrale 

aktører i næringsliv, arbeidsmarked, frivillig sektor – som legger til rette forutdanning 
og forskning i ulike deler av offentlig sektor og de private aktørene.  

 
Delmål for forprosjektet  
 

For å nå hovedmålet med å avdekke muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser, er 
følgende delmål satt opp: 
1. Få utarbeidet en analyse der målet er å avdekke potensialet for å skape nye grønne 

arbeidsplasser. 
2. Vurdere potensialet for å redusere klimautslipp gjennom elektrifisering og bruk 

bioenergiløsninger. 
3. Få utviklet en arbeidsmetode etter modellen Smart Spesialisering, der målet er å komme 

frem til løsninger som bidrar til å skape nye grønne arbeidsplasser.  
4. Strategiutvikling «Den Smarte Grønne Dalen» der målet er å skape en langvarig endring 

som sørger for kontinuerlig utvikling av grønne arbeidsplasser i Gudbrandsdalen. 
 

Aktiviteter/leveranser 

Leveranse A: Kartlegging og analyse  
 
Leveranse A 1 

I analysen ønskes det å få kartlagt hvilke klynger/næringssammensetninger som finnes og 
deres leverandører. Innovasjonene i nøkkelbedriftene eller kjernene i disse eksportrettede 
sektorene vil og bli beskrevet. Konkret skal vi gjennomføre en: 

 
a) Nåsituasjonsanalyse av næringslivet 

- hvilke ressurser og fortrinn har vi å bygge på med tanke på økt grønn innovasjon? 
 

b) Markeds og trendanalyse 
- Hva betyr grønt skifte og andre drivere? 
- Hva betyr økt FoU og samhandling? 
- Hva kan vi samarbeide med det offentlige om? 

 
Analysen er en gap-analyse. Vi skal kartlegge hva eksperter innenfor næringsliv, forskning og 
offentlig forvaltning i regionen om hvilke forventninger de har til hverandre, og hva 
erfaringene er. Forskjellen mellom forventninger og erfaringer vil da komme til uttrykk i et 
gap der forventninger ikke blir oppfylt. På denne måten skal gap-analysen åpne opp for en 
forståelse av hvordan næringslivet blir bedre sammenkoblet. 
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Leveranse A 2 

Innhente tilbud og velge ut aktører som kan utføre analysen basert på kriteriene utarbeidet i 
leveranse A 1. Gjennomføre analysen med en ekstern aktør.  
 

Leveranse B: Kompetanseheving og forankring 
Basert på analysen i Leveranse A, skal det arrangeres arbeidsverksteder etter modellen 
Smart Spesialisering. Temaene/problemstillingene skal velges med bakgrunn i analysen.  
Det skal også velges ut bedrifter, FoU og offentlige aktører ut ifra resultatene i analysen i 
leveranse A.  
 
Piloten innebærer å arrangere 3 workshops der metoden vi bruker vil være smart 
spesialisering  
 
De tre workshopene skal utformes etter følgende modell:  

1. Det velges et tema basert på funnene i analysen i leveranse A 
2. Relevante bedrifter, FoU, Frivillige organisasjoner og offentlig virkemiddelapparat 

inviteres inn for å arbeide med temaene/problemstillingene 
3. Workshopene skal resultere i konkrete forslag til tiltak som igjen skal bidra til å skape 

flere klimavennlige arbeidsplasser: 
a. Kortsiktige tiltak 
b. Langsiktige tiltak  

 

 

Leveranse C: Strategiutvikling Den Smarte Grønne Dalen 
Leveranse A og Leveranse B skal danne grunnlag for utviklingen av en smart grønn 
næringsstrategi som skal danne grunnlag for innovasjon og bærekraftig vekst i 
Gudbrandsdalen.  
 

Leveranse D: Kommunikasjon 
Vi ønsker å bygge en god kommunikasjonsplattform for å bygge identitet og etablere 
fellesskap og eierskap, skape engasjement og fremtidstro. Vi skal utvikle en gjennomtenkt, 
klar og gjennomførbar plan for informasjon og kommunikasjon med omgivelsene. Vi skal 
identifisere de ulike aktørenes forventninger gjennom dialog, og bruke tid på å informere og 
forklare hva som faktisk skal skje og hva som er realistisk å forvente. 

Det er viktig at denne satsingen vinkles positivt gjennom ord som «dugnad», «bærekraftig», 
«nyskaping», «utvikling», «vekst». Det er samtidig en fare at det kommuniseres at prosjektet 
skal kunne løse alle problemer. Urealistiske forventninger kan skape stor motstand og gjøre 
arbeidet senere i prosjektet vanskelig. Vi vil bruke kommunikasjonstiltak til å styre 
forventningene. Vi ønsker også å forsøke å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor potensielle 
alliansepartnere som forskningsmiljøer, investormiljøer, utflyttere, osv. 
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Framdriftsplan: 
Aktivitet Tiltak  Når 

1. Kartlegging/ 
analyse 

Nærings- og gap-analyse Våren 2019 

2. Kompetanseheving 
og forankring  

Kompetanseheving prosjektorganisasjon 
Rekruttere viktige aktører 
Arbeidsverksteder 

Løpende 
Våren 2019 
August 2019 
September 
2019 
Oktober 2019 

3. Strategiutvikling  Strategi og forandringsprosess 
«Den Smarte Grønne Dalen» 

Nov-des 2019 

4. Kommunikasjon 1. Forankre ide hos lokale medieaktører 
2. Mediaoppslag 
3. Forankring Gudbrandsdalstinget 
4. Forankre prosjektet hos andre viktige 

næringsaktører 

Feb 
Mars 
April 
Våren 2019 

Budsjett 
Kostnader: 

Leveranse Utførende Tiltak Budsjett 
Leveranse A 
Kartlegging/analyse 

Forsknings- og 
utviklingsinstitusjon 

Nærings- og GAP- analyse 400 000 

Leveranse B 
Kompetanseheving og 
forankring 

Skåppå 1. Kompetanseheving 
prosjektorganisasjon 

2. Rekruttere viktige 
aktører 

3. 3 arbeidsverksteder  

250 000 

Leveranse C  
Strategi 

Skåppå  Strategi og forankrings-
prosess 

250 000 

Leveranse D 
Kommunikasjonsplan, 
merkevarebygging og 
markedsføring.  

Skåppå og ekstern Utarbeide/gjennomføre 
planlagt kommunikasjons-
plan for å markedsføre og 
forankre prosjektet.  

150 000 

Prosjektadministrasjon Skåppå Prosjektledelse 250 000 
Sum  1 300 000 

Finansiering  

Oppland Fylkeskommune 500 000 
Energiselskapene (kroner) 275 000 

Energiselskapene (timer) 225 000 
Kommunene 300 000 

Sum 1 300 000 
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