
COHERENO - Collaboration for housing nearly zero-energy renovation

 
Målsettingen med COHERENO [http://www.cohereno.eu/] prosjektet under Intelligent Energy 
Europe programmet er å styrke samarbeidet mellom ulike aktører som tilbyr tjenester innenfor feltet 
ambisiøs oppgradering av eneboliger. Ni prosjektpartnere fra fem land deltar i prosjektet som varer 
fra april 2013 til mars 2016. 
 
 

Cohereno drar i gang 23 lokale «One Stop Shop» for oppgradering av boliger 
Når prosjektet nå er på oppløpssiden er resultatet 23 grupperinger i Norge, Tyskland, Østerrike, 
Belgia og Nederland som har utviklet sine samarbeidsmodeller for å satse på helhetlig oppgradering 
av eneboliger. Segel AS som er arbeidspakkeleder på forretningsutviklingen har sammen med Sintef 
Byggforsk dratt i gang 5 grupperinger i Norge i løpet av vårparten. Disse er: 

 Trondheim; A&B Entreprenør AS, Steinland Multiplan AS, Bravida og XL-Bygg Gunnar T Strøm 
AS. 

 Trondheim; Timberbygg AS, Rojo Arkitekter AS, Rørlegger1 AS, Mælen Blikk og Ventilasjon AS 
og Berg & Wigum AS. 

 Drammen; Energisparhus AS, T. Sando Bygg AS, Rørmont AS, Tømrer O. Kallestad og Lykken 
Byggconsult AS. 

 Hønefoss; Energikanalen AS, RingBolig Hønefoss AS, Hønefoss VVS AS, Jevnaker Elektro AS 

 Lofoten; Ureberget Bygg AS (en modell med en som opptrer som totalentreprenør). 
 
Dette har skjedd ved at Segel og Sintef gjennom 2 fulldags workshoper har assistert gruppene i å 
definere en felles forretningsmodell for satsing på dette vekstmarkedet. De andre landene følger 
samme metodikk og er i ferd med å fullføre 4-5 grupper pr land. 
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Resultatene presentert under konferanse i Brüssel  
Når byggbransjen og offentlige virkemiddelaktører var samlet i Brüssel for å delta på «Renovate 
Europe» ble det den 15. oktober organisert en egen konferanse for å presentere resultatene av 
Cohereno-prosjektet.  
 
Det ble også gitt presentasjoner av grupperingene som ble etablert gjennom Cohereno. Blant annet 
presenterte Øystein Berg i Energisparhus AS hvordan gruppen i Drammen har jobbet med dette. De 
har nå i fellesskap etablert selskapet Viken Rehab AS som skal fronte satsingen ut i markedet. 
 
Presentasjonene fra konferansen er lagt ut her: 
http://www.cohereno.eu/about/final-conference-14102016.html 
 
I tillegg vil det om kort tid bli lagt ut videoopptak av konferansen. Sjekk da samme nettside. 
 
 

Interessert i å knyte kontakter med bedrifter med samme interesse? 

Som del av prosjektet ble det opprettet en «matchmaking» plattform der bedrifter som er 
interesserte i helhetlig oppgradering av eneboliger kan registrere sin egen profil, samt å finne andre 
selskaper med samme interesse enten i Norge eller i andre europeiske land. 
 
Klikk her for å registrere deg: http://www.b2match.eu/cohereno/registration 
Plattformen blir driftet ut prosjektperioden, dvs 31.03.16.  
 
Kontaktinfo norske partnere: 

 Trond Haavik, Segel AS, trond@segel.no, telefon 90898370 

 Matthias Haase, Sintef Byggforsk, Matthias.Haase@sintef.no, telefon 92260501  
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