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Today's established companies are challenged to the 
core by new startups with supercharged digital business 
models. The world is asking for new solutions to solve old 
problems. 

Corporate Innovation Day will this year highlight "real in-
sight from real innovators". The event will be held in a spe-
ctacular Dome outside Oslo Science Park for an audience 
of up to 700 innovation professionals, corporate leaders, 
and startup founders. 

On Corporate Innovation Day we invite you to feel the 
pulse of change and learn from the best Norwegian 
and international companies working to transform their 
business models to prosper in a century where sustainable 
development is a top priority.

Last year we created more than 150 new connections bet-
ween large and small companies.  

This year we will bring you: 

• The winners of Innovation challenge - the best new 
Norwegian innovation projects 

• Top international speakers sharing insight from the 
frontiers of innovation

• The hard truth of corporate transformation in the 
digital era

• How to measure your digital maturity, by Digital Nor-
way - Toppindustrisenteret AS

• The recipe for successful powercouples - Launching 
Rules of engagement

• Meet corporates by StartupLab
• ...and several exciting side events

LET’S GET TO WORK PEOPLE!

Place: Oslo Science Park (Forskningsparken)
Date: 27. September

Time: 09.00
http://www.abelia.no/Cid2017

The great transformation is upon us 
New businesses grow at a 
pace never seen before. 



Norsk økonomi står overfor en trippel omstillingsutfordring. 
For det første vil vekstimpulsene fra olje- og gassektoren avta 
fremover. For det andre trenger vi et mer effektivt innovasjons-
system for å fornye etablert næringsliv, skape vekst på nye 
områder og få flere lovende oppstartsbedrifter til å bli morgen-
dagens jobbskapere. Lykkes vi i tillegg med å ta i bruk og spre 
kostnadsbesparende innovasjoner i offentlig sektor og ekspor-
tere norske løsninger som løser globale samfunnsutfordringer, 
så vil norsk økonomi blomstre på nytt. 

Problemet er bare at noen må gjøre denne jobben.  
Den gode nyheten er at innovasjonsselskapene er satt opp til 

nettopp dette. FIN representerer 33 innovasjonsselskaper med 
om lag 300 medarbeidere og 1 milliard i omsetning. Vi kobler 
ideer fra forskning og næringsliv med kompetanse og kapital. 
Våre innovasjonsselskaper finnes rundt universiteter, høyskoler 
og forskningsinstitutter hele landet. 

Hvert år utvikles rundt 1400 oppstartsbedrifter i våre teknolo-
gioverføringskontorer og inkubatorer. Noen av de beste deltar 
i intensive akseleratorprogrammer, ofte i et samarbeid mellom 
innovasjonsselskapene og større bedrifter. Gjennom noen av 
våre fremste næringsklynger skaper vi koblinger mellom små og 
store bedrifter og sørger for at kloke hoder møtes på tvers av 
nasjonale og internasjonale nettverk. Sammen med investorer 
sikrer vi oppskalering og vekst for de mest lovende selskapene. 

Vi vet at det beste regionale konkurransefortrinnet ikke er å 
bli kretsmester men å lykkes med å skape flere kunnskapsinten-
sive vekstbedrifter og tiltrekke internasjonalt konkurransedyk-
tig næringsliv til Norge. Lykkes vi så forblir Norge en ledende 
industri- og teknologinasjon i en verden som er på vei inn i den 
fjerde industrielle revolusjonen. 

Innovasjonsselskapene setter verdiskaping og arbeidsplasser i 
sentrum, og alle våre aktiviteter og ressurser styres mot det må-
let. I denne publikasjonen kan du lese mer om hva som kreves 
for å lykkes og få et spennende innblikk i Norges fremtid. God 
lesing!

Daniel Ras-Vidal / 
Daglig leder, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)
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Norske innovasjonsselskaper grep i 2016 
fatt i nærmere 3.000 spirer for fremtidig 
verdiskaping. Statistikken viser at disse 
vinnerloddene blir flere år for år:
• Antall oppstartsselskaper i inkubasjon 

er doblet de siste tre årene, og utgjør 
nå totalt 1.000 selskaper med svært 
høye ambisjoner. 

• Aktiviteten med å kommersialisere 
norsk forskning er doblet siden 2012. 
Ideer fra norske forskere la grunnlaget 
for nærmere 400 nye satsinger og 50 
nye selskaper i 2016. 

KAPITALBOOM
Den virkelig syretesten er om disse 
spirene vokser seg store og blir hjørne-
stener i norsk næringsliv. 

Vår oversikt over suksesscaser (se side 
17 og utover) viser at Norge har mange 
selskaper med enormt potensial. 

Ferske tall viser at investorene deler 
denne oppfatningen. Kapitalinngangen 
vokser svært raskt. 
• 5x – økning i kapital til oppstartssel-

skaper i inkubatorene siden 2013.
• 2x – økning i kapital til forskningsba-

serte vekstbedrifter stiftet etter 2012 
siden 2014. 

Mange lovende selskaper og sterk 
økning i kapitaltilførsel viser at Norge er 
i ferd med å etablere et bærekraftig øko-
system for innovasjon og gründerskap.

Fremfor alt har veksten vært sterk på 
tech-området. I 2014 talte The Nordic 
Web kun 9 investeringer innen tech i 
Norge. To år senere er antallet inves-
teringer økt med åtte-gangeren, til 78 
investeringer. 

STOR EFFEKT
Tall viser også at dagens gründerboom 
gir samfunnsøkonomisk effekt. Mens 
antall selskaper de siste fire årene har 
vokst med 50 prosent, har verdiene skutt 
i været: 
• I 2015 omsatte inkubatorselskapene 

for 2,7 milliarder kroner, fire ganger 
så mye som i 2012. 

• Verdiskapningen til selskapene 
hadde i 2015 økt med fem-gangeren 
siden 2012.
Tallene dokumenterer at Norge er 

inne i en positiv spiral. Flere gründere, 
flere profesjonelle hjelpere og mer kom-
petent kapital legger grunnlaget for at 
pilene vil fortsette å peke oppover også 
i årene som kommer!

1.500 VEKSTBEDRIFTER 
SOM LØFTER NORGE
Norge vil ikke finne noen ny olje. I stedet vil vi se mange, nye 
spirer vokse i årene fremover. 

NOEN UTSPILL
OM ”DEN NYE OLJEN”

Etterutdanning 
Vann 
Plusshus 
Fisk
Asylmottak 
Nullutslippsteknologi
Bioteknologi
Empati 
Norsk film 

Norsk design
IKT/data 
Velferdsteknologi 
Skog 
Kunnskap 
Ibsen
Kunstkritikk 
Turisme 
Omstilling 
Ull

NÅ ER DET ROM FOR NYE VINNERE 

Oljepilene peker nedover.  
Hva gjør vi nå? 

2016 var året da eksportinntektene fra fast-
landet for første gang på noen tiår igjen 
var større enn inntektene fra olje og gass.

I tiden fremover ventes fallet i olje- og 
gasseksporten å fortsette. Mens offent-
ligheten har innledet en intens jakt på 
”den nye olje” (se tekstboks). 

 I denne rapporten fremhever vi spesi-
elt suksesser innen for helse, maritim, det 
grønne, industri og teknologi (se lenger 
bak) - områder vi basert på vårt kunnskap 
og nettverk er overbevist om at vil gi oss 
mange av fremtidens vekstvinnere. 

Men noen ny olje er ingen av dem. 

FINN DITT 
INNOVASJONSSELSKAP!

Norske distrikter handler om dristige 
fiskere, tøffe oljearbeidere og norske 
industrieventyr. 

Frem til nå har disse lagt grunnlag 
for effektive klynger av næringsvirk-
somhet over hele landet. 

På neste side får du vår unike over-
sikt over Norges ledende innovasjons- 
og nyskapingsmiljøer. 

BLA om og finn ditt lokale innova-
sjonsselskap!

GOD VEKST I KLYNGENE

Økt satsing på kompetanse 
og internasjonalt samar-
beid. 

Klyngene har de siste årene vært 
Norges viktigste omstillingsmotor. 

I 2016 ble det kjørt over 1400 
prosjekter fordelt på 36 klynger som 
er med i Innovasjon Norges klynge-
program. 

SSBs målinger viser at disse klyn-
gene bidro til 7,3 prosent høyere 
omsetning og verdiskaping sam-
menlignet med en kontrollgruppe. 
Fra tidligere år vet vi at de også øker 
sysselsettingen i bedriftene. 

SATSER INTERNASJONALT
Klyngene har de siste årene økt antall 
internasjonale prosjekter. Samtidig 
legger de økt vekt på å styrke kom-
petansen i bedriftene, noe som trolig 
har sammenheng med globalisering 
og digitalisering.

Kilde: Innovasjon Norge

Kilde: NRK
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PRONEO – FRA HJØRNESTEINSBEDRIFT 
TIL ROBUST NÆRINGSTRUKTUR
Fra nedtur til Norges tredje største industrimiljø. 

Norsk  næringsliv er spredd over hele landet. Raufoss, Kongs-
berg, Årdal - og Verdal i Nord-Trøndelag er kun noen av 
dem. For sistnevnte kunne tilværelsen som industrimiljø vært 
over da Kværner Verdal nedbemannet ved årtusenskiftet. I 
stedet ble det starten på en kraftig satsing på entreprenør-
skap og næringsutvikling bygd opp rundt innovasjonsselska-
pet Proneo.  

Siden den gang har Verdal Industripark vokst frem som 
Norges tredje største industripark. Antall ansatte er de siste 
10-15 årene doblet til 3.000, mens antall bedrifter er økt fra 
70 til 165. 

Aller viktigst er likevel at regionen nå har en mer variert 
næringsstruktur som ikke er avhengig av  utviklingen i enkelt-
bedrifter.  

BYGGER FRA BUNNEN
Suksessen er skapt gjennom satsing på kompetanseutvikling 
i tett partnerskap med kommune, fylkeskommune og virke-
middelapparatet. 

Målet er nå å skape forsknings- og utviklingsaktiviteter for 
mellom 60-80 millioner kroner med medvirkning for lokalt 
næringsliv.  I spissen for dette står fellesprosjektet Kompetan-
sekraft satt sammen av disse aktørene i samspill med Sintef 
og Verdal næringsforum. 

Innovasjonsselskapet Proneo løfter parallelt fram nye 
selskaper. I 2016 tok Proneo i mot 184 ideer, mens 19 nye 

bedrifter ble tatt inn til pre-inkubasjon. Arbeidet førte til eta-
blering av 10  nye vekstbedrifter.

DIGITALISERING
Neste steg for Proneo er å ta en bit av Industri 4.0, der inn-
ovasjonsselskapet forventer at digitalisering og teknologi vil 
skape nye muligheter. 

Og ytterligere å forsterke samspillet mellom industri, tekno-
logileverandører og FOU-miljøene. 

”Her ligger det store muligheter for trøndelagsregionen. 
Trøndelag har et svært godt ressursgrunnlag i blå og grønn 
sektor, har attraktive mineraler – og sterke miljøer og nærings-
aktører i disse sektorene. I tillegg finnes flere sterke industriel-
le miljøer som Verdal, Skogmo, Leksvik og Orkanger og sterke 
FOU- og kompetansemiljøer i Trondheim,” sier Proneo-sjef 
Per Anders Folladal.

TRE ÅRSAKER TIL SUKSESS
Proneos Folladal peker på tre årsaker til at de har lykkes med 
å utvikle et levende regionalt økosystem: 
• Kultur for entreprenørskap og samarbeid. Resultatet er 

kompetanseutvikling, innovasjon og knoppskyting. 
• Industriell forankring av utviklingsaktivitetene, hvor nærings-

aktørene har vært premissgivere. 
• God samhandling mellom næringsliv, kommune, fylke og 

virkemiddelapparat, basert på personlig engasjement og 
dedikert lederskap. 
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Norge er sinke på omstilling og innovasjon. Men et 
lyspunkt finnes: norske innovasjonsselskaper og klyn-
ger viser vei, avslører Abelias omstillingsbarometer. 

Norge er en sinke på omstilling, vi mangler skarpe teknolo-
gihoder og det er vanskelig for gründere å vokse.

Det var hovedkonklusjonen i Abelia sitt første omstil-
lingsbarometer. Bak de dystre overskriftene finnes viktige 
lyspunkter for Norge: 
• Norge er ganske gode på klynger og kunnskapssamar-

beid. 
• Det er gode oppstartsmuligheter i Norge.
• Den raske veksten hos norske inkubatorer og TTO-er, vist 

tidligere i denne rapporten, demonstrerer at Norge nå har 
en unik mulighet til å skalere opp nyskapings- og innova-
sjonsaktiviteten.

I en ny utgave av omstillingsbarometeret for 2017 be-
kreftes resultatene. Denne gangen roper analytikerne 
varsku om at økt satsing på entreprenøraktivitet i andre 
land, skjerper konkurransen for norske virksomheter. 
 
MÅ RYDDE I SNUBLETRÅDER
Den nye rapporten viser at politikerne har dårlig tid til å 
fjerne følgende snubletråder: 

• Dårlig tilgang på finansiering
• Svak motivasjon til å starte egen bedrift
• Norge skårer dårlig på innovasjonsaktivitet – basert på 

målinger av prosess og produktinnovasjon, markedsfø-
ringsinnovasjon og organisasjonsinnovasjon.

• Det er vanskelig å få bedrifter til å vokse. 
• Omfanget og kvaliteten på forskning og utvikling er mid-

delmådig

FINs årsrapport viser at investorer, bedrifter og politikere for 
alvor er i ferd med å få øynene opp for entreprenørskap og 
innovasjon. 
Rask økning i finansiering, bedre rammevilkår og stadig flere 
akseleratorer med bedriftspartnere viser tydelig momentum. 

FIN ser at dette – utnyttet på riktig måte - vil skape en 
selvforsterkende spiral mot et ledende, norsk innovasjons- 
og entreprenørskapsmiljø. 

Les mer om Abelias omstillingsbarometer på  
https://www.abelia.no/politikk/

ABELIAS OMSTILLINGSBAROMETER 2017

NORSKE INNOVASJONS-
SELSKAPER FORNYER NORGE	
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PRE-SÅKORN

KRAFTIG LØFT FOR
NORSKE VEKSTBEDRIFTER 
I årene etter finanskrisen falt antall in-
vesteringer i norske teknologiselskaper. 

For å bryte denne trenden lanserte 
FIN og Abelia forslaget om en ny 
pre-såkornordning. I 2015 fikk vi poli-
tisk gjennomslag for dette. 

Ordningen gir innovasjonsselskape-
ne med best tilfang av vekstbedrifter i 
tidlig fase mulighet til å matche statlig 
kapital sammen med private inves-
teringer. Det innebærer at en privat 
krone raskt kan bli til to kroner for det 
lovende selskapet. 

Nå viser resultatene at ordningen 
virker:
• 12 miljøer har så langt investert 

233 millioner kroner fordelt på 51 
selskaper.  73 prosent av dette var 
privat kapital. 

• Åtte av FINs innovasjonsselska-
per* sto for hele 83 prosent av de 
utløste pre-såkornpengene og 86 
prosent av matchet privat kapital.

• Hos FINs medlemmer ble hver hver 
statlig krone matchet med hele tre 
private kroner. 

ROS FRA MÆLAND
Det viser at matching av statlig kapital 
via de beste innovasjonsmiljøene fun-
gerer og bygger nytt næringsliv.

Næringsminister Monica Mæland 
roser nå ordningen. 

- Resultatet fra piloten er oppløf-

tende. Det viser at ordningen kan 
gjøre en forskjell for gründere i en 
krevende oppstartsfase. Det er også 
bra å se at de private investorene har 
kommet på banen, fastslo nærings-
minister Monica Mæland (H) i en 
pressemelding.

Innovasjon Norge roser ordningen i 
kraftig ordelag:

 - En så overveldende respons på 
en helt ny ordning viser hvor relevant 
ordningen er. Søkerne har matching-
kapitalen klar, så her ligger det egent-
lig 200 millioner klar til investeringer 
i oppstartsbedrifter. Når ordningen 
blir mer kjent, forventer vi enda større 
søkermasse, sier Rannveig Fadum, 
ansvarlig for finansieringstjenester for 
gründere i Innovasjon Norge.

FORKLARER ØKTE INVESTERINGER
The Nordic Web, som kartlegger 
statistikk for investeringer i tech-sel-
skaper i Norden, mener at offentlige 
matchingordninger som pre-såkorn 
og såkornordningene forklarer en stor 
del av det økte investeringsvolumet i 
Norge. 

The Nordic Web viser selv til at 
antallet techinvesteringer har vokst 
fra 9 i 2014 til 78 i 2016. Samtidig 
er det samlede investeringsbeløpet 
åttedoblet. til nesten 200 millioner 
dollar i 2016. 

EPIGUARD

”AVGJØRENDE I EN 
SÅRBAR PERIODE” 

Vi fikk de riktige investorene 
på kroken, fastslår gründer.

Ebola og andre smittefarlige syk-
dommer sprer seg raskt. 

Lege Fridtjof Heyerdahl var 
ansvarlig for å skaffe til veie utstyr 
under Ebola-krisen i Afrika i 2014. 
Men Heyerdahl fant ingen gode 
løsninger for å transportere smitte-
farlige pasienter. 

Det la grunnlaget for Epiguard, en 
isolator for transport av smittefarlige 
pasienter. Isolatoren lar også legen 
behandle pasienten under reisen. 

Bedriften mottok en million kroner 
i pre-såkornmidler, noe som ble 
matchet med en million kroner fra 
private investorer. Siden den gang 
har bedriften hentet inn ytterligere 
15 millioner kroner i privat kapital. 

- For oss har presåkornordningen 
vært avgjørende i en sårbar periode. 
Midlene hjalp oss å tiltrekke de rik-
tige investorene, og med det også 
kunnskap og mentorer som har mye 
av æren for at vi nå snart kan tilby et 
markedsklart produkt, sier Fridtjof 
Heyerdahl i Epiguard.

Selskapet ble opprinnelig meldt 
inn som en arbeidstakeroppfinnelse 
til Inven2. 

Etablert: 2015
Innovasjonsselskap: Inven2
Leder/Gründer: Fridtjof Heyerdahl 
Innhentet kapital: Privat NOK 16 mill.
Antall ansatte: 2

(SE FLERE CASER PÅ SIDE 17 OG 
UTOVER)

* FIN-medlemmer/pre-såkorn som 
ble tildelt pre-såkorn-pott i 2016: 
Bergen teknologioverføring, Inven2, 
Kjeller Innovasjon, Norinnova TTO, 
NTNU Accel, StartupLab, Validé 
og Tidligfasefondet i Nord-Trønde-
lag/T-Lab

TEMA: FINANSIERING OG EIERSKAP
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FEMGANGEREN 
FOR PRE-SÅ-
KORNPENGER
Inven2 mottok i 2015 og 2016 
10 millioner kroner av de statlige 
presåkornmidlene. 

Midlene utløste hele 50 millio-
ner kroner i privat kapital. 

For hver offentlig krone inves-
tert i selskapene har investorene 
puttet inn hele fem kroner

* Respinor AS utvikler ny ultra-
lydteknologi for  overvåkning av 
pustefunksjonen til pasienter. 

* Listen AS lar smarttelefon bli 
et hjelpemiddel for mange med 
nedsatt hørsel.

* Myhere AS tilbyr oppfølging for 
å avdekke prostatakreft hos menn 
over 45 år. 

* Pharmasum Therapeutics AS 
utvikler et legemiddel mot Alzhei-
mers.

* Prosa Security AS utvikler ny me-
tode for å avdekke sikkerhetshull i 
komplekse IT-systemer.

* Zelluna - immunterapi for be-
handling av kreftpasienter. 

* Epiguard - pasientisolator for 
smittefarlige pasienter. 

* Idia - næringsmiddel med gun-
stig innvirkning på blodtrykk.

* Pre-diagnostics - diagnostisk test 
mot Alzheimers. 

Kilde: Inven2

Norge skårer dårlig på entrepre-
nørskap. Nye regler vil gi drama-
tiske forbedringer. 

Foreningen for Innovasjonsselskaper i 
Norge har lagt frem to rapporter det 
siste året. I Revidert Nasjonalbudsjett 
fikk de gjennomslag for begge - i form 
av utsatt skatt på opsjoner og skatte-
fradrag for investeringer i oppstartssel-
skaper. 

- Dette er en 
milepæl for norske 
oppstartsselskaper. 
Regjeringen og støt-
tepartiene adresserer 
med disse forslagene 
en helt sentral ut-
fordring: Å øke de 
private investeringene 
i nyetablerte selskaper, 
sier administrerende 
direktør Håkon Haugli 
i Abelia.

FINs årsrapport viser 
at kapitaltilgangen for 
oppstartsselskaper al-
lerede vokser raskt (se 
side 4 og 5). Frem til nå har det først 
og fremst skyldtes et spirende grün-
dermiljø.  Vårens gjennomslag betyr at 
også de politiske rammevilkårene nå er 
lagt til rette for gründere. 

De nye ordningene bidrar til: 

KAPITALFUNN: Innebærer at personli-
ge skattyterer får rett til fradrag i almin-
nelig inntekt på opptil 500.000 kroner i 
årlige investeringer. Investor må behol-
de aksjene i minst tre år, selskapet kan 
maksimalt være seks år gammelt og må 
ha færre enn 25 ansatte. Et selskap kan 
ta i mot maksimalt 1,5 millioner kroner i 
investeringer årlig gjennom ordningen.
OPSJONSSKATT: Forslaget innebærer 
at skatt på opsjoner utsettes til rea-

liseringstidspunktet. Regjeringen vil 
komme tilbake med detaljene for dette 
i statsbudsjettet for 2018. 

GJENNOMSLAG PÅ REKORDTID 
Foreningen for innovasjonsselskaper i 
Norge har jobbet for de nye ordninge-
ne over tid. Men først i begynnelsen av 
mai, kun en uke før revidert nasjonal-
budsjett ble lagt frem, var opsjonsskat-
terapporten klar. 

Daniel Ras-Vidal 
i Foreningen for 
innovasjonsselskaper 
i Norge slår fast at 
opsjonsskatt er eneste 
mulighet for oppstarts-
selskaper skal kunne 
konkurrere om de bes-
te medarbeiderne. 

- For gründerbedrif-
ter med vekstambisjo-
ner er det avgjørende 
å rekruttere de beste 
hodene. Men grün-
derbedriften kan ikke 
konkurrere om å tilby 
trygge jobber og høye 

lønninger. Med opsjoner kan grün-
derbedriften derimot tilby noe annet: 
en del av kaka om bedriften blir en 
suksess, sier Ras-Vidal.

Under den eksisterende ordningen 
har de ansatte måtte betale skatt uav-
hengig av om oppstartselskapet lykkes. 
Forslagene i den nylig fremlagte rap-
porten bygger på hvordan Sverige og 
Storbritannia har lykkes med å utvikle 
gründervennlige opsjonsystemer. 

- Opsjoner i form av aksjer i et nyeta-
blert selskap kan sammenlignes med å 
kjøpe et lodd, hvor det er et potensial 
for gevinst. I dag skattlegges disse 
opsjonene lenge før gevinsten kommer 
– hvis den kommer, sier Ras-Vidal. 

”MILEPÆL FOR
OPPSTARTSSELSKAPER”

NyAnalyse as

1

NyAnalyse as

INVESTERINGSINCENTIVER
FOR UNGE VEKSTSELSKAPER
Forslag til SKATTEENDRINGER FOR Å ØKE TILGANGEN AV EGENKAPITAL FOR UNGE vekstSELSKAPER
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Norske innovasjonsselskaper bidrar til 
omstilling hver eneste dag. 

Her gir de deg innblikk i hvordan 
omstilling skjer i praksis:

HVA BETYR OMSTILLINGEN FOR 
NORGE? 
Norsk økonomi er svært oljedominert. 
På det meste sto olje- og gass for over 
50 prosent av norsk eksport. De siste 
årene har det falt ned til 36 prosent, og 
det vil fortsette å synke.  

I 2016 passerte eksporten fra 
fastlandsnæringene for første gang 
på lenge eksport fra olje- og gass. 
Samtidig falt Norges handelsoverskudd 
med 36 prosent til det laveste nivået 
siden 1999. 

Det bidro til underskudd for Norges 
statsfinanser for første gang på 25 år. 

KAN VI LYKKES MED OMSTILLINGEN? 
Norsk økonomi har flere ganger lykkes 
med å erstatte etablerte næringer med 
nye. På midten av 1800-tallet utgjorde 
primærnæringene 45 prosent av norsk 
verdiskaping. Primærnæringene utgjør 
i dag kun 2 prosent av verdiskapingen. 
I dag er det flere forskere enn bønder 
i Norge.

Oljen vokste på sitt mest domineren-
de til 25 prosent av BNP. Dette tallet er 
i 2016 nede i 12 prosent, og olje- og 
gassnæringen vil derfor ikke være en 
like dominerende vekstmotor i årene 
fremover. 

Tjenester utgjør nå den domineren-
de delen av norsk sysselsetting og en 
stor del av verdiskapingen. Samtidig 
vokser det frem ny industri innen digital 
teknologi, grønne løsninger og helse. 
Det gir håp om at Norge nok en gang 
vil lykkes med omstilling.

DET HAR GÅTT BRA TIDLIGERE. VIL 
IKKE DETTE LØSE SEG AV SEG SELV?  
At det har gått bra tidligere, betyr ikke 
at det går bra igjen. Et ferskt eksempel 
er Finland, der tidligere statsminister 
Alexander Stubb for få år siden uttalte 
at ”Iphone drepte Nokia og Ipad drep-
te den finske papirindustrien”. Utsag-
net bunner i frustrasjonen som oppstår 
når et land går gjennom flere år med 
tilbakegang i økonomien. 

De siste par årene har Finland på ny 
oppnådd svak økonomisk vekst. Men 
ingen næring har lykkes med å tette 
gapet etter Nokia som i sin storhetstid 
stod bak 20 prosent av finske ek-
sportinntekter.

HVOR KOMMER INNOVASJON FRA? 
Innovasjon skjer ikke i et tomrom. 
Tradisjonelt har størstedelen av norsk 
innovasjon skjedd i etablerte bedrifter, 
særlig de store. Det er fortsatt viktig, 
men stadig mer innovasjon skjer mellom 
bedrifter i form av frikoblede prosjek-
ter, i krysning mellom bedrifter, kunder, 
forskningsmiljøer og entreprenører. 

I Norge spiller klynger og innova-
sjonsselskaper en viktig rolle ved å spre 
kompetanse, ideer og skape knopper 
på tvers av eksisterende næringsliv. På 
samme måte bidrar samspill mellom 
gründere og etablerte bedrifter til mer 
målrettet problemløsning og raskere 
oppskalering av nye løsninger. 

HVORDAN KAN VI LEGGE TIL RET-
TE FOR GRÜNDERSUKSESSER?
Kompetanse, kunder og kapital er suk-
sesfaktorer for at norske gründere skal 
lykkes. Innovasjonsselskapene er gode 
operative miljøer som hjelper norske 
gründere med dette hver eneste dag. 
De har gode kontakter mot investorer, 

større bedrifter, gode rådgivere og 
virkemiddelapparatet. Det bidrar til at 
våre gründere får et effektivt apparat 
som hjelper dem på veien frem. 

Foreningen for innovasjonsselskaper i 
Norge representerer 33 innovasjonssel-
skaper med om lag 300 medarbeidere 
og 1 milliard i omsetning. Innovasjons-
selskapene kobler ideer fra forskning 
og næringsliv med kompetanse og ka-
pital. Virkemiddelaktører som Innova-
sjon Norge, Forskningsrådet og SIVA er 
viktige samarbeidspartnere for innova-
sjonsselskapene og gode finansierings-
kilder for å utvikle norsk næringsliv. 

HVA TRENGER NORGE MER AV?
Norge trenger å utvikle en sterkere 

kultur for entreprenørskap, innovasjon 
og industrialisering. Per i dag er ram-
mevilkårene for å starte opp veksts-
elskaper mye bedre enn tidligere, men 
svært få velger fortsatt å satse på det. 

Norge mangler også et velfungerende 
kapitalmarked for risikofylte prosjekter. 
Norske investorer har det siste tiårene i 
hovedsak investert i olje og eiendom. 

HVA KAN STORE SELSKAPER GJØRE 
FOR Å STYRKE NORSK OMSTILLING? 
Det vanlige svaret er at de bør investe-
re mer i egen forskning og innovasjon. 
Like viktig er det at de store selska-
pene utvikler en kultur for å hjelpe 
ambisiøse norske gründere både som 
første kunde, utviklingspartner og bidra 
til rask og effektiv oppskalering av små 
og mellomstore virksomheter. 

Samtidig er det viktig at de store selska-
pene utvikler en kultur der de er bevisst 
på farene for å ødelegge for gründere, slik 
at samarbeidsrelasjoner blir sterkere over 
tid og bidrar til vekst både i egen virksom-
het og for oppstartsbedriftene. 

Q & AALT DU HAR LURT PÅ OM 
INNOVASJON OG OMSTILLING
  …MEN IKKE TURT Å SPØRRE OM

TEMA: INNOVASJON OG POLITIKK
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FINs mål er at Nyskapingsnasjonen 
Norge skal være vekstledende i Europa 
i form av kunnskapsintensive bedrifter 
med utspring i, og med nytte av norske 
innovasjonsselskaper. Innovasjon og 
verdiskaping skjer raskere og med stør-
re effekt i kompetanseintensive miljøer, 
derfor tror vi at det mest hensiktsmes-
sige er å bygge videre på de sterke 
koblingsboksene i innovasjonssystemet 
som våre medlemmer allerede repre-
senterer. Hvis vi sprer de offentlige 
innovasjonsressursene for tynt spres 
også kompetanse og innovasjonsev-
ne på en måte som går utover norsk 
verdiskaping og norske arbeidsplasser 
over tid.

 Vårt budskap til politikere og andre 
samarbeidspartnere er derfor enkelt: 
Bygg det nye Norge sammen med 
oss og bruk våre miljøer for det de er 
verdt. Medarbeiderne i FINs innova-
sjonsselskaper har spisskompetanse og 
erfaring fra næringslivet. Vi er opptatt 
av å sikre et mest mulig effektivt tilbud 
som bringer norsk næringsliv vide-
re i en stadig sterkere internasjonal 
konkurranse preget av digitalisering og 
globalisering:

 
• Økt bruk av innovasjonsselskapene 

gir mer innovasjon og verdiskaping 
for pengene. Mål oss på resultater 
i form av verdiskaping og nye ar-
beidsplasser, ikke på aktiviteter.

• Forenkle og effektivisere sentrale 

programmer i virkemiddelapparatet 
for mest mulig verdiskaping: klynge-
programmene (Innovasjon Norge, 
inkubasjon (Siva), kommersialisering 
av forskning (Forskningsrådet/FOR-
NY2020)

• Økt kapitaltilgang til vekstbedrifter 
og SMBer i alle faser, ikke minst i 
vekst- og internasjonaliseringsfasen

For å oppnå dette vil vi jobbe for å:
• Styrke inkubatorprogrammet med 

150 millioner kroner per år
• Økt satsing på forskningsbasert 

nyskaping, FORNY2020, med 400 
millioner kroner per år

• Styrke kapitaltilgang i tidligfase 
gjennom pre-såkornordningen med 

250 millioner kroner per år
• Styrke innovative samspill i nærings-

livet gjennom klyngeprogrammene 
(Arena/NCE/GCE) med 200 millio-
ner kroner per år.

EN INVESTERING
i fremtidens arbeidsplasser og velferd

NTNU

Kjeller Innovasjon i Akershus

Norinnova i Tromsø Proneo i Trøndelag

TEMA: INNOVASJON OG POLITIKK
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Perioden fra 2004 til 2014 var en 
eneste lang opptur for den norske ma-
ritime næringen. Klyngen Blue Mariti-
me Cluster i Ålesund – Norges ledende 
maritime klynge - vokste årlig med 13 
prosent i snitt. Veksten skapte 8.000 
flere jobber i klyngebedriftene. 

Med  oljebremsen sviktet markedet 
over natten. Mens offshorevirksomhet 
utgjorde 78 prosent (53 skip) av ordre-
boken til norske verft for to årsiden, er 
det nå kun 13 igjen. 

I fjor ble det ikke bestilt ett eneste 
nytt offshore-skip. 

Mange selskaper har måtte nedbe-
manne som følge av kutt i oljeselska-
penes letevirksomhet og investeringer. 
Rolls-Royce  Marine, et av fyrtårnene i 
den maritime klyngen, har som mange 
andre måtte tilpasse seg seg den nye 
situasjonen. Totalt er over 500 stillinger 
forsvunnet i Rolls Royce de siste to 
årene.

VISER KONKURRANSEKRAFT
Nedturen er bremset av et oppsving 
i bygging av passasjerbåter. 12 slike 
store skip er nå til bygging ved større 
norske verft.

 Samtidig bygges det mange ferjer 
– blant annet drevet av elektrisitet , 
LNG eller hybrid - ved de mellomstore 
verftene. 

Dette er skipstyper som tidligere har 
vært fraværende ved norske verft. I 
tillegg bygges det nå også fiskefartøy, 
brønnbåter, fartøy for vindfarmer, yach-
ter og andre spesialfartøy. 

FREMTIDEN: PROTOTYPING, 
DIGITALISERING OG TJENESTER
Den maritime klyngen er nå opptatt av 
å gripe mulighetene på tilstøtende om-
råder. Alt fra energi til matproduksjon, 
vindkraft, fiske og oppdrett. Fiskenæ-
ringen er nå svært lønnsom og investe-
rer villig i mer effektiv og lønnsom drift. 

Det gir grunn til optimisme.
Klyngesjef Per Erik Dalen i Blue 

Maritime Cluster er opptatt av klyn-
gebedriftene nå må se nærmere på 
forretningsmodellene.

- Vi ser hvordan store selskaper nå 
leverer både produkter og tjenester, 
og tar kontroll over en større del av 
verdikjeden. Denne «tjenestifiseringen» 
er en utfordring og en mulighet for 
den norske næringsstrukturen der 99 
prosent av virksomhetene er små og 
mellomstore, sier Dalen. 

Han er godt fornøyd med at Rolls 
Royce nå ansetter igjen og ser nye 
muligheter på Møre. Det skjer gjennom 
grønn teknologi, elektrifisering, og 
utvikling av nye digitale løsninger for 
det maritime markedet, med tilhørende 
servicekapasitet.

Dalen tror også at klyngen kan finne 
nye ben å stå på igjennom det grønne 
skiftet.  

Klyngeprosjektet  GCE Blue Mari-
time har tre satsingsområder i 2017. 
Økt kunnskap om forretningsmodel-
ler, maritim digitalisering og virtuell 
prototyping. Dette smelter sammen i 
ÅKP Blue Innovation Arena som åpner i 
september. 

I tett samspill med SIVA og NTNU i 
Ålesund  etableres en digital innova-
sjonsarena der studenter, gründere og 
bedrifter kan samhandle for å skape 
fremtidens produkter og tjenester. 

En del av satsingen er utviklingen av 
«neste generasjons inkubator» med vir-
tuell prototyping bygd på muliggjøren-
de teknologier som 3D visualisering, 
simulering og VR (Virtual Reality). Målet 
er å utvikle og teste nye løsninger ras-
kere og mer kostnadseffektivt. 

Arenaen vil gi nye muligheter for 
hele næringslivet på nordvestlandet.

Blue Maritime Cluster: 

MARITIM OMSTILLING PÅ REKORDTID

TEMA: OMSTILLING
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Norge har verdens ledende miljøer 
innen maritim, subsea og boring. 
Nå jakter de på nye markeder og 
muligheter. 

Kraftig nedbemanning har rammet 
Norges ledende næringer de siste åre-
ne. Maritim sektor er kun en av dem. 

Utfordringen er like stor i oljebran-
sjen. En studie utført av GCE Subsea 
i Bergen viser at flertallet av de 140 
bedriftene i deres klynge nå jakter 
muligheter utenfor Olje og Gass næ-
ringen. Svært mange av GCE Subsea 
selskapene har lykkes i å bygge opp 
nye relaterte markeder utenfor olje- 
og gass.  Perspektivet er å utvikle nye  
markedsnedslagsfelt for flest mulig av 
selskapene innenfor et Ocean Indus-
tries perspektiv. Derigjennom øker 
man vekstpotensialet og reduserer den 
operasjonelle risikoen.

Boreklyngen GCE Node i Kristi-
ansand ruster seg nå gjennom omfat-
tende satsing på digitalisering og opp-
bygning av Mechatronic Innovation lab, 
i samarbeid med Universitetet i Agder. 
Laben legger til rette for omfattende 
pilottesting - både innenfor og utenfor 
den tradisjonelle olje- og gassbransjen. 

Laben skal sammen med opp-
bygning av forskningssatsingen SFI 

Offshore Mechatronic legge til rette for 
hel-automtiserte boreoperasjoner som 
styres fra land. 

ETABLERTE MILJØER SKAPER  
JOBBENE
Fremveksten av gründermiljøene er av 
ny dato i Norge. Tradisjonelt er det de 
etablerte industrimiljøene og klyngene 
som står for den største jobb- og ver-
diskapingen. Miljøer som GCE Subsea 
har i en årrekke utviklet og gjennomført 
programmer for entreprenørskap og 
oppskalering av vekstbedrifter.

Den pågående omstillingen stiller 
imidlertid enda sterkere krav til en-
treprenørskap innenfor de etablerte 
miljøene. For å skape økt dynamikk 
mellom de store og de små har de tre 
GCE-klyngene gått inn i et regionalt 
akseleratorprogram, MIT REAP som 
stammer fra det amerikanske prestisje-
universitetet MIT. Programmet ledes av 
BI-professor Torger Reve.

SAMARBEID
Omstillingen i norsk næringsliv gjør at 
en rekke bedrifter fokuserer tøffere på 
kjerneaktivitetene.

Klyngene får da en stadig viktigere 
rolle for å heve kompetansen og bidra til 
koblinger på tvers. Blant annet gjen-

nomfører GCE NODE prosjektet DATA 
HIGHWAY som handler om å digitalisere 
oljeselskapenes verdikjede. 

Ved å sette sanntidsdata i sentrum 
lykkes GCE Node med å: 

• økt sikkerhet og mer kostnadseffektiv 
drift av borerigger, båter og plattfor-
mer. 

• lavere vedlikeholdskostnader da utstyr 
kan skiftes når det er behov for det og 
ikke rutinemessig etter faste intervaller 
som ofte er tilfellet i dag. Dette kalles 
tilstandsbasert drift og vedlikehold. 

• utnytte flere sensorer og mer data til 
økt fjernstyring av flere operasjoner, 
økt automatisering, høyere effektivitet, 
økt sikkerhet og lavere driftskostnader.

Utfordringen i prosjektet er ikke tek-
nologi, men å skape trygge rammer 
for samarbeid uten at det forstyrrer 
konkurransesituasjonen. I kjernen ligger 
også behovet for en  felles plattform 
for datautveksling og sikker adgangs-
kontroll. Til sammen vil dette gi høyere 
produktivitet, økt tjenesteinnhold i 
leveransene og lavere driftskostnader i 
olje- og gassindustrien. 

På den måten bygger klyngene frem-
tidens næringsliv tuftet på samarbeid, 
kompetansebygging og testarenaer. 

GCE Subsea, GCE Node og GCE Blue Maritime

TRE KLYNGER I VERDENSKLASSE 

TEMA: OMSTILLING

15



HAV/MARITIM

De siste årene har gründer- 
Norge modnet – og aktiviteten 
i inkubatorene eksplodert. Nå 
melder også de store selskape-
ne seg på.

Akseleratorer – en type kortvarig 
program for å hjelpe gründere til 
å skalere virksomheten – vokser 
nå frem i Norge. 

Inspirasjonen er hentet fra USA 
der investorer står bak suksessful-
le akseleratorer som YCombina-
tor, Techstars og 500 Startup. 

I Norge er det innovasjonssel-
skapene i samspill med de store 
selskapene som nå utvikler det 
nye verktøyet. Målet er å koble 
oppstartselskapene raskere og bedre 
med mentorer, industripartnere og 
investorer.  

Først ut var Techmakers, et initia-
tiv dratt i gang av FIN-medlemmene 
Kjeller innovasjon, Bergen Teknolo-
gioverføring og Kongsberg Innovasjon. 
I løpet av 2016 har 15 oppstartsselska-
per vært med som deltakere i akselera-
torprogrammet.

Med på laget var en rekke av Norges 
ledende selskaper som Statoil, Aker 

Solutions og Kongsberggruppen.
- Akseleratoren er med på å speede 

opp utviklingen av selskapene. Jeg vil 
tro at de kan spare betydelig med tid, 
gjennom at de jobber tett med part-
nere, sier Harald Olderheim i Kjeller 
Innovasjon.

Han begrunner det med at nye ideer 
og prototyper testes umiddelbart med 
partnerne, i stedet for at gründerne 
utvikler løsningen før de testes med 
kunder.

I tillegg stiller akseleratoren forvent-
ninger om at deltagerne har minst sju 
kundemøter mellom hver gang de 
møtes annenhver uke.

- Vår erfaring er at akseleratoren fikk 
oppstartselskapene og industriselska-
pene til å jobbe bedre sammen. Det 
korte intense programmet bidro til å 
skape energi og større dynamikk, noe 
som ga gode resultater, er Olderheims 
oppsummering.

AKSELERATOR 
– effektiv kobling mellom stort og smått

TECHMAKERS (Kjeller innovasjon, 
BTO, Kongsberg Innovasjon) 
Har kjørt: Techmakers Oil & Gas høsten 
2015, Green Techmakers våren 2016, 
Techmakers Energy oktober 2016.
http://www.techmakers.no

X2 LABS 
Stavanger-baserte X2 har utviklet 
hyper-
akseleratoren X2 labs som utvikler
team som bygger selskaper på ideer
fra etablerte bedrifter. Det siste året
har X2 labs etablert 16 nye selskaper
og skapt 59 arbeidsplasser.
https://www.x2labs.io

STARTUPLAB
Tech-inkubatoren kjører akseleratorene 
sammen med bedriftspartnere i form av 
Catalyst (Telenor) og DNB Next (DNB). 
Catalyst: http://startuplab.no/catalyst
DNB Next: http://startuplab.no/nxt

ITSA - IPARK TECH ACCELERATOR 
(Validé) Bedriftspartnere: Lyse, DNB, 
Statoil, IBM m.fl. 20 bedrifter akselerert 
i 2016.
http://www.itsaccelerator.com

THEFACTORY
Akselerator og inkubator med fokus på 
fintech, insurtech, blockchain, AI og reg-
tech. Startet første program høsten 2016, 

og har siden akselerert 17 selskaper.
http://www.thefactory.no

BTO ACCEL 
Har kjørt 17 Programmer siden 2011, 
og vil kjøre seks programmer i 2017. 
Nettside: http://accel.no

OCEAN INDUSTRY ACCELERATOR
Nyopprettet akselerator der GCE Sub-
sea, BTO m.fl. står bak.
http://www.nyskapingsparken.no/oia

WATTS UP 
Samarbeid NTNU Accel og Trøndere-
nergi med fokus på fornybar energi.  
http://accel.no/watts-up

AKSELERATORPROGRAMMENE

16



HAV/MARITIMVÅRT UOPPDAGEDE SKATTKAMMER
Norge har gjennom generasjoner rettet 
blikket mot havet. Fisk, shipping, olje 
og oppdrett har lagt grunnlaget for 
Norges vekst og velstand. 

Fortsatt anslås 95 prosent av havet å 
være uutforsket. Norge ligger i dag 
i front med å utforske fremtidsrette-
de havnæringer som matproduksjon, 
autonome skip og undervannsdroner. 
Potensialet er enormt. 

Norge er nå i en posisjon til å bli havets 
«polfarere», som oppdager nye ressur-
ser og leder an i utviklingen av fremti-
dens havnæringer.

HAVET
01
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MARITIME ROBOTICS

95 prosent av havet er fortsatt uopp-
daget. Norske Maritime robotics kan 
halvere tiden det tar å utforske havet. 

Selskapet ligger helt i front i å utvikle 
selvkjørende (autonome) båter. Tekno-
logien er utviklet i løpet av det siste 
tiåret – og testes nå ut på konkrete 
oppgaver som å kartlegge havbunnen 
med multisonar. 

Politisk planlegges det nå en egen 
testfjord for de nye båtene. Det kan på 
sikt gi mulighet for så vel selvgående 
supplybåter, ferjer eller fritidsbåter.

Etablert: 2008
Innovasjonsselskap: Leiv Eiriksson 
Nyskaping

Nysgjerrig på livet under havoverfla-
ten? 

Blueye Robotics sikter mot å utvikle 
den første undervannsdronen for 
massemarkedet, med en prislapp 
under 20.000 kroner. Gründerne håper 
deling av undervannsbilder kan bli en 
ny farsott i sosiale medier. 

En protoype testes nå også for 

innsamling av søppel og forurensning i 
Atlanterhavet. 

Målet for 2017 er å selge 1000 dro-
ner. Hundrevis av kunder står i kø før 
lansering.

Etablert: 2015
Innovasjonsselskap: NTNU Accel/TTO
Gründere: Erik Dyrkoren og Christine Spiten.

BLUEYE ROBOTICS 

SMOLT VISION

Fiskeoppdrett er en av Norges raskest 
voksende næringer. Men når tåler lak-
sen å flytte fra ferskvann til saltvann? 

Det er titusenkroners spørsmålet for 
fiskeoppdrettere. Smolt Vision bru-
ker innsamlede data fra hvert enkelt 

oppdrettsanlegg for å optimalisere 
flyttingen.  

Modellen tar hensyn til faktorer som 
vannkilde, utstyr og anleggets prose-
dyrer.  

Produktet er utviklet av forskere ved 

Uni Research og Universitetet i Bergen, 
i samarbeid med PHARMAQ Analytiq.

Innovasjonsselskap: BTO 
Forskere: Tom Ole Nilsen, Sigurd Han-
deland og Sigurd Stefansson

UNDERVANNSDRONE 
REDDER HAVET

SMARTERE FISKEOPPDRETT

SELVKJØRENDE BÅTER
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LL

MARITIME ROBOTICS

SEASMART 

DRONE I MERDEN
SeaSmart har utviklet en drone for 
kontinuerlig måling av miljøforhold i 
merden som er trådløs, kosteffektiv 
og vedlikeholdsfri. Selskapet tilbyr in-
formasjon om hvordan fisken har det 
- om appetitt, stress og fiskevelferd. 

Det gir redusert dødelighet, bedre 
planlegging og mer effektiv fôring.

Etablert: 2015  
Innovasjonsselskap: BTO
Gründer: Andreas Morland

EELUME

ROBOT UNDER VANN

Eelume er en selvgående robotarm 
som inspiserer og vedlikeholder 
fartøyer under vann. Teknologien kan 
forflytte seg over større distanser og 
få tilgang til steder som ikke nåes av 
standard undervannsfartøy. 

Fartøyet er utviklet for å være per-
manent under vann, og kan opererer 
døgnet rundt uavhengig av værfor-
hold. 

Etablert: 2015
Innovasjonsselskap: NTNU Accel/TTO

C-FEED 

LEVENDE FISKEFÔR 

Markedet for levende fôr til oppdretts-
fisk anslås til 4,7 milliarder kroner. 

Norske C-feed er først i verden med 
skalert produksjon av slikt fôr, i form 
av hoppekreps. Fôret er godt egnet til 
oppdrettsarter som kveite, hummer og 
flere andre saltvannsfisker.

I tillegg åpner det for oppdrett av nye 
arter som tunfisk og blekksprut.

Fôret gjør det også enklere og billigere 
å drive oppdrett på berggylt, et fiskeslag 
som spiser lus av oppdrettslaksen.

Etablert: 2014
Innovasjonsselskap: Sintef TTO
Leder: Tore Remman
Innhentet kapital: Har kapital til å igang-
sette produksjonsanlegg i liten skala.

Sårproblemer hos laks bremser veksten 
i norsk oppdrettsnæring. Årlig koster 
bakterielle sårskader to milliarder kroner.

Nå har Previwo utviklet et pro-biotisk 
bakteriebad som beskytter fisken mot an-
grep. I det første større forsøket ble kun 
31 prosent av behandlet fisk angrepet av 
sårdannende bakterier, mot 58 prosent 
av den ubehandlede fisken. Veksthas-
tigheten økte dessuten med mer enn 30 
prosent hos den behandlede fisken. 

Selskapet utvikler nå også en vaksine 
mot de samme problemene. 

Etablert: 2013
Innovasjonsselskap: Kjeller innovasjon
Forskning fra: NMBU
Forsker: Henning Sørum

CATCH CONTROL  

EFFEKTIVT NOTFISKE

CALANUS

GULL AV HOPPEKREPS
NORDIC WILDFISH

FISKEFABRIKK TIL SJØS

Tretti prosent av den totale fiskefang-
sten blir fanget med not. 

Heises noten for tidlig, blir det min-
dre fisk. Heises den for sent fører det til 
at fisken som slippes ut igjen ofte dør. 

Basert på forskning fra Havfors-
kningsinstituttet løser Catch Control 
disse utfordringene, blant annet ved en 
prøvekanon som gir fiskerne gode data 
om fangsten.

Etablert: 2016
Innovasjonsselskap: BTO
Gründere: Bjørnar Isaksen og Jostein 
Saltskår

Hoppekrepsen raudåte er Norges stør-
ste marine ressurs. Calanus er det første 
selskapet som utnytter denne ressursen. 

De selger og utvikler produkter innen 
ernæring, akvakultur og pet-food, med 
en høy næringsmessig verdi og unike 
egenskaper.

Selskapet har de siste årene hatt en 
positiv utvikling og omsetter for 80 
millioner kroner og har 16 ansatte. 

Innovasjonselskap: Norinnova

Fiskebåtrederiet Nordic Wildfish går i 
bresjen for å redusere bruk av energi og 
ressurser i produksjonen. Ved å ta i bruk 
teknologi fra oppdrettsnæringen beva-
res kvaliteten på fisken. Og selskapet 
sørger for at alle deler av fisken blir tatt 
i bruk; avskjær og bein blir gjort om til 
kalsiumpulver, proteinpulver og fiskeolje. 

Selskapet ble kåret til Årets nyskaper 
i Møre og Romsdal under NHOs regi-
onale årskonferanse og fikk miljøprisen 
under Nor-fishing.

Innovasjonsselskap: ÅKP

SELVKJØRENDE BÅTER
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PREVIWO  
MINDRE SÅR PÅ LAKS

FOTO: ELISABETH BREIEN ELLINGSEN, SIVA 
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HELSE	
SUKSESSCASER

HELSE
02

2 av 3 nordmenn ønsker å bli automa-
tisk kalt inn til undersøkelser basert på 
sin medisinske historie i en komplett 
digital pasientjournal. (Infact/Abelia) 

Pasienter med krav til helsevesenet – 
og framoverlente helseinnovatører – er 
avgjørende for at Norge skal utvikle et 
av verdens ledende helsevesen. 

Innovasjon er avgjørende for bærekraf-
ten i velferdsstaten Norge. Framskriv-
ninger anslår at hver tredje nordmann vil 
jobbe med helse- og omsorg i 2060, og 
skattebyrden øke helt opp mot 65 pro-
sent (SSB/Produktivitetskommisjonen).

Norge har alle muligheter til å lykkes. 
Vi har ledende helseregistre og bio-

banker, en spirende norsk helsenæring 
og mye god forskning. 

Det gir resultater. Norge er i dag 
arnested for en rekke ivrige med-
tech-gründere som vil forenkle og 
forbedre helsevesenet og i front på 
utviklingen av neste neste generasjon 
behandling, såkalt persontilpassede 
medisin. 
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MELIN MEDICALS

FRIGJØR TID FOR HELSEARBEIDERE
Hvorfor bruke dyrebar helsekompetan-
se til betaling og administrasjon?

Doktor Jesper Melin har inntatt 75 pro-
sent av landets legekontorer og lege-
vakter – ved å  forenkle hverdagen for 
leger og annet helsepersonell. Tid som 
før gikk til administrasjon av betaling, 
avstemming, rapportering og fordeling 
av innbetalinger, brukes nå i stedet på 
bedre pasientbehandling.

I dag betjener systemet mer enn 10 
000 behandlere, og deres 4,5 millioner 
pasienter. Bare i Norge håndterte sel-

skapet i 2015 over 50.000 transaksjo-
ner om dagen – 12 millioner i året – fra 
mer enn 3,2 millioner unike pasienter. 
På denne måten har selskapet frigjort 
hundretusenvis av timer for norsk hel-
sepersonell

I løpet av 2016 og 2017 har Melin 
Medical etablert seg i Danmark og i 
Sverige.

Melin Medical ble årets gründerbe-
drift i 2013, årets gasellebedrift i 2015, 
og vant samme år kategorien tjeneste-
design under Innovasjonsprisen for 
universell utforming.

SpinChip Diagnostics utvikler en 
pasientnær plattform som analyserer 
blodprøver raskere og mer presist enn 
det legekontorer og sykehus i dag har 
mulighet til. Analysen utføres basert på 
en dråpe blod fra et fingerstikk og den 

helautomatiserte analyseprosessen tar 
få minutter. Produktet gjør det mulig å 
flytte flere analyser fra sentrale labora-
torier til pasientnære situasjoner, slik at 
blodprøver kan analyseres på behand-
lingsstedet: legekontor, ved sykehus-

sengen og på akuttmottak 

Etablert: 2012
Innovasjonsselskap: Sintef TTO
Leder: Lars Halvor Langmoen
Innhentet kapital: 37 millioner kroner

SPINCHIP DIAGNOSTICS

BLODPRØVER PÅ 1-2-3

Etablert: 2009 
Innovasjonsselskap: Kunnskapsparken 
Sogn og Fjordane
Gründer: Jesper Melin
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BERGENBIO – DREPER RESISTENTE KREFTCELLER

VACCIBODY – IMMUNFORSVAR MOT KREFT

NORDIC NANOVECTOR – BEDRE ENN CELLEGIFT

EEG måler hjernens elektriske aktivitet. 
Holberg EEG har utviklet et verktøy 

for rapportering av hjerneaktivitet. Le-
ger kan nå sammenligne standardiserte 
resultater på tvers av språk. 

Verktøyet gjør dessuten resultatet 
tilgjengelig for forskning og undervis-
ning. 

Systemet er tatt i bruk ved flere 
nordiske sykehus og under implemen-
tering i Nederland og Storbritannia. 

Selskapet er et resultat av forskning 
ved Haukeland universitetssykehus, og 
ble unnfanget som et kommersialise-
ringsprosjekt ved BTO.

Etablert: 2009
Innovasjonsselskap: BTO
Gründere: Harald Aurlien og Jan 
Brøgger
Verdivurdering: 40 millioner kroner

HOLBERG EEG 

STORT SKRITT FOR 
HJERNEMEDISIN

«Smarte medisiner» som treffer og 
eliminerer kun de syke cellene. 

BerGenBio tester nå ut slik brystkreft-
medisin, som kan kurere selv aggressi-
ve og resistente krefttyper. Medisinen 
anslås å kunne gi selskapet milliardinn-
tekter. 

I bunn har Bergenbio utviklet en 
plattform som identifiserer biomarkø-
rer, som danner grunnlaget for å lage 
nye medisiner. 

Bergenbio forventes å utvikle flere 
kreftmedisiner, men vil også selge pa-
tenter og leie ut plattformen til andre 
farmaselskaper.

Etablert: 2007
Innovasjonsselskap: BTO
Gründere: James Lorens, David 
Micklem
Innhentet kapital: 470 millioner kroner.
Verdivurdering: 1,25 milliarder kroner. 

Vaccibody utvikler persontilpassede 
vaksiner som kan behandle kreft. 

Teknologien identifiserer celler basert 
på antigener som oppstår når kreften 
utvikler seg. Vaksinen aktiverer så 
immunforsvaret slik at virusene blir tatt 
ut effektivt. 

I første omgang rettes innsatsen mot 
behandlende HPV- og kreftvaksiner. De 
første resultatene viser gode resultater 
og nesten ingen bivirkninger. 

Vaccibodys teknologi kan også bru-
kes på andre sykdommer. Selskapet ble 
priset til 400 millioner kroner i januar. 

Etablert: 2007
Innovasjonsselskap: Inven2
Leder: Martin Bonde
Gründer: Agnete Brunsvik Fredriksen
Innhentet kapital: 300 millioner kroner
Antall ansatte: 8

Lymfekreft er den tiende vanligste for-
men for kreft i verden. Pasientene blir 
aldri helt friske, men kan stabiliseres. 

Nordic Nanovector utvikler en 
medisin, Betalutin, som kun virker på 
kreftcellene. Pasienten kan dermed få 
en sprøyte, og så reise hjem, i mot-
setning til med vanlig cellegift som 
angriper alle kroppens celler. 

Nordic Nanovector tror Betalutin 
også kan være effektiv på andre syk-

dommer, som leukemi. 
Selskapets gründere står også bak 

Algeta, som ble solgt for 17,6 milliar-
der kroner til farmasiselskapet Bayer. 

Innovasjonsselskap: Inven2
Leder: LUIGI COSTA
Gründere: Jostein Dahle, Roy H.  
Larsen, Øyvind Bruland
Innhentet kapital: Privat: NOK 1.522 mill.
Antall ansatte: 28

INDUSTRI/ENERGI

BEATSTACK 

PERSONLIG TRE-
NINGSINTELLIGENS

Aktivitet beskytter deg mot tidlig død. 
Men 10.000 skritt kan likevel være til 
liten nytte. 

Gründer Ulrik Wisløff har funnet opp 
en algoritme som forteller hvor mye 
aktivitet som kreves for å forlenge livet 
– basert på pulsmålinger. 

Forskningen har ledet til «Personal 
activity index» (PAI), en index som 
bygger på resultater fra helseundersø-
kelsen i Nord-Trøndelag. 

Selskapet bak PAI, Beatstack, ble 
fusjonert inn i kanadiske Mio global, 
som har lansert sitt første trenings-
armbånd. Selskapet vil lisensiere ut 
indexen til andre produsenter.

Innovasjonsselskap: NTNU TTO
Gründer: Ulrik Wisløff  
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INDUSTRI/ENERGI
Industrien bidrar til å holde liv i hele Norge. I dag bor det industriansatte i alle norske 
kommuner - med unntak av én. Industri er også vår nest største eksportvare. 
I dag er denne eksporten like stor som samlet eksport av olje og gass fra norsk sokkel.

Norge har ledende ingeniørmiljøer som lager fremtidsrettede produkter og tjenester. 
Men verden står overfor en ny industriell revolusjon, kalt Industri 4.0. Digitalisering, 
3D-printing og plattformøkonomi stiller nye krav til norsk industri.

03
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250.000 hull i ett tak og en stor bunke 
sykemeldinger.

Det er bakteppet for verdens første 
borerobot Nlink. Selskapet er spunnet 
ut av konsulentselskapet Rocketfarm i 
Sogndal. 

Den første prototypen var klar i 2015, 

og er nå testet ut av en rekke entrepre-
nører. Roboten vil være tilgjengelig for 
kommersielt salg senest neste år. 

For øyeblikket er Nlink i gang med 
å utvikle en byggeplassrobot som 
monterer både vegger og vinduer på 
store bygg. Dette skjer som del av et 

EU-prosjekt og i samspill med europeis-
ke gigantinstitusjoner som Fraunhofer. 

Etablert: 2012
Innovasjonsselskap: Kunnskapsparken 
i Sogn og Fjordane og Startuplab.
Gründer: Håvard Halvorsen

NLINK  

VERDENS FØRSTE
MOBILE BOREROBOT

CRYONANO 

PÅ SPORET AV 100 GANGER RASKERE 
DATAMASKINER
I dagens datamaskiner flyter informasjo-
nen via halvledere i silisium. CryoNano 
jobber nå med å kommersialisere et 
materiale - nanotråder av grafen - som 
kan gjøre det samme 100 ganger raske-
re.  Forskerne bak CryoNano var først i 
verden med slike halvledere i 2010.

Etablert: 2012
Innovasjonsselskap: NTNU TTO
Gründere: Helge Weman, Bjørn Ove 
Fimland.

Scanwatt i Søgne ved Kristiansand tar 
slagordet sirkulær økonomi på alvor og 
gjør om farlig avfall fra prosessindus-
trien til innsatsfaktorer i produksjon av 
nikkel, sink, bly og mineraler. 

Farlig avfall blir dermed til salgbare 
produkter. Dermed erstattes deponier i 
fjellhaller med innovative prosesser som 
gjør avfallet til råmaterialer som verden 
trenger. 

Etablert: 2011
Innovasjonsselskap: Innoventus Sør
Gründer: Knut Henriksen

SCANWATT 

FRA DEPONI TIL VERDI
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NLINK  

VERDENS FØRSTE
MOBILE BOREROBOT

GK JAKOBSEN

ERSTATTER BETONG

Styrken og brannsikkerheten til be-
tong, men til en tiendedel av vekten. 

Den nye materialkombinasjonen 
FoamRox brukes nå i skaprammer til 
nødskap i norske tunneler. 

De nye skapene veier 45 kilo og kan 
installeres av to mann på 15 minutter. 
Tidligere har slike skap i betong veid 
600 kilo og tatt 3,5 time å installere. 

Enklere installasjon, lenger levetid 
og enklere rengjøring gir samlet store 
kostnadsbesparelser. 

Etablert: 2015
Innovasjonsselskap: Innoventus Sør
Gründere: Glenn og Kenneth Jakobsen

RESMAN 

OVERVÅKER OLJEN

Resman tilbyr trådløs overvåking av 
oljebrønner. Teknologien gir hundretu-
senvis av ekstra oljefat per år og kutter 
samtidig logging og borekostnader. 

Selskapet ble solgt for over 1 milliard 
kroner til Nordic Capital i 2015.

Etablert: 2005
Innovasjonsselskap: Sintef TTO

GASSECURE

HINDRER EKSPLOSJON

Gassecure lager gassdetektorer som 
monteres for å beskytte ansatte og 
infrastruktur på oljeinstallasjoner mot 
eksplosjonsfare.

Selskapet ble solgt til tyske Dräger 
for over 500 millioner kroner. 

Etablert: 2009
Innovasjonsselskap: Sintef TTO

CUBILITY 

BEDRE FILTRERING
Cubility forenkler rensing av boreslam og 
reduserer avfall og forbruk av kjemikalier. 

Selskapet har siden sitt kommersiel-
le gjennombrudd i 2012 fått en rekke 
utmerkelser. Løsningen bygger på bruk 
av vakum og filtrering. 

Selskapet ble kjøpt opp av kapitalfon-
det Triton i 2014.

Etablert: 2005
Innovasjonsselskap: Validé 

Rust og slitasje koster milliarder hvert 
eneste år.

Seram Coatings har lykkes med å 
gjøre et av verdens hardeste stoffer, 
silisiumkarbid, om til pulverform. 

Selskapet ble i 2015 kåret til beste 
bedrift spunnet ut av et europeisk 
universitet. 

Det nye pulveret antas å være starten 
på et nytt milliardmarked - som vil øke 
levetiden for blant annet båter, fly og 
rakettkomponenter. 

For øyeblikket testes produktet i en 
rekke forskjellige industrier. 

Etablerte forskere mente inntil nylig 
at dette var umulig. 

Etablert: 2014
Innovasjonsselskap: NTNU TTO
Gründere: Gisle Østereng, Nuria 
Espallargas og Fahmi Mubarok.
Innhentet kapital: 20 millioner kroner
Verdsettelse: 60 millioner kroner (2016)

SERAM COATINGS

SUPERPULVER FORLENGER LEVETIDEN
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DET	GRØNNE	SKIFTET/BIO
Fornybare energikilder vokser stadig raskere. Dristige spådommer anslår at solenergi kan 
utgjøre størstedelen av energimarkedet i 2030. 
 
Samtidig vil autonome biler og ande delingsøkonomitjenester bidra til mer effektiv ut-
nyttelse av knappe ressurser. Sensorer, 3D-printing, bioteknologi og genprogrammering 
bidrar hver på sin måte til å realisere et mer sirkulært og bærekraftig samfunn.
 
Norge er i dag langt fremme på flere områder som leder mot et mer bærekraftig samfunn.
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DET	GRØNNE	SKIFTET/BIO

Bedre vedlikehold, redusert nedetid og 
økt produksjon. 

Det er resultatet av stipendiat Ole 
Erik Enderuds analyseverktøy der vind-
parkene visualiseres og data deles på 
tvers av vindparkens verdikjede. 

Enderud anslår at gevinsten kan belø-

pe seg til noen hundre millioner kroner. 
Løsningen er utviklet i samarbeid 

med Statoil og testet ut på milliardin-
vesteringen Dudgeon Park, som er en 
del av Sheringham Shoal.

Enderud utvikler nå løsningen for å 
simulere vedlikehold i flere bransjer.

Etablert: 2014
Innovasjonsselskap: Validé
Gründer: Ole Erik Enderud, stipendiat 
ved Universitetet i Stavanger.

SHORELINE 

VIRTUELLE VINDPARKER

GENO 

EKSPORTSUKSESS MED OKSEAVL
En halv million kalver med norske fedre 
ble født over hele verden i 2016. 
En av Norges ukjente eksportsuksesser 
er oksesæd fra Geno SAs eliteokser 
på Stange i Hedmark. Dosene sen-
des til over 30 land og i 2016 ble for 
første gang flest sæddoser sendt ut av 
landet.

Suksessen hviler på Norge har prioritert 
helsen til rasen Norsk Rødt Fe (NRF). 

Grunnlagt: 2003 (internasjonal satsing)
Innovasjonsselskap: Hedmark Kunn-
skapspark
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OTOVO SOLAR

SOLCELLER TIL FOLKET
ORIVO

OPPRINNELSES- 
TESTING AV OMEGA 3

WEN ENERGY

FORNYBART MIKRONETT

Solceller på taket gir kortreist strøm 
til deg. Otovo Solar har det siste året 
automatisert jobben med å kjøpe, 
planlegge og finansiere nye solcelle-
anlegg. 

Nå er Otovo i gang med neste fase 
der de er blitt et eget strømselskap, og 
lar kundene selge overskuddstrømmen 
til naboen for dobbel pris av hva vanli-
ge nettselskaper tilbyr. 

Dermed har det lille selskapet lykkes 
med å starte en liten strømrevolusjon i 
Norge.

Oppstart: 2016
Innovasjonsselskap: Startuplab /  
Founders fund
Gründer: Andreas Thorsheim, Simen 
Fure Jørgensen og Andreas Bentzen.
Innhentet kapital: 30 millioner kroner

Smarte strømmålere er på vei inn i nor-
ske hjem. Men hva skal de brukes til?

Halden-baserte eSmart systems vil ska-
pe mening i alle dataene for å forutsi 
kundenes fremtidige strømforbruk.

Samtidig vil selskapet forenkle over-
våkning og feilretting av strømnettene 
ved hjelp av droner. 

Det har vekket interessen hos 
Kongsberg Digital, en del av Kongs-
berg gruppen, som har investert 100 
millioner kroner i selskapet. 

Til sammen legger det grunnlaget for 
smartere og mer effektive strømnett. 

Etablert: 2012
Innovasjonsselskap: Smart innovation 
Norway 
Gründer: Knut Johansen
Verdsettelse: Om lag 300 millioner 
kroner. 

ESMART SYSTEMS 

SMARTERE STRØMNETT

Forest Vision beregner med stor nøyaktig-
het tilvekst, avskoging og total biomasse 
i skogene. Ved hjelp av radarsignaler fra 
to og to satellitter måles høydeendringer 
i skogen og man kan beregne hvor mye 
skogen har vokst (eller blitt redusert) i 
intervaller helt ned til en uke.

Tidligere har dette vært gjort med fly, 
og da med mange års mellomrom. Løs-
ningen ble i 2015 testet ut på Uganda, 

der de oppdaget at høyden på skogen 
var sunket 33 cm siden årtusenskiftet. 

Forest Vision vil bidra til å effektivisere 
skogplanleggingen, både for norske sko-
geiere og tropiske regnskogforvaltere. 

Innovasjonsselskap: Kjeller Innovasjon
Grunnlagt: 2015
Forskning fra: NIBIO
Gründer: Svein Solberg

I 2011 fikk GC Rieber Oil negativ 
omtale for å ha kjøpt fiskeolje fra 
Vest-Sahara, som er boikottet av 
norske myndigheter. 

Det ble startskuddet for Orivo – et 
selskap som analyserer Omega3s 
kvalitet og opprinnelse, basert på 
labtest av fiskeolje eller fiskemel. 

Resultatet sammenlignes med en 
art/opprinnelse-database bygget 
opp av OmegaVeritas. 

Grunnlagt: 2011
Innovasjonsselskap: ÅKP og  
Protomorere
Gründer: Svein Erik Haugmo og 
Kystlab

Vind og sol kan til sammen bli en nær 
komplett energiløsning. WEN Energy 
syr nå sammen fornybar-løsninger som 
tilbyr energi året rundt. 

Løsningene kan nå også fungere som 
fullverdig backup-system. 

Oppstart: 2011
Innovasjonsselskap: T-lab

TECH

FOREST VISION 

SATELITTBASERT OVERVÅKING AV SKOG
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TECH
Nye teknologiselskaper vokser frem og utfordrer etablerte bransjer. På samme måte som Facebook 
ikke stammer fra mediebransjen, Tesla ikke kommer fra bilbransjen, bidrar nye norske selskaper til å 
sprenge etablerte rammer.

Remarkable, Elliptic lab, Kahoot, Huddlestock og Leieting er noen av selskapene som fornyer vår 
måte i interagere med samfunnet eller utfordrer etablerte bransjepraksiser.

Teknologiselskapene er viktig for å gi nye impulser, ideer og løsninger til de etablerte norske 
næringene. Og innimellom skapes også internasjonale tech-suksesser i verdensklasse.

05
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Aktive lærere og passive elever. Det er 
fortsatt en viktig del av norsk skole. 

Norske Kahoot har fått 40 millioner 
månedlige brukere på at læring hand-
ler om å være aktiv. Selskapets mål er å 
få elevene selv til å skape læringsmate-
rialet i form av Kahoot-quiz-er. 

Den første ideen om å utvikle spill-
baserte opplevelser fikk Alf Inge Wang 
allerede i 2006, mens dages Kahoot 
ble født først i 2014. 

Etablert:  2006 / 2014
Innovasjonsselskap: Startuplab, NTNU

Gründere: Alf Inge Wang, Johan Brand, 
Morten Versvik og Jamie Brooker. 
Kapital: Hentet i fjor over 80 millioner 
kroner fra Northzone, Creandum og 
Microsoft. Tidligere blant annet vært fi-
nansiert av pilotkunder, samt forskning- 
og utviklingspenger. 

KAHOOT 
40 MILLIONER BRUKERE STEMMER FOR AKTIV UNDERVISNING

ELLIPTIC LAB

FULLSKJERM PÅ MOBILEN
Norske Elliptic labs står bak en liten 
smarttelefoni-revolusjon: deres ul-
tralydteknologi gjør at skjermen kan 
dekke hele fremsiden på telefonen. 

Sensorteknologien som i dag krever 
plass kan nå legges bak skjermen. 

Selskapet fikk et solid gjennombrudd 
da Kinas Apple, Xiaomi, lanserte første 
telefon med teknologien høsten 2016. 

Veien mot suksessen startet allerede 
før smarttelefonen ble oppfunnet. Den 

gang var fokuset medisinsk teknologi. 
I 2017 er målet å ta stadig større biter 
gjennom å revolusjonere dagens mo-
biltelefoner. 

Etablert: 2006
Innovasjonsselskap: Inven2 
Gründer: Tobias Dahl
Ansatte: 40
Kapital: 162 millioner kroner (200 milli-
oner kroner inkludert offentlig støtte)
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REMARKABLE 
100 MILLIONER KRO-
NER I FORHÅNDSSALG
Kan følelsen av penn mot papir gjen-
skapes på et digitalt brett. Giganter 
som Apple, Amazon og Microsoft har 
prøvd og mislykkes. 

I desember 2016 lanserte norske 
Remarkable «det umulige produktet». 

Gründer Magnus Haug Wanberg 
jobbet med produktet i fire år før pro-
duktet ble lansert. 

Papirbrettet har fått rosende omtale 
over hele verden. Kjøperne står også 
i kø. 

De to første døgnene etter lansering 
solgte selskapet 1000 nettbrett for to-
talt 3 millioner kroner. Et halvt år sene-
re har ”papirnettbrettet” forhåndssolgt 
for over 100 millioner kroner. 

Etablert: 2013
Innovasjonsselskap: Startuplab
Gründer: Magnus Wangberg

HUDDLESTOCK 

TJEN PENGER PÅ Å VÆRE EKSPERT

INCLUDE OS 
NYTT OPERATIVSYSTEM VEKKER
INTERNASJONAL INTERESSE

LEIETING 

ENKLERE Å DELE PÅ TINGENE DINE

Førsteklasses videokonferanse til prisen 
av et webkamera. 

Det er utgangspunktet for  Hudd-
ly – Kubicam. Gründerne og mange 
av teamledere har bakgrunn fra det 
norske videokonferanseselskapet 
Tandberg. 

Selskapet sikter nå mot å utvikle 
analyseverktøy som gir ledere tilbake-
meldinger på ikke-verbale hendelser i 
møtene.

Etablert: 2013 
Innovasjonsselskap: Startuplab
Gründere: Stein Ove Eriksen, Anders 
Eikenes
Kapital: Hentet 106 millioner kroner

HUDDLY

FØRSTE-KLASSES  
VIDEOKONFERANSE  
VIA WEBKAMERA

Har du unik innsikt på et område? Da 
vil det norske Fintech-selskapet Hudd-
lestock la deg tjene penger på dette. 

Samtidig lar Huddlestock vanlige folk 
få kjøpe aksjer basert på disse inves-
teringsrådene som tidligere har vært 
forbeholdt proffene.

Gründer og doktorgradstudent Murs-

hid Mikael Ali har patentert løsningen. 
Selskapet er nå priset til 108 millioner 

kroner, og har etablert seg i London.

Etablert: 2014
Innovasjonsselskap: Validé
Gründer: Murshid Mikael Ali
Kapital: 12 millioner kroner

Dagens dataprogrammer kjøres på top-
pen av operativsystemet. Norske Include 
OS snur dette prinsippet på hodet. Hva 
om programmene kan inkludere kun de 
funksjonene fra operativsystemet som 
trengs for å levere tjenesten du vil ha. 

IncludeOS krever dermed 100 gan-
ger så lite minne og opptil 20 prosent 

mindre  prosessorkapasitet som tradi-
sjonelle systemer.

Etablert: 2016
Innovasjonsselskap: Kjeller Innovasjon
Forskning fra: Høgskolen i Oslo og 
Akershus.
Gründere: Alfred Bratterud

Viste du at en drill brukes kun 12 mi-
nutter i sin livslengde? 

Det vet gründerne bak Leieting.no. 
Inspirert av delingsøkonomien startet 

de en nettside hvor du kan leie deg en 
drill og mange andre ting du ikke bruker 
så ofte.

Etablert: 2015
Innovasjonsselskap: BTO
Gründer: Bjørn Reidar Ur, Christer 
Hansen Eriksen.
Investering: inviterte brukerne til å 
investere i virksomheten, og fikk da inn 
2,1 millioner kroner i kassa fra totalt 28 
investorer. 
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KONTAKTPERSON
Lise S. Bruusgaard
   +47 991 05 279     lise@abelia.no

Abelia Gründer er et gunstig medlemstilbud 
skreddersydd for ambisiøse vekstbedrifter.

Vi skrur ned prisen for gründerbedrifter i 
etablerings- og vekstfasen. 

Medlemskap koster kr 3.900,-/år for de 
fem første årene etter oppstart av  
bedriften. 

Det sikrer forutsigbare kostnader  
samtidig som du sparer penger ved 
å utnytte unike rabatter som NHO 
Forsikring.  
 
Når bedriften får mer enn 10 millioner 
kroner i årlig omsetning eller er eldre 
enn fem år går bedriften over til Abelias 
ordinære medlemsvilkår. 

BLANT MEDLEMSFORDELENE  
FINNER DU:

1. Nettverk og møteplasser
2. Unike rabatter
3. Gratis tilgang til arbeidskontrakter  
 og andre juridiske maler
4. IPR-rådgivning
5. Næringspolitikk for vekstbedrifter
6. Veiledning for effektiv navigering i 
 virkemiddelapparatet
7. Kompetanseprogrammet Build2Grow

Flere medlemsfordeler og  
mer om Abelia Gründer her: 

https://www.abelia.no/grunder
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