
Entré Øyer
Fra konseptutvikling  
til etablering 

Prosjektforslag fra Æra Strategic Innovation og iHuga Arkitekter



Entré Øyer
Et sirkulært mobilitetskonsept 
for Øyer kommune som skal 
gi friheten til å bevege seg fra 
«entre» til «entre» til «entre». 

Grenseløs mobilitet for 
grenseløse opplevelser. 
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Bakgrunn



Bakgrunn
Prosjektet Entré Øyer har som mål å vise hvordan lokale, regionale og nasjonale aktører kan spille på  lag for å oppnå sirkulære 
transportløsninger i Hafjell/Øyer. 
Prosjektet peker ut kursen for en moderne destinasjon som tar samfunnsutviklingen på alvor, og legger til rette med smart 
mobilitet for fastboende såvel som turister og deltidsinnbyggere. 
Hafjell/Øyer ble valgt fordi kommunen har unike forutsetninger for sirkulær mobilitet, sammenlignet med andre 
destinasjoner/ kommuner i Norge. Konkurransen og Fase 1 av prosjektet er gjennomført med finansiering fra Klima- og 
miljødepartementet. 

Kort om leveransen så langt. 
Entré Øyer vant konkurransen med en helhetlig tilnærming til mobilitet ved destinasjonen og en visualisering av sirkulær 
mobilitet basert på Hafjell/Øyer sine lokale forutsetninger. 
Fase 1 har bestått av dialog og samhandling med alle aktører som hver for seg spiller en viktig rolle for   oppnå nye og 
sammenvevde transportløsninger i Hafjell og Øyer. Det er fokusert på dialog for å gi de ulike aktørene eierskap til tankesettet 
og løsningene i Entré Øyer. 
  
• Påbegynte delprosjekter er kartlagt og nye er tillagt. 
• Flaskehalser for videre utvikling er identifisert. 
• Lokale, regionale og nasjonale aktører som bidrar til å optimalisere transporttilbudet er kontaktet og viktige aktører i 
delprosjektene er kartlagt. 

Delprosjektene er samlet i en enkel fremdriftsplan med angitt status og fremdrift pt. Hvert enkelt delprosjekt vil i seg selv 
resultere i bedre mobilitet ved destinasjonen.  
Til sammen skaper de sirkulær mobilitet.



Målsetting



Målsetting
Målet med neste fase prosjektet, som beskrives i dette forslaget, er å påbegynne realiseringen av det 
helhetlige og sirkulære mobilitetskonseptet utviklet av iHuga og Æra på oppdrag fra Øyer kommune og 
Lillehammer regionen Vekst. 

Gjennom en strukturert etableringsprosess vil vi både etablere de første delprosjektene og samtidig utvikle en 
metodikk som kompetanseoverføres til lokale krefter etterhvert. 

Delprosjektene har ulike størrelser, kompleksitet og realiseringshorisont, derfor er det avgjørende for 
prosjektets suksess at man legger de i slags rekkefølge og behandler de som en portefølje som utgjør en 
helhet, og velger med omhu hvilket av delprosjektene man begynner med. 

Organiseringen vi foreslår tar sikte på å lage en felles struktur for en overbyggingen av alle delprosjektene, 
som både lokalforankrer, koordinerer og skaper en forutsigbar og helhetlig framdrift. Dette beskrives nærmere 
under kapitlet Organisering. 

For å sikre en sterkest mulig lokal forankring foreslår vi å initiere selskapet Entré Øyer med utgangspunkt i det 
allerede etablerte selskapet Hafjell Arrangement AS, for å raskere komme i befatning med et potent nettverk 
bestående av lokalt næringsliv, som alle har et felles mål å skape mer aktivitet og lokal næringsutvikling.



Hva er et sirkulært mobilitetssystem? 

Et sirkulært mobilitetssystem skal være fleksibelt, delt og 
bærekraftig. 

Tre hovedprinsipper: 
1. Ett tilgjengelig, rimelig og effektivt mobilitetssystem 
2. En multimodal struktur som inkluderer kollektivtransporten i 
kombinasjon med on-demand kjøretøy for en fleksibel «last mile» 
løsning. Alt må kobles sammen. 
3. Elektrisk, delt og selvkjørende transport 

Et sirkulært mobilitetsystem forutsetter også design av kjøretøy 
for gjenbruk, reparasjon, lengre levetid og enkelt vedlikehold. 



Delprosjektene:
MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL 
MIKROMOBILITET 
SHUTTLE OG BUSS 
TINGENES REISE 
TOG TIL ØYER 
HAFJELL - HUNDERFOSSEN 
HEISSYSTEMET 
KNUTEPUNKTSUTVIKLING 
VARME HYTTER 
BILDELING OG TAXI 
SELVKJØRING 
FJELLSTIEN 
ENTRE FORSKNING OG UTVIKLING 
HUB HAFJELL 
BILLETTERING 
ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER



Prosessplan



Delprosjektenes framdrift

Nå



Prosjektene har ulike horisonter og kompleksitet

Tid

Kompleksitet

Nær framtid 
(12 mnd framover)

Mellomlang sikt 
(1-2 år framover)

Lang sikt 
(2-5 år framover)

Delprosjekt 1

Delprosjekt 2

Delprosjekt 3

Og trenger derfor en rekkefølge i sin realisering. Å lage denne planen må være en av kjerneteamets første oppgaver.



Realiseringsplan Konseptnavn:

/  REALISERINGSPLANNye initiativ

Delmål og 
milepæler

Aktiviteter

Ressurser

Proof of marketBeslutningsfase DriftEtablering
Videreutvikle konseptet

Tid
Når (mnd/kvartal)? 

Hva skal vi gjøre?

Hvilke personer, kompetanse 

og infrastruktur trenger vi?

Proof of concept
Pilot Lansering

Alle delprosjektene trenger sin egen plan
Entré Øyers oppgave vil være å lage et felles rammeverk som alle delprosjektene kan følge



Prosessforslag

Vi beskriver i dette tilbudet et rammeverk for etablering/
realiseringsprosesser som kan brukes på alle delprosjektene og  som vil 
samle relevante aktører for å utvikle hvert enkelt delprosjekt og en metodikk 
som etterhvert gjør lokale krefter i stand til å ta over fasilitering og 
videreføring. 

Prosessen vil ledes av Æras mest erfarne prosessledere i samarbeid med 
arkitektene i iHuga og vil der det er naturlig, trekke på utvalgte ressurser i 
Øyer kommune, Innlandet Fylkeskommune, Øyer Næringsråd og evt. 
nøkkelpersoner fra andre relevante aktører i og utenfor regionen. 

Det er helt sentralt å involvere relevante aktører i Øyer i denne prosessen for 
å få innblikk i både generelle og spesifikke behov og muligheter de besitter,  
skape tilhørighet og eierskap til konseptutviklingen og for å forankre 
sluttresultatet så tidlig som mulig. Det vil også være strategisk lurt å 
involvere sentrale aktører som påvirker trafikken inn og ut av regionen, som 
f.eks. Jernbanedirektoratet og VY/SJ for å nevne noen. 

Æra er erfaren i å organisere komplekse samarbeidsprosjekt med mange 
aktører og bestreber seg alltid på å være musikalsk for å få fram de mange 
behovene ulike eksperter og aktører har. Vi ser frem til å jobbe tett sammen 
med nøkkelpersoner i Øyer og Hafjell.



Bygge 

Realiseringsprosesser for delprosjektene 

Teste og validere

Alle delprosjektenes realisering starter 
med en tydeliggjøring og videreutvikling 

av delprosjektets konsept. En slags 
posisjoneringsjobb. Hva ønsker vi å 

oppnå med dette prosjektet, hva er beste 
praksis på området og hvordan kan vi 
best posisjonere dette slik at det får 

størst effekt for Øyer?

Nå som vi har konseptet spikret, trenger 
vi å validere det. Har vi en løsning som vil 

skape den effekten vi håper for mange 
nok i målgruppen?  Hva er business 

caset? Hvordan tester og 
eksperimenterer vi slik at vi vet det vil 

fungere? 

Nå har vi bevisene og det er på tide å 
bygge forretning og komme til en sunn og 

levedyktig drift. Hvordan og hvor lenge 
trenger vi å pilotere for å være trygge på 
at dette vil vare? Hva er rett kompetanse 
og organisasjonsform/selskapstruktur? Konseptutvikle

Hva er hovedstegene i hvert delprosjekt som tar oss fra konsept til marked? 

Hvert delprosjekt må få skreddersydd sin egen realiseringsprosess, men med utgangspunkt i denne 
overordnede verktøykassa og tilnærmet lik organisering. 

Sånn reduseres risiko, forankring blir lokal og prosjektet får en felles struktur og forutsigbarhet. 

Noen prosjekter vil være klare til lansering på en måned, mens andre trenger mer tid. Men den 
overordnede metoden er lik. Enkelt beskrevet under.

Lansere

Hvordan lanserer vi 
dette? 

Stille og rolig, steg for 
steg? Eller slår vi på 

stortromma og inviterer 
statsråder? 

Det kommer an på 
prosjektet… 



Prosjektorganisering



Prosjektorganisering

Prosjekteier

ProsjektlederProsessleder

Kjerneteam

Ressursgrupper

Øvrige ressurser



Prosjektorganisering
Prosjektet «Entre Øyer etablering» organiseres som et designdrevet realiseringsprosess med en egen 
prosjektorganisasjon bestående av Æra, iHuga, Hafjell Arrangement og Øyer kommune.  Vi foreslår følgende 
rolle. Merk at dette er et forslag som kan revideres og vurderes om er tilstrekkelig ved prosjektoppstart: 

Prosjekteier 
Øyer kommune og Hafjell Arrangement AS, som eier prosjektet og koordinerer opp i mot andre initiativ i 
regionen og øvrige interessenter. 

Prosjektledelse 
Rune Haugen, leder Øyer Næringsråd og styremedlem i Hafjell Arrangement AS 
Henning Holmbakken prosjektleder Øyer kommune 
Prosjektledelsen skal styre prosjektet i henhold til målsettinger og suksesskriterier og planlegge alle prosesser 
i samarbeid med prosessleder. 

Prosessleder  
Mads Bruun Høy,  Æra 

Kjerneteam 
Utvalgte representanter fra Æra, iHuga og Øyer kommune, Innlandet Fylkeskommune og Øyer Næringsråd som 
skal drive prosessen fremover i samarbeid med prosessleder og prosjektleder (5-6 personer). 

Ressursgrupper (i utgangspunktet en gruppe per delprosjekt)  * 
Kjerneteamet og utvalgte ressurspersoner fra kommune, fylkeskommune og relevante ressurser fra Øyer og 
Hafjell/Øyers mobilitets og reiselivsrelaterte næringsliv (totalt 8-10 personer per gruppe). 
Hver ressursgruppe får sin egen prosess og prosjektleder fra kjerneteamet. 

Øvrige ressurser * 
Eventuelle eksperter innen stedsutvikling og mobilitet + samarbeidspartnere man kan trekke på ved behov og 
ønske til spesifikke samlinger.

*se neste side for eksempel på aktører 

Prosjekteier

ProsjektlederProsessleder

Kjerneteam

Ressursgrupper

Øvrige ressurser



Prosjektets kjerneteam

Hafjell Arrangement AS/ Øyer 
Næringsråd 
Prosjekteier 
lokalt næringsliv og forretningsutvikling

Æra Strategic Innovation 
Prosjekt- og prosessleder, 
strategisk forretningsutvikling og 
tjenestedesign

Ihuga Arkitekter  
Arkitektur og 
destinasjonsutvikling

Øyer og Lillehammer kommune / 
Lillehammer regionen Vekst og 
Innlandet Fylkesskommune 
Prosjekteier  
politikk og samfunnsutvikling

Styringsgruppe? 
Vi tror det kan være lurt å etablere en styringsgruppe parallelt, 
som kan håndtere forankring inn mot kommunen(e) og 
næringslivet som prosjekteiere. I tillegg til å forankre og veilede 
prosjektet opp mot det politiske nivået i regionen. 



Aktører
En liste med aktører involvert i prosjektet så 
langt og mennesker man kan involvere ved rett 
anledning.



Organisering/ressursuttak

Prosessfasilitator: 
Æra Strategic Innovation

Kjerneteamet  
Utvalgte representanter fra Øyer og 
Lillehammer kommune, Øyer Næringsråd/
Hafjell Arrangement,  Innlandet 
Fylkeskommune, Æra og iHuga som skal 
drive prosessen  fremover i samarbeid med 
prosess- og prosjektleder (5-6 personer).

Delprosjektenes ressursgrupper 

Gruppen som møter til 
arbeidssamlingene innen hvert 
delprosjekt og består av: 

Kjerneteamet og utvalgte 
ressurspersoner fra kommune, 
fylkeskommune og relevante 
ressurser fra Øyer og Hafjells 
reiselivsrelaterte næringsliv (8-10 
personer per gruppe)

Prosjekteier/ledelse:  
Øyer kommune ved Henning Holmbakken 
og Øyer Næringsråd ved Rune Haugen

Involvering 

4 arbeidsmøter (ca. 3 timer) samt et 
oppstartsmøte (1 time) og et 
oppsummerende leveransemøte (2 timer)

Involvering 

5 arbeidsmøter (ca. 1 time) et 
oppstartsmøte (1 time) og et 
oppsummerende leveransemøte (2 
timer)

Øvrige ressurser og intressenter 

Eksperter og andre fagpersoner innen 
stedsutvikling og mobilitet + eventuelle andre 
samarbeidspartnere man kan trekke på ved 
behov og ønske til spesifikke samlinger. 

Lokale næringslivsaktører 
Eksterne rådgivingsselskaper 
Leverandørselskaper 
Forskningsmiljøer 

Involvering 

Denne gruppen vil involveres etter behov og 
avklaring i hvert enkelt delprosjekt. Men lurt å 
lage en liste over aktuelle navn allerede nå.



Aktiviteter og budsjett



Aktivitetsplan    høst 2021 / vinter 2022

* Workshops i ressursgruppen vil avtales etter behov og hvilket delprosjekt man begynner med. Erfaring fra tilsvarende prosjekter tilsier at det vil bli ca 1-3 ressursgruppemøter  
per arbeidssamling for kjerneteam.  

Januar- MarsNovember - JanuarSeptember - OktoberAugust-september Februar

1) Konseptutvikling 2) Teste og validere

Kjerneteammøte 2: 
Dele tilbakemeldinger på 
hvert delprosjekt, justere 
konsept og forberede 
testing og eksperimentering

Feltarbeid 
Intervjue delprosjektets 
interessenter og eksperter

Workshop 1-2 * 
Prosjektplan 
Velge første delprosjekt 
Bygge tillit i kjerneteam 

Kartlegge styrker og muligheter og hvilket 
grunnlag vi skal bygge på fremover, samt 
tydeliggjøre visjon for prosjektet. 

Definere business case, lage en 
plan for hvordan man tester og 
validerer delprosjektets konsept

Kjerneteammøte 4:  
Justere på konsept 
etter tilbakemelding 
fra tester. Lag planen 
for etablering

Kjerneteammøte 1: 
Utforske ny innsikt og 
muligheter for det valgte 
delprosjektet. 
Videreutvikle konseptet.

K
je

rn
et

ea
m

Feltarbeid - aktører 
Intervjue eksperter og tidligere 
involverte for å finne interessentlisten

Workshop 6-8 * 
6. Lage test/eksperimentplan 
7. Evaluering av test/eksperimenter 
8. Designe pilotfase

Workshop 9-11 * 
9. Midtveisevaluering pilotfase 
10. Justering av konsept basert på læring fra pilot 
11. Lanseringsplan 

Forankring 
Forankring av  
delprosjekt med prosjekteier

Ekstern feedback 
Forankring av delprosjekt hos 
leverandører/samarbeidspartnere

0) Mobilisere
Mobilsere riktige interessenter 
og sette ambisjonsnivå både for 
overordnet og hvert delprosjekt. 
Etablere selskapet Entré Øyer

Oppstartsmøte: 
Etablere prosjektet, sette 
prosjektorganisasjon og plan 
(mål, roller og prioriteringsliste) 
for delprosjektene

Workshop 3-5 * 
3. Videreutvikle konseptet 
4. Spisse konseptet 
5. Forretningsmodell

Kjerneteammøte 3: 
Planlegge 
testperiode, lage 
eksperimenter

Forankring 
Forankre delprosjektet 
med prosjekteier

R
es

su
rs

gr
up

pe
n

Lanseringsmøte:  
Presentere 
delprosjektets plan 
for lansering

3) Bygge
Fra pilot til drift. Lage en plan for 
hva som skal til for å bygge en 
levedyktig drift av delprosjektet

4) Lansere
Når driftsmodell og 
organisasjon er på 
plass kan man lansere

Kjerneteammøte 5:  
Kvalitetssikre 
etableringsplanen, 
søke finansiering

Skisse til aktivitetsplan for å komme i gang med Entré Øyer. Detaljeres ved prosjektets oppstart.

Forankring 
Forankring av  
delprosjekt med 
prosjekteier



Aktiviteter og budsjett    høst 2021 / vinter 2022

Januar- MarsNovember - JanuarSeptember - OktoberAugust-september Februar

1) Konseptutvikling 2) Teste og validere

Kjerneteammøte 2: 
Dele tilbakemeldinger på hvert 
delprosjekt, justere konsept og 
forberede testing og 
eksperimentering

Feltarbeid 
Intervjue delprosjektets 
interessenter og eksperter

Workshop 1-2 * 
Prosjektplan 

Velge første delprosjekt 

Bygge tillit i kjerneteam 

Kartlegge styrker og muligheter og hvilket 
grunnlag vi skal bygge på fremover, samt 
tydeliggjøre visjon for prosjektet. 

Definere business case, lage en 
plan for hvordan man tester og 
validerer delprosjektets konsept

Kjerneteammøte 4:  
Justere på konsept etter 
tilbakemelding fra tester. 
Lag planen for etablering

Kjerneteammøte 1: 
Utforske ny innsikt og 
muligheter for det valgte 
delprosjektet. Videreutvikle 
konseptet.K

je
rn

et
ea

m

Feltarbeid - aktører 
Intervjue eksperter og tidligere involverte for 
å finne interessentlisten

Workshop 6-8 * 
6. Lage test/eksperimentplan 

7. Evaluering av test/eksperimenter 

8. Designe pilotfase

Workshop 9-11 * 
9. Midtveisevaluering pilotfase 

10. Justering av konsept basert på læring fra pilot 

11. Lanseringsplan 

Forankring 
Forankring av  
delprosjekt med prosjekteier

Ekstern feedback 
Forankring av delprosjekt hos leverandører/
samarbeidspartnere

0) Mobilisere
Mobilsere riktige interessenter 
og sette ambisjonsnivå både for 
overordnet og hvert delprosjekt. 
Etablere selskapet Entré Øyer

Oppstartsmøte: 
Etablere prosjektet, sette 
prosjektorganisasjon og plan (mål, 
roller og prioriteringsliste) for 
delprosjektene

Workshop 3-5 * 
3. Videreutvikle konseptet 

4. Spisse konseptet 

5. Forretningsmodell

Kjerneteammøte 3: 
Planlegge testperiode, 
lage eksperimenter

Forankring 
Forankre delprosjektet med 
prosjekteier

R
es

su
rs

gr
up

pe
n

Lanseringsmøte:  
Presentere delprosjektets 
plan for lansering

3) Bygge
Fra pilot til drift. Lage en plan for 
hva som skal til for å bygge en 
levedyktig drift av delprosjektet

4) Lansere
Når driftsmodell og 
organisasjon er på 
plass kan man lansere

Kjerneteammøte 5:  
Kvalitetssikre 
etableringsplanen, søke 
finansiering

Estimat

Forankring 
Forankring av  
delprosjekt med prosjekteier

Estimat * 

NOK 250.000 (eks MVA)
Estimat 

NOK 450.000 (eks MVA)

Estimat 

NOK 450.000 (eks MVA)

* Alle estimater er foreløpige tall basert på skisse. Dette vil re-estimeres i samsvar med oppdragsgivers behov og budsjett. Totalsum estimert inkluderer prosesskostnader for team Æra/iHuga, men inkluderer 
ikke illustrasjoner/skisser, utredninger per delprosjekt.

Estimat 

NOK 400.000 (eks MVA)



Tilbudt team



Team og roller
Prosessleder: 
Mads Bruun Høy,  Æra 

Kjerneteam:                                                                                                                          Rolle:             
                                                  
Rune Haugen Lodgen Hafjell/Hafjell Opplevelser AS                                            Prosjektleder for Hafjell Arrangment 
Henning Holmbakken  Øyer kommune / Lillehammer regionen   Vekst          Næringsutvkler  
Mads Bruun Høy,  Founding partner i Æra                                                                 Forretningstuvikler og prosessleder 
Anders Koller Tufte, Partner iHuga                                                                              Arkitekt/Stedsutvikler  

Øvrige ressurser for kjerneteam:  
                                                                                   
Therese Zarrabi, Æra                                                                                                        Prosjektleder 
Aasmund Vaa , Partner og daglig leder i iHuga                                                        Arkitekt/Stedsutvikler  
Erlend Eggen, assosiert rådgiver iHuga                                                                     Rådgiver 
Andreas Kalleberg, design director og founding partner Æra                            Designer 
Geir Ø. Olsen, Director Norwegian Snow Consulting AS                                       Rådgiver 
Eli Kristine Saastad, Fossekall AS                                                                               Produkt og markedsutvikler 
Kristin Prøven, Visit Lillehammer                                                                                 Rådgiver

Eksempel 
Dette er kun et eksempel som revideres og spikres ved 
prosjektoppstart. Det kan selvsagt være andre personer som 
prosjekteier ønsker representert her. 



Team Æra/iHuga

Mads Bruun Høy 
Business Director 
Founding partner

Mads er partner og gründer i Æra, og bruker mye 
av tiden sin på åpne og strategiske 
innovasjonsprosjekter der  hvor mange aktører 
skal skape sammen og kompleksitetsgraden er 
høy. Han er initiativtaker til det  tverrsektorielle 
innovasjonsprogrammet Floke, som skaper 
innovasjonsmuligheter ut av samfunnets 
største utfordringer, og ble høsten 2018 nominert 
til Nordisk Råds Miljøpris. Han har lang og bred 
erfaring som innovasjonsrådgiver og 
forretningsarkitekt for de mange større 
merkevarene i Norge, blant annet: Varner-
gruppen, Ruter, TINE, Norsk Gjenvinning, Nortura, 
Hansa, Hafslund, Energi Norge og Bakehuset. 
Mads er Kaospilot  og sertifisert Design Thinker 
fra IDEO og Improve Consultant av EU. Han har en 
kombinert bakgrunn fra både økonomi og 
psykologistudier.  
Han har tidligere jobbet med steds -og 
identitetsutvikling for  Trondheim, Svalbard, 
Oppdal, Nordland 

https://www.linkedin.com/in/mads-bruun-høy-5816581

Anders Koller Tufte  

Arkitekt, partner Ihuga  

Anders har jobbet med steds og destinasjonsutvikling
siden 2007 og har bred erfaring med alle faser og deler
ved utvikling av destinasjoner. 
I Tromsø er han ansvarlig for ny masterplan og regulering 
av Arctic Center. 
På Tyin jobbet med i utvikling av ny masterplan for Tyin –
Filefjell Vest med bla ny utfortrase og toppstasjon
tilknyttet OL søknad Oslo. På Gaustatoppen og Gausta 
har han ledet skisseprosjekt og regulering Gaustabanen 
og vert med i utviklingen av Hovedestaulsområdet
(Sentrumsområdet). På Voss har han jobbet med skisse-
forprosjekt ny Gondol og Togstasjon. 
I arbeidet med Gaustabanen og Voss Gondol var det 
fokus på logistikk, passasjerflyet og tilrettelegging for 
masseturisme. 
Anders og Ihuga jobber nå med utviklingen av et nytt 
konsept for sykkelturisme med fokus på logistikk, 
tilrettelegging og kommersialisering av grønn turisme. 
Gjennom sin diplom ved NTNU utviklet Anders 
et fremtidens byscenario basert på endret energitilgang 
som ble publisert i “Arkitektur N” nr.4 (2007). 

https://www.linkedin.com/in/mads-bruun-h%C3%B8y-5816581
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Therese Zarrabi 
Head of Operations & projects 

Therese er Operations Manager i Æra og er 
prosjektleder for blant annet L’ Æra, vår 
Masterclass i strategisk innovasjon. 
Tidligere har Therese jobbet som line-
producer for Skavlan på NRK, med ansvar 
for blant annet budsjetter, logistikk, opptak, 
sending og team mellom Oslo, Stockholm og 
London. Therese har en BA i Statsvitenskap 
fra Universitetet i Oslo og er sertifisert 
Prince 2 Practitioner. Therese har de siste 
årene blant annet jobbet med kunder som 
Varner, Lerøy Seafood, Helly Hansen og AF- 
Gruppen. 

https://www.linkedin.com/in/theresezarrabi

Erlend Eggen  

Sosialantropolog, member Ihuga  

Erlend har de siste 4 årene jobbet som daglig leder 
for reiseplattformen Outtt.com. Plattformen er 
utviklet med tanke på å forenkle både planlegging 
og gjennomføring av ferie- og friluftsopplevelser.  
Erlend er ansvarlig for selve konseptutviklingen og det 
langsiktige strategiarbeidet. Plattformen har vokst fra 0 
til en halv million brukere i 2019.  
Som daglig leder for Outtt.com har Erlend et 
etablert nettverk innenfor norsk reiseliv og 
kommuniserer daglig med aktører innenfor transport, 
overnatting, destinasjonsorganisering og 
naturforvaltning.  
 
Som gründer for en oppstartsbedrift og 
digital medieplattform har Erlend opparbeidet god 
kjennskap til det norske investormiljøet og hentet 
kapital for å kunne etablere og utvikle plattformen til 
det den er i dag.  
 
Ved siden av å lede utviklingen av Outtt.com 
driver Erlend egen rådgivningstjeneste for å drive norsk 
reiseliv i en grønnere og mer bærekraftig retning. Erlend 
er tilknyttet Ihuga som rådgiver og member fra April 
2020. 

https://www.linkedin.com/in/theresezarrab
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Andreas Kalleberg 
Design Director 
Founding partner

Andreas er en av fire gründerne i Æra Strategic 
Innovation. Han har ansvar for de kreative 
prosessene og skape gode løsninger for vekst og 
merkevarebygging.  
Andreas er like kreativ som han er strategisk. Med 12 
års erfaring som designer og konseptutvikler vil 
Andreas sørge for å gi det skrevne ord en konseptuell 
og visuell retning og forståelse. Andreas er en 
prisbelønnet strategisk designer og har lang erfaring 
fra både store og komplekse merkevareprosesser og 
små, smidige visuelle identiteter.  
Andreas har de siste årene jobbet med kunder som 
Tomra, Norsk Gjenvinning, Orkla, TV2, Norges 
Fotballforbund, Prior, Steinsvik, Mills, Rema 1000, 
Gaitline, Evry, TINE mf.l. Andreas brenner for å 
synliggjøre tydelighet og troverdighet og har 
prosessledet arbeid med bærekraftstrategi for flere 
sentrale norske selskaper. 

Aasmund Vaa  

Arkitekt, partner Ihuga 

Aasmund har bred kompetanse både innenfor steds-  
og destinasjonsutvikling, planleggings-
og koordineringsprosesser og logistikk for person og  
vareflyt. Innen fjellturisme har han jobbet med  
prosjekteri alle faser og størrelser gjennom masterplanleg
ging, hotellprosjekter, større leilighetsprosjekter, hytter og
mindre objekter.   
For tiden er Aasmund bl.a involvert som prosjektledende  
arkitekt i arbeider med utvikling av et helt nytt  
konsept for plug-and-play modulbasert leilighetshotell 
ved Gaustatoppen; Gausta View. Prosjektet slik det  
planlegges pt. utfordrer både etablerte byggemetoder,  
eierskaps og driftsmodeller for hotellvirksomhet ved fjelld
estinasjoner. Aasmund mottok i 2015 byggeskikkprisen i  
Odda Kommune for prosjektet med renovering/
tilbygg av låven på Rabba i Røldal, som nå er et godt  
eksempel på moderne fjellturisme i liten skala med 
basis i historiske lokale kvaliteter og gjenbruk/nybruk.  
 
Aasmund har også jobbet med diverse utviklings-
og utbyggingsprosjekter på Gardermoen Lufthavn OSL, 
der flytmønstre og utforming av rom, fysiske objekter 
og informasjonsmateriell i forhold til dette er hovedfokus 

https://www.dropbox.com/s/572ggw8h996b0mm/CV_Martin_Rasch.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zpihnmw5z03tl8/CV_Isabel_2020.pdf?dl=0%E2%80%8B


Mulig finansiering



Mulige finansieringskilder
Det kan være flere måter å finansiere dette på, men slik vi ser det vil det være hensiktsmessig å legge opp til en 
«clusterfinansiering» med utgangspunkt i at Øyer kommunes grunnbevilgning på 600.000 skal oppleves som et 
første steg. Deretter bør man få Innlandet Fylkeskommune til å stille med tilsvarende beløp, før man henvender 
seg til lokalt næringsliv og ber om det samme beløpet.  
Da vil man ha 1.800.000 i grunnfinansiering som hjelper prosjektet ut av startgropen.  

I tillegg kan man i første og andre omgang søke tilskudd hos Innovasjon Norge, i form av Markedsavklaringsmidler 
(150.000) og Kommersialiseringstilskudd  (700.000). Deretter kan man søke midler til etablering og drift av 
Bedriftsnettverk (750.000 årlig i 3 år). 

Det finnes også en mulighet til å søke midler innen Forskningsrådets ordninger, for å skape ny kunnskap gjennom 
å knytte til seg relevante forskningsmiljøer og forske på utviklingen mens den foregår. Herunder;  
Pilot-T (2.000.000 - 16.000.000 med varighet 12-36 mnd per prosjekt) 
IPN - Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (3.000.000 -16.000.000 med varighet 24 - 48 mnd per prosjekt)  

Videre trenger man å finansiere hvert enkelt delprosjekt. Mye kan sikkert hentes fra offentlige aktører som 
regionale utviklingsfond, statlige investorfond og evt. samferdselsdepartementet. Mens noe bør hentes fra 
private investorer som ønsker å utvikle regionen. Herunder eiendom, mobilitet og handel.
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Om Æra
I Æra mener vi at selskapene som vil lykkes i fremtiden er de som 
evner å spille en relevant rolle i å løse vår tids største 
samfunnnsutfordringer. Dette er inngangen til all innovasjon. Kort 
sagt; «Do good. Make money». Vår motivasjon er å jobbe sammen 
med og for de aktørene som ønsker å skape innovasjonsmuligheter 
og løsninger i samfunnets store utfordringer.  

Æra er bygget fra grunnen som et uavhengig norsk 
innovasjonsstudio med en sterk integritet og med et mål om å være 
best i verden gjennom å være best for verden. Vårt team er alltid 
50/50 «forretningsskole» og «designskole», og vår portefølje av 
prosjekter er alltid balansert med egne initiativ – hvor vi selv 
orkestrerer det vi tror på. Herunder innovasjonsprogrammet Floke. 
www.floke.era 

Æra leder og driver innovasjons- og konseptutviklingsprosesser 
sammen med våre oppdragsgivere og partnere. Vår tilnærming er 
disiplinert og systematisk, basert på innsikt og med 
eksperimentering som forsikring. Vi bruker internasjonalt 
anerkjente metoder for strategisk og designdrevet innovasjon. 
Herunder forretningsmodellerering, visualisering og 
eksperimentering for å fortløpende teste hypoteser og sikre rask 
læring.  

Vi har en prosessuell tilnærming i våre prosjekter hvor vi fungerer 
like mye som prosessledere som ekspertrådgivere. Dette for å sikre 
læring og forankring internt og eierskap til resultatet på tvers i 
organisasjonene vi jobber med.  

http://www.floke.era


Å skape 
handlingsbare 

framtider

TJENESTEOMRÅDER

Floke 
Åpne innovasjonsprosjekter på  

tvers av sektorer rundt  
samfunnets største utfordringer 

L’Æra  
Kurs og opplæring i Æras metodikk  
og verktøykasse. I tillegg seminarer,  

publikasjoner og sosiale events. 

Rådgiving 
Strategisk innovasjon, merkevarestrategi, 

innsikt og konseptutvikling 

Realisering 
Hjelpe kunder med å realisere sine 

bærekraftige innovasjoner. Enten som 
prosjektleder eller medeier. 



Business 
school 

Planet 
school

Design 
school

we are 
business 
architects 





Om Ihuga
I alle mennesker, bygninger, steder og destinasjoner er det et potensiale. Vi finner, 
underbygger og tilrettelegger for at potensialet forløses.  
IHUGA er et nytt og engasjert arkitektkontor lokalisert i Oslo og Bilbao. Vi har 
mennesket i fokus og ønsker å skape gode rom og rammer rundt livet. Ved å 
optimalisere ressurser og muligheter med både mennesker og natur i fokus vil vi være 
med å skape bærekraftige helheter.  
Det handler om å skape sunne steder, boliger og uterom som tilretteleger for et 
levesett som gir sosiale, økonomiske og økologiske rammer som er holdbare inn i 
fremtiden. Vi jobber med steds- og destinasjonsutvikling, transformasjonsprosjekter, 
boliger og fritidsboliger. Vi har i alle prosjekter fokus på å skape merverdi for både 
brukere og eiere av prosjektene gjennom kartlegging og optimalisering av de verdiene 
som allerede finnes og tilføring av de riktige nye.  
Vi etterstreber alltid helhet og mangfoldighet samtidig som vi søker essensen og det 
unike i enhver destinasjon og oppgave. IHUGA jobber med å skape nye eventyr, 
fantastisk arkitektur og rammer for bedre opplevelser. 

Vi kombinerer kommersiell erfaring med idealistiske ambisjoner.  
Vi har en unik bakgrunn med erfaring fra prosjektering av hytter og mindre objekter, via 
leilighetsbygg og hoteller opp til masterplan, nye skisentere og store reguleringsarbeid.  
Ihugas har spesialkompetanse og lang erfaring med skidestinasjoner. Vi har jobbet med 
med utviklere, drivere, private og offentlige kunder og jobber i dag med å videreutvikle 
Gausta/ Gaustablikk, Tyin Filefjell, Arctic Center i Tromsø og Støtvig Hotell på Larkollen.  
Gjennom dette har vi basiskunnskap og tanker om hva som gjøres bra og dårlig i dag. Vi 
jobber nå med å styrke oss ytterligere på reiselivs- og destinasjonsutvikling. Vårt mål er 
å bli en viktig aktør både nasjonalt og intedrnasjonalt i løpet av tiåret. Dette målet nås 
gjennom å tilknytte oss de riktige samarbeidspartnerne og delta i de riktige 
prosessene, utvikle strategier, kunnskapsbase og nettverk. Vi er lokalisert i nord og 
søreuropa og drar veksler på kunnskap og erfaring fra begge områder.  
For å kunne bidra til en bedre og mer bærekraftig utvikling av steder og destinasjoner 
etablerer Ihuga nå flere egeninitierte prosjekter og knytter gjennom dette aktivt til oss 
spesialkompetanse som ligger utenfor det tradisjonelle arkitekturfaget.  
Vi søker deltakelse i tverrfaglige prosjekter med fokus på overordnede 
problemstillinger for både å bidra til å skape, og lære mer om miljø, økonomi, sosial 
bærekraft, stedsidentitet og mobilitet i et fremtidsrettet perspektiv.  
Ihuga 


