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– Alle vinner?
– Ja, alle vinner! Det en illusjon å tro at en bedrift med 
et par–tre ansatte kan utrette så forferdelig mye. De er 
avhengige av å være tett på et miljø som er større.

– Vi vet en hel del om hva en inkubator må ha på 
plass for å fungere, forklarer den nye Siva-sjefen. Men 
noen steder er det ikke mulig å oppfylle betingelsene, 
det mangler folk, blant annet. Dette drar både i retning 
av å samle de mindre miljøene, danne klynger der det 
er mulig, og i retning av storbysatsing.

Erik Haugane forklarer at det per i dag er et riktig nivå 
på det som bevilges til innovasjonsmiljøene i tynt be-
folkede områder, og som gir effekter i form av sterkere 
lokalt næringsliv. Men manglende satsing i byene gjør 
at vi går glipp av veldig mye som kunne skapes også 
der. Innovasjon er et nasjonalt anliggende og ikke et 
distriktstiltak, og tiden er moden for en betydelig større 
satsing fra Næringsdepartementet. 
– Og det som er bra, legger han til, er at vi har en 
rekke gode eksempler rundt omkring i landet. Det 
gjelder bare å få registrert de rette parametere og 
innhente dokumentasjon.

– Det høres så enkelt ut?
– Vel, det er ikke det. Fra jeg begynte i Siva har jeg 
prøvd å sette meg inn i hva virkemiddelapparatet får 
til, og hva det ikke får til. Man hører ofte fleip om hvor 
mye penger som søles bort, eller utrolige suksess-
historier. Men vi trenger sikker kunnskap om hva
innsatsen resulterer i jevnt over.

– Og den utfor-
dringen grep du raskt tak i? 
– Jeg kommer jo med erfaring og bakgrunn fra 
oljeindustrien, noe som naturligvis påvirker hvordan 
jeg oppfatter forholdene her på den nye arbeids-
plassen. Oljeindustrien er ganske presis med hensyn 
til metode og analyse, også når det gjelder usikkerhet. 
Her har vi noe å lære, for jeg opplever at det er for 
mye synsing om hvorvidt de ulike prosjektene virker 
bra eller ikke. Derfor har vi, med styrets entusiastiske 
tilslutning, ansatt en innovasjonsanalytiker som skal 
finne en bedre metodikk for å begrunne våre satsinger. 
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Han byr på et pappkrus kaffe og lar det skinne igjen-
nom at et nytt møte venter om en times tid. Så vi har 
god tid. 
– Hva var det du skulle spørre om?

– Det var dette med å få mer fres på virkemiddelapparatet, 
hvordan skal du gå fram?
– Det er ikke virkemiddelapparatet jeg er opptatt av å 
få fart på, men innovasjonstakten i Norge. Og hvordan 
virkemiddelapparatet kan jobbe for å få til det.
– Javel, og hvordan får vi til det?
– Det er et stort spørsmål, og jeg har gjort meg noen 
tanker… Ut fra det jeg har sett så langt, synes det som 
om innovasjonstakten i de største byene er langt under 

forventing. Det må det gjøres noe med.
– Er det mulig?
– Siva gjør forholdsvis lite i de større byene, for så 
vidt gjelder det virkemiddelapparatet generelt. Min 
slutning er at vi må ta med oss våre gode erfaringer fra 
mindre befolkede områder og benytte dem i stor-
byene. Innsatsen Siva gjør i tynnere befolkede 
områder, gir nemlig stor effekt. Der gir næringshagene 
og inkubatorene en dobling til tredobling av 
innovasjonstakten.
Erik Haugane viser til at vi lenge har levd under 
mottoet «Ta hele landet i bruk», i betydning av at vi 
må ta distriktene i bruk. 
– Jeg snur litt på det: «Ta hele landet i bruk – også 
byene». Dersom vi øker innsatsen i de større byene, 
samtidig som vi holder trykket oppe i tynnere be-
folkede områder, vil det øke resultatet i form av flere 
nystartede bedrifter og vekst innenfor eksisterende 
næringsliv.
– Hva betyr det i praksis at Siva nå skal satse på byene?
– Å gjøre mer i byene, betinger at vi etter hvert får 
mer midler. Klarer vi å styrke innovasjonsmiljøene i 
byene, styrker vi også plattformen for at hele regionen 
omkring skal bli sterkere. Også de mer utsatte miljøene 
får mer å bygge på.

Den nye Siva-bossen inviterer inn på 
møterommet. Han kommer med raske 
skritt fra et møte som varte noen minutter 
for lenge, iført dongeribukse og skjorte, 
altså, uten jakke og "propell", slik vi hadde 
forventet. Det får vente til fotograferingen. 
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Han forteller at innovasjonsanalytikeren også skal 
drive sammenlignbare studier med utlandet. 
– Hva bør forventes av en by med 30 000 studenter, 
en by som årlig sender 5 000 studenter ut i markedet? 
Hva er vanlig i andre innovative miljø? Hva bør ambi-
sjonen være? Når jeg stiller slike spørsmål, er det ingen 
som har konkrete svar. 

– Du har allerede gjennomført en viss omorganisering i Siva. 
Beskriv kort de grep som er gjort og hvorfor det var nødven-
dig?
– Vi har ryddet opp slik at vi ikke lenger har ulike 
styrer for våre datterselskaper. Nå har vi ett styre, Siva 
SF sitt, med ansvar både for eiendomsvirksomheten og 
all annen virksomhet. Siva er tuftet på eiendomsvirk-
somhet, eierskap og støtte til innovasjonsprosesser. 
Dette må vi få til å virke optimalt sammen. Og organi-
seringa er et middel for å få en helhetlig tenkning rundt 
våre engasjement. Administrasjonen skal i fellesskap 
bli enige om hvordan ting skal gjøres. Videre er Siva 
næringsnøytral, og vi har derfor avsluttet egen satsing 
på reiseliv. Det ivaretas av Innovasjon Norge.

– Flere endringer?
– Videre har vi skilt ut eierskapene våre i en egen 
avdeling, slik at vi kan drifte selskapene i innova-
sjonsnettverket og se hva som er fornuftig for dem, 
uavhengig av om de skal få offentlig støtte eller ikke. 

Tidligere var det organisert slik at den avdelingen som 
vurderte slik støtte, også satt som eier av en rekke av 
disse miljøene.
– Så vi skiller litt her, innovasjon og eierskap, med hen-
syn til hva som er hver enkelt medarbeiders oppgave 
og ansvar. Vi skal bli gode og presise på at innovasjons-
miljøene som er best, skal få mer støtte, og de som ikke 
leverer, mindre. Dette blir analysert av medarbeidere 
som kun har til oppgave å vurdere dette, forklarer Erik 
Haugane.

– På eierskap blir det en annen skål, fortsetter han, 
nemlig at vi og private medeiere samler oss om å ut-
vikle selskapene så de blir gode for eierne og 
samfunnet. 

– Dette er i hovedsak de organisatoriske endringer som 
er gjort. Og i forbindelse med dette har vi gått gjen-
nom vår egen omfattende styrerepresentasjon – vi satt i 
over hundre styrer. I og med at eierskapsoppgavene er 
flyttet over i egen avdeling, er behovene endret, og vi 
vil sortere vårt engasjement i selskapene: Hvor sitter vi 
i styrene? Hva gjør vi bare på generalforsamling? Hva 
gjør vi i forhold til valgkomiteer?

– Når det gjelder fornuftig bruk av penger, så har vi 
nå etablert rapporteringssystemer og analyseverktøy 
som gjør at vi skal klare å skille ut hvem som er gode 

og hvem som er dårlige, uavhengig av om vi sitter i 
styrene eller ikke. 

– Et radikalt grep i forhold til Sivas tidligere praksis og 
relasjonen til nettverket?
– Ja, det er for så vidt et radikalt grep at man skifter 
administrerende direktør. Men jeg fortsetter bare en 
kursdreining som har pågått de siste årene. Nærheten til 
toppleder i Siva som mange av miljøene har opplevd, 
vil ikke lenger oppleves på samme måte. Men min 
intensjon er å styrke kompetansen og ansvarliggjøre 
seksjonslederne som skal ta hånd om dette. Der mange 
av de ytre miljøene tidligere møtte administrerende 
direktør, vil de nå møte en seksjonsleder. Det vil nok 
oppleves som annerledes.

– Vil du si at du omdefinerer Sivas rolle?
– Nei, jeg skjønte raskt at det er viktig å hegne om Sivas 
rolle innenfor virkemiddelapparatet og gjøre rollen mer 
avklart og presis. Vår rolle skal være som den har vært. 
Vi skal være næringsnøytrale, vi skal ikke støtte enkelt-
bedrifter, men bygge organisatorisk og fysisk infrastruk-
tur. Vi skal fortsette å bygge industrianlegg for bedrifter 
som vi finner samfunnsmessig nyttige, og der markedet 
svikter. Og det skal ikke være uklarheter om hva som er 
oppgavene til Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller 
Siva.
– Er du redd for et uheldig konkurranseforhold dere imellom?
– Nei. Jeg tror heller på bedre samordning og tettere 
samarbeid. Eksempelvis er Sivakontoret i Oslo nå sam-
lokalisert med Innovasjon Norge i Akersgata. I tillegg 
til at staten og samfunnet sparer penger på dette, er 
hensikten å sikre at Innovasjon Norge, Siva og Forsk-
ningsrådet tenker i flerspann og drar i samme retning. 
Skal våre innovasjonsmiljø fungere, må alle aktørene ha 
stor oppmerksomhet mot bedriftene som er der, for de 
skal presumtivt ha større suksessrate enn andre steder. 
Og lettere tilgjengelighet til støtteapparatet. 

– På hvilke områder har Norge størst potensial for næringsut-
vikling?
– Det er spesielt to områder. Det ene er der vi har en 
råvarebasert fordel; olje, gass, vannkraft, fisk, oppdrett, 
mineraler… Og så har vi en ekstra fordel i at vi er så få 
å fordele naturressursen på. 
– Og det andre området?
– Den andre store fordelen er det høye kostnadsnivået 
i Norge. Det framstår for mange som en ulempe. Men 
det medfører at vi her har et kjøpekraftig publikum for 
framtidens løsninger. Derfor ble mobiltelefonen utviklet 
i Norge, og derfor ble køfriteknologien utviklet her. 
Etter hvert blir teknologiene billige nok og kan brukes 
overalt i verden. Der det trengs et massemarked med 
en gang, og et billig produksjonsapparat nært knyttet til 
innovasjon, har Norge bare ulemper. Men det skal vi 
ikke gråte over, vi har mange konkurransefordeler! Her 

kan vi utvikle og benytte teknologi som resten av ver-
den vil ta i bruk om 20 år.

– Beskriv deg sjøl med få ord. Hva slags type er du, egentlig?
For første gang i samtalen stopper det litt opp. Erik leter 
etter ord. 
– Ehee… Egentlig er jeg jo snill, da… Og så er jeg 
utålmodig og ganske analytisk når det gjelder å se hva 
som er tilstrekkelig informasjon for å treffe en beslut-
ning. Jeg er ikke redd for å ta avgjørelser og framstår da 
kanskje som arrogant. Jeg er en rasjonell optimist, for å 
bruke en kjent term fra litteraturen. 
– Veldig realist, naturvitenskapsmann, tror ikke på fan-
tasier og dogmer, føyer han til. 
– Du blir vel ofte betegnet som en gründertype?
– Ja, men jeg har ikke vokst opp i en kultur hvor det 
har vært framelsket. I ettertid ser jeg at jeg kunne ha 
gründet ting mye tidligere. At jeg startet Pertra og se-
nere Det norske var foranlediget av at jeg snublet over 
muligheten.
– Beste egenskap?
– Ehee… Godt humør, kanskje. En tidligere kollega sa 
at det er herlig å krangle med meg, for etterpå er jeg 
like blid uansett. Det synes jeg var en fin attest, avslut-
ter den nye propellen i Siva og løper av sted til neste 
avtale.

Egentlig 
er jeg vel 
snill
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ERIK HAUGANE
• født 2. februar 1953 i Mo i Rana 
• cand. real. i eksogen geologi fra    
 Universitetet i Tromsø 
• letegeolog i Esso
• forsker, SINTEF i Trondheim
• rådgiver hos fylkesordføreren 
 i Sør-Trøndelag 
• spesialrådgiver i seismikkselskapet   
 Petroleum Geo-Services ASA (PGS)
• stiftet Det norske (daværende Pertra) i 2001  
 og var selskapets administrerende direktør  
 fram til 2013
• administrerende direktør i Siva SF
• stiftet i sin tid Rana Natur og Ungdom, 
 aktiv grotte- og gruveutforsker
• gift, to voksne barn
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«Ta hele 
landet i bruk 
  – også byene»
Dersom vi øker innsatsen i de større byene, 
samtidig som vi holder trykket oppe i tynnere 
befolkede områder, vil det øke resultatet i 
form av flere nystartede bedrifter og vekst 
innenfor eksisterende næringsliv.
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Siva er til stede over hele landet, 104 eierskap i 
innovasjonsselskaper i skrivende stund. Disse 
representerer en viktig infrastruktur for utvikling av 
bedrifter og ideer over hele landet. Dette kan Siva, 
men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre, at vi ikke 
kan oppnå mer. 

Spesielt i de større byene våre og i tilknytning til de 
store utdanningsinstitusjonene mener Siva at det er 
et stort uutløst potensial for vekst og utvikling. Vi er 
overbeviste om at det eksisterer mange gode ideer som 
aldri kommer frem til markedet eller får utnyttet sitt 
potensial. 

Utviklingen i de større byene er også avgjørende for 
hvordan det går med omlandet. Uten gode lokomotiv 
utløses heller ikke potensialet i regionene. By og land – 
hand i hand. Derfor vil mange oppleve et mer 
ambisiøst Siva på dette området fremover, vi vil mye, 
og vi kommer til å jobbe hardt for å få det til.

Dette har allerede gitt seg utslag med hensyn til 
hvordan vi har organisert oss internt. Jeg leder 
innovasjonsavdelingen med ansvar for eierskap,
innovasjon og vår virksomhet i utlandet. Formålet er at 
Siva gjennom eierskap, kunnskap om hva som virker 
og ikke virker, og nasjonale og internasjonale trender 
skal være et viktig redskap for å øke kvaliteten og
kapasiteten i hele innovasjonssystemet vårt. Flere skal 
få bedre hjelp og økte muligheter til å lykkes. 

Siva har økte ambisjoner for hvordan vi skal utøve 
vårt eierskap. Vi vil øke vår kapasitet på analyse og 
kunnskap. Med andre ord bli bedre på å vite hva som 
virker, og hva som ikke virker og hvilke trender og 
utviklingstrekk vi ser i Norge og internasjonalt. Dette 

er viktig informasjon både for oss og alle «våre» 
selskaper. 

Siva ønsker også å bidra mer systematisk og tydelig 
inn i alle våre engasjement. Frem til nå har dette vært 
søkt ivaretatt gjennom direkte styrerepresentasjon. 
Vi vil fremdeles sitte i mange styrer, men ser også at 
det fremover er et behov for å utvikle og formalisere 
kommunikasjonen mellom oss, selskapene og partner-
skapene våre. Vi vil derfor utvikle eiermøter som en 
møteplass der status, utvikling og forventninger fra 
alle deltakerne diskuteres. Sivanett og utvikling av mer 
regionale nettverk vil også få en sentral plass. 

Samfunnet bruker hvert eneste år betydelige beløp på 
FoU. Vi har store og kompetente utdanningsinstitu-
sjoner og mye næringsliv som leverer bra. Siva mener 
likevel at det er et større potensial for nyskaping og 
kommersialisering av ideer og produkter i skjærings-
punktet mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet 
og samfunnet for øvrig. Vi kommer derfor til å satse 
på å utvikle innovasjonskraften i alle større miljøer. I 
Tromsø er vi allerede på plass med Forskningsparken 
og Norinnova, vi satser i Oslo med Oslotech, Oslo 
Cancer Cluster og Koksa Eiendom. Vi har lignende 
engasjement i flere andre byer, og dette vil vi gjøre 
mer av. 

Sivas ambisjon er å bygge ut en komplett kjede av 
innovasjonssentra i tilknytning til alle større utdan-
ningsinstitusjoner og teknologimiljø. Vi mener at dette 
også vil være et betydelig bidrag til å styrke regionenes 
innovasjons- og konkurransekraft og dermed realisere 
det som alltid har vært et hovedmål for Siva: sikre 
utvikling i norske distrikt.

  FOR VEKST OG 
 UTVIKLING
POTENSIAL  
Et stort 

Av Ola Borten Moe, direktør Innovasjon

Det er mye som er 
nytt i Siva, også undertegnede. Som ansvarlig 
for innovasjon passer det i og for seg ganske godt 
– det er nyskaping, realisering av muligheter, kartlegging av 
potensial og markedsretting som kommer til å stå i fokus.
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Ved siden av Oslo universitets-
sykehus Radiumhospitalet er den 
36 000 m² store bygningen i ferd 
med å reise seg. 500 betongbiler 
var nødvendig for å få nok 
betong til grunnflaten. Som-
meren 2015 åpner Oslo Cancer 
Cluster Innovasjonspark.

Det overordnede målet er å korte 
ned tiden det tar å utvikle nye 
medisiner og behandlingsme-
toder for kreft. Hele verdikjeden 
fra forskning til legemiddel-

industri, utdanning og nyskaping skal få plass i inno-
vasjonsparken.

– Vi ønsker å bli et Global Center of Expertise. Verden 
er markedet, og våre forskere og bedrifter er globale fra 
dag én. Vi har også utenlandske medlemmer som kom-
mer til å ha sine norgeskontorer i innovasjonsparken på 
grunn av nærheten til det spennende kreftforsknings- og 
utviklingsmiljøet som Oslo Cancer Cluster (OCC) er, 
sier Einarsson.

Inkubator
I innovasjonsparken er Oslo Cancer Cluster Inkubator 
etablert, for å sette fart på kommersialiseringen av in-

novativ kreftbehandling basert på kreftforskningen ved 
norske sykehus og forskningsinstitusjoner. 
– Vi ønsker at det skal være kort vei mellom forskerne, 
behandlerne og bedriftene. I tillegg skal vi ha et faglig 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Ullern vide-
regående skole integreres i innovasjonsparken, noe som 
bidrar til at vi utdanner neste generasjons forskere og 
entreprenører, sier Einarsson.

OCC skal spille en rolle når framtidens kreftbehandling 
utvikles.

– Vi står foran et paradigmeskifte i kreftbehandlingen 
internasjonalt, der Norge er langt framme og godt posis-
jonert: Immun-onkologi. Dette er en form for kreftbe-
handling som bruker kroppens eget immunforsvar til å 
bekjempe kreften. Oppsiden er mer effektiv behandling 
og færre bivirkninger, sier Einarsson.

Lange tradisjoner
Historien om OCC begynte formelt sett i 2006, men er 
basert på en lang tradisjon for kreftforskning og behand-
ling som startet i 1932, da Radiumhospitalet ble åpnet. 
I 1952 ble Kreftregisteret etablert som et av verdens 
eldste i sitt slag, og året etter ble Institutt for Kreft-
forskning til. 

Jónas Einarsson ved 
Radiumhospitalets 
forskningsstiftelse er 
initiativtaker til Oslo 
Cancer Cluster. 

Innovasjonsparken bygges ved 
siden av Radiumhospitalet i Oslo. 

Jónas Einarsson ved Radiumhospitalets forsknings-
stiftelse og professor Kaare Norum ved Universitetet i 
Oslo innså midt på 2000-tallet at det allerede eksisterte 
det man kaller en klynge basert på dette miljøet, som 
inkluderte bedrifter og legemiddelindustri. I 2007 fikk 
OCC statusen Norwegian Centre of Expertice (NCE).

– Målet vårt videre var å samle klyngen fysisk, sier 
Einarsson.

De var aldri i tvil om at innovasjonsparken måtte bygges 
i umiddelbar nærhet til Radiumhospitalet på Monte-
bello i Oslo. De undersøkte flere muligheter i nærheten, 
men fant ikke noe sted det var mulig å bygge. Så fikk 
Norum høre at Ullern videregående skole rett ved siden 
av sykehuset skulle bygges ut.

– Pål Riis, Ullerns rektor, var veldig positiv til ideen om 
at skolen skulle bli en del av innovasjonsparken, men vi 
fikk en lang vei å gå med Oslo kommune for å få dette 
gjennom. Finansieringen ble gjort gjennom lån hos 
Innovasjon Norge og Radiumhospitalets legater. I tillegg 
fikk vi en samarbeidspartner på Hamar, Utstillings-
plassen, som har vært svært hjelpsom og verdifull for 
oss, sier Einarsson.

– For å si det kort, dette er det første og eneste eiendoms- 
prosjektet jeg skal være med på i hele mitt liv! fastslår 
Einarsson.

Kompetanse og kapital
Siva kom inn i prosjektet for to år siden. Da hadde pros-
jektet gått på et skjær og trengte løftekraft.

– Siva kom inn med kompetanse og kapital. Vi ønsket 
å spille på lag med de gode kreftene. Privat kapital og 
privat kompetanse ble mobilisert. Samarbeidet mellom 
forskning, næringsliv og utdanning gjør dette prosjektet 
unikt, sier Espen Susegg, som er direktør for 
Eiendom i Siva.

Han sier at dette er et stort prosjekt. 36 000 m² skal 
bebygges, noe som er krevende i seg selv.

– Vi bidrar med et aktivt eierskap. I tillegg har Siva vært 
representert som en del av NCE-programmet. Oslo 
Cancer Cluster Inkubator er også tatt opp som 
en del av Sivas inkubasjonsprogram, slik at grunnlaget 
for økt nyskaping bør være på plass, sier Susegg.

Han er opptatt av utviklingspotensialet, og det 
nasjonale og internasjonale perspektivet.

– Vi er inne for å realisere flere byggetrinn. Det er plan-
lagt en enda sterkere næringskomponent i byggetrinn 2. 
Vi ønsker at dette spennende og framtidsrettede 
prosjektet skal bli så bærekraftig som mulig, sier Susegg.

– Det er fint å ha solide eiere på eiendoms- og ut-
viklingssiden. At Siva ble med var utløsende for at 
dette i det hele tatt kunne realiseres, sier Jónas Einarsson. 

Prosjektet får mye oppmerksomhet, både i inn- og 
utland. Einarsson får invitasjoner fra hele verden om å 
holde foredrag om den kommende innovasjonsparken. 

- Integreringen og samarbeidet med Ullern vekker stor 
oppmerksomhet. Jeg tror veldig på synergieffektene. Vi 
var veldig tidlig ute med ideen om en slik innovasjons-
park innenfor kreftforskning. Dette er framtiden! sier 
Einarsson.

Ullern videregående skole integreres i innovasjonsparken. På den måten 
kan elevene lære om forskning og entreprenørskap på en daglig basis. 
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Skal utvikle framtidens       
kreftbehandling  
Kreftforskning, biotekbedrifter, legemiddelindustri og en videregående skole 
integreres i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. – Dette er framtidens måte å 
bygge kunnskapsnæring på, sier initiativtaker Jónas Einarsson.

OSLO CANCER CLUSTER:
• OCC er en forsknings- og industriklynge som samler 
 nær 70 medlemmer fra bioteknologibedrifter, 
 forskningsinstitusjoner, sykehus, universitet, legemiddel- 
   selskap, Kreftforeningen og Kreftregisteret. 
• Klyngen arbeider for å bedre livskvaliteten for   
 kreftpasienter gjennom utvikling av ny 
 kreftbehandling og diagnostikk.
• OCC ble etablert i 2006 og er eneste NCE innen helse.
• Mer informasjon finner du på oslocancercluster.no
 
 OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK:
• Åpner sommeren 2015.
• Bygges ved siden av Radiumhospitalet på 
 Montebello i Oslo.
• Samler hele verdikjeden innen kreftforskning- og   
 utvikling.
• Integrerer Ullern videregående skole og har 
 som mål å utdanne og motivere morgendagens 
 entreprenører og forskere.
• Gangbro mellom Innovasjonsparken, 
 Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning 
 sikrer kort avstand mellom forskere, klinikere, 
 næringsliv og kreftpasienter.
• Areal: 36 000 m2.
• Investeringsramme: ca 1 milliard kroner.
 
AKSJONÆRER  - OSLO CANCER CLUSTER 
INNOVASJONSPARK:
• Oslo Cancer Cluster
• Radiumhospitalets Legater
• Siva
• Utstillingsplassen Eiendom
• Industrifinans
• OBOS Forretningsbygg

OslO



StartupLab strekker seg over 3 000 lyse kvadratmeter i 
Forskningsparken i Oslo. Begrepet «åpent kontorland-
skap» får ny mening for den som tar seg en tur rundt. 
Hvis man vil ha en avskjermet prat i fellesområdene 
er det bare å rulle en av de store, robuste sofaene med 
seg. I kontorlandskapene har til og med klesskapene 
hjul. Fleksibilitet er et ord som går igjen, både når det 
gjelder innredning og filosofi generelt.

– Vi ønsker å være fleksible og dynamiske, og å tenke 
på en ny måte som inkubator. Vi fokuserer på å jobbe 
med selskapene daglig uten å sitte i styrene. Hvert 
selskap er unikt, hvert individ er unikt, sier partner Tor 
Bækkelund, som er en av initiativtakerne.

Han har lang erfaring fra forretningslivet, blant annet 
som CEO i Hugin Group. Sammen med de andre 
partnerne bruker han egne erfaringer og eget nettverk 
når han jobber med gründerbedriftene.

– Vår erfaring fra næringslivet er at alt er ulikt. Det 
finnes ingen liste hvor man kan krysse av punktene 
etter hvert som de er gjennomført. Det vil hele tiden 
komme nye utfordringer. Vi bryr oss om å finne 
løsninger på de reelle problemstillingene, sier 
Bækkelund.

Møteplass
60 gründerselskaper fra hele landet har i dag plass i 
StartupLab, de fleste innenfor it og teknologi. Startup-
Lab tilbyr medlemskap på månedsbasis, også dette er i 
tråd med tanken om fleksibilitet. Selskapene får tilgang 
til rådgivning, ulike workshops og aktiviteter som skal 
øke kontakten mellom gründerne.

– Vi skaper en møteplass mellom erfarne og nye grün-
dere. Hensikten er at erfaringer utveksles og nettverk 
deles, sier han.

Plassene tildeles hvis partnerne mener de kan hjelpe 
gründerne videre. 

– Hvis vi finner ut at vi ikke kan hjelpe dem her, 
prøver vi å tipse dem om andre ting via vårt nettverk, 
sier Bækkelund.

Han sier også at som en del av Sivas inkubatornettverk 
er gründerselskaper fra andre inkubatorer velkomne 
til å sitte i StartupLab i kortere perioder – eller bare en 
dag hvis de er i Oslo.

– Det er bare å ta kontakt med oss, sier Bækkelund.

Attraktiv inkubator
Oslotech har fått inkubasjonsmidler fra Siva i en del 
år, og etter at StartupLab ble etablert, er inkubator-
midlene kanalisert dit. 

– StartupLab er et veldig spennende og bra opp-
startsmiljø som er spesialisert for teknologibedrifter 
hvor seriegründere og nye gründere finner kompetanse 
og nettverk for å utvikle ideene sine. Kombinasjonen 
av etablerte, drevne gründere og førstegangsgründere 
er veldig bra og viser at StartupLab og Oslotech er en 
attraktiv inkubator, sier direktør Silje Hole i Siva. Hun 
nevner spesielt det gode samarbeidet med Universite-
tet i Oslo, som er største eier i Oslotech, og at mange 
unge gründere har utdannelse fra UiO.

– Selv om StartupLab er midt i Oslo, ser vi at det ikke 
er privat kapital eller private miljøer som kan eller vil 
finansiere det krevende og risikofylte arbeidet med 
å utvikle kunnskapsbedrifter innen teknologi. Det er 
bakgrunnen for at Siva har eierandel i Oslotech og at 
StartupLab får deler av driftsfinansieringen via Sivas 
inkubasjonsprogram, sier Hole.

Founders Fund
StartupLab har også etablert Founders Fund, som går 
inn med kapital i teknologiselskaper i en tidlig fase.

– Vi spurte suksessrike gründere som vi kjenner om 
de ville være med å bidra, og fikk god respons. Fondet 
er et eget aksjeselskap og administreres av StartupLab. 
Fondet tar aldri kontroll over selskapet, men bidrar 
med et samlet og sterkt nettverk, bred erfaringsbase og 
penger i en oppstartfase, sier Bækkelund.

StartupLab har også tette bånd til Silicon Valley i USA 
og en inkubator i Berlin. En av partnerne, Alexander 
Woxen, er stasjonert i teknologi-klekkeriet Silicon 
Valley. Derfra hjelper han gründerne i StartupLab.

Ivar Sagemo i AIMS Innovation er en av gründerne 
fra StartupLab som har vært flere ganger i Silicon Val-
ley. Hans firma har utviklet et program som overvåker 
komplekse it-systemer for organisasjoner og bedrifter, 
og bedriften har hatt plass i StartupLab i tre år.

– Vi trives med fleksibiliteten, og konkrete ting som at 
vi slipper å forholde oss til det praktiske med en kon-
torplass. Og vi får tilgang til de menneskene som sitter 
i StartupLab. Og vi føler også at vi får gitt noe tilbake 
gjennom å gi råd til andre. Alle kan lære noe av de 
tabbene andre har gjort, sier Sagemo.

 Satser 
 på fleksibelt 
GRÜNDER-
MILJØ 
Alle møblene har hjul, kablene hentes fra 
taket og pauseområdene er utstyrt med 
bordtennisbord. 60 gründerselskaper har 
tilgang til rådgivning, opplæring og inter-
nasjonalt nettverk i StartupLab i Oslo.  

Tor Bækkelund, Aleksander Ghous, 
Oda Sofie Dahl Eide og 
Odd Utgård er teamet som driver 
StartupLab i Oslo. Rolf Assev var 
ikke til stede da bildet ble tatt. 
Alexander Woxen jobber i Silicon 
Valley i USA.

OslO

STARTUPLAB
• Inkubator etablert i 2012
• Hjelper gründere med å bygge 
 morgendagens teknologbedrifter
• Lokalisert i Forskningsparken i Oslo
• Fokus på IT/Tech
• 60 bedrifter med 150 gründere
• 3 000 m2 moderne lokaler 
• Fire erfarne partnere
• startuplab.no

FOUNDERS FUND
• Initiert av StartupLab i 2013
• Fond etablerte for å hjelpe gründere 
 innen IT/Tech
• Størrelse 30 millioner kroner
• Skal investere i 20-30 selskaper
• Investerer mellom 250 000 og 
 1,5 millioner kroner per selskap
• startuplab.no/founders-fund
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Kunnskap og innovasjon er samlet på den gamle flyplas-
sen på Fornebu. Nå driver det finske selskapet Techno-
polis campusen, og bringer inn kunnskap og ideer som 
de har tatt med seg fra Finland. Fremdeles er visjonen 
den samme som IT Fornebu hadde.

– Historien startet for 15 år siden. Fred Olsens visjon var 
å skape en liten Silicon Valley på Fornebu. Store selska-
per som Telenor og Statoil etablerte seg på det tidligere 
flyplassområdet. Mindre firmaer kunne samarbeide 
med de store, og vokse selv, sier Kjell Kalland som har 
vært med på satsingen siden 2003. Nå er han adminis-
trerende direktør for Technopolis i Norge.

Østersjøen og Skandinavia
Han sier at tiden var i ferd med å løpe ut for IT Fornebu 
i den formen det hadde. Finske Technopolis var interes-
sert i å overta.

– Nå er det Technopolis som fortsetter historien på 
Fornebu, med de nødvendige finansielle muskler til å 
utvikle dette videre, sier Kalland.

I desember kjøpte Technopolis 70 prosent av IT 
Fornebus utviklede eiendommer. Selskapet Koksa 
Eiendom AS eier og driver alle andre eiendommene 
IT Fornebu tidligere hadde ansvaret for, i tillegg til 30 
prosent av de utviklede eiendommene. Siva eier 32,6 
prosent av Koksa Eiendom.

Technopolis ble stiftet i 1982, og selskapet hadde etter 
hvert campuser spredt over hele Finland. De seneste 
årene har de ekspandert med campuser i St. Petersburg, 
Tallinn og Vilnius. Selskapets kjernevirksomhet er å 
tilby bistand til forretningsutvikling kombinert med å 
bygge moderne og fleksible bedriftsmiljøer for leietak-
erne. 

– Technopolis har allerede et effektivt konsept, utviklet 
i Finland. Dette er en god løsning for eierne, både for 
Siva og for de mindre eierne, og det er mange fordeler 
for deltakerbedriftene, sier Kalland.

Øker bedriftenes nettverk
Karita Huotari leder arbeidet med Technopolis nett-
verksarrangementer. Hun jobber nå med oppstart av de 
ulike aktivitetene på Fornebu.

– Vi har et konsept som fungerer bra i Finland som vi 
vil overføre til Norge. Nordmenn er litt tilbakeholdne 
med å ta kontakt, akkurat som finner. Derfor støtter vi 
dem i nettverksbygging og matchmaking, sier Huotari.

Med 1 500 deltaker-
bedrifter som til 
sammen har 
32 000 ansatte, er 
det et stort potensiale 
for nettverksbygging 
over landegrensene. 
En gang i året ar-
rangerer Technopolis 
en konferanse for 
deltakerbedrifter fra 
alle landene. I tillegg 
finnes det en rekke 
arrangementer som 
holdes jevnlig.

Forretningsfrokoster 
og ulike arrange-
menter som skal 
gjøre bedriftene 
kjent med naboene 
i campusene er to 
arrangementstyper 
som holdes jevnlig.

– Et av de andre 
arrangementene er 
skreddersydd match-
making. Det betyr at vi har en tilstelning som retter seg 
mot spesielle grupper og interesser. Vi bringer nøkkel-
bedrifter sammen til forretningsdiskusjoner og en-til-en-
møter. Dette er veldig effektivt, sier hun.

Møter mellom små bedrifter og potensielle investorer er 
et av de andre arrangementene.

– Bedriftene holder en kort pitch om seg selv. I tillegg 
til at de får møte investorer, så treffer de andre bedrifter 
og finner kanskje samarbeidspartnere. I tillegg lærer 
bedriftene av å høre presentasjonene fra de andre. Vi 
opplever en veldig synergieffekt av disse møtene, sier 
Huotari.

I samme gate, men likevel ganske ulikt, er det som 
kalles talentmøter. Dette er direkte rekruttering av 
ansatte til bedriftene.

– Her er det mennesker som holder pitch om seg selv for 
mulige arbeidsgivere. Dette startet i Helsinkiregionen. Vi 
opplevde at mange manglet nettverket som trengtes for 
å finne riktig jobb. Det er utfordrende å skulle presentere 
seg selv foran et publikum, men det blir lettere når man 
ser andre gjøre det samme. Både for de som leter etter 
arbeid og for bedriftene som trenger arbeidskraft er disse 
møtene fruktbare, sier Karita Huotari. 

SPRER 
NETTVERK 
FOR VEKST

Technopolis driver 21 campuser spredt over tolv byer i fem land. 
Det finske næringsutviklingsselskapet videreutvikler nå en campus på Fornebu. 

Nettverksbygging og matchmaking er sentralt.

TECHNOPOLIS 
I 1995 startet Fred Olsen og Norsk 
Investorforum et bredt nærings-
politisk arbeid som inkluderte 
ideen om etableringen av et IT- og 
kunnskapssenter på Fornebu.
IT Fornebu Eiendom AS ble stiftet i 
1997. Selskapet investerte i, forval-
tet og utviklet næringseiendom og 
la til rette for kunnskapsintensive 
selskaper.
I desember 2013 overtok det finske 
børsnoterte selskapet Technopolis 
70 prosent av IT Fornebus utviklede 
eiendommer. 
Selskapet Koksa Eiendom AS 
eier og driver alle andre bygg IT 
Fornebu tidligere hadde ansvaret 
for, i tillegg til 30 prosent av de ut-
viklede eiendommene. Siva eier
32,6 prosent av Koksa Eiendom.
Technopolis eier og driver fra før 
bedriftsmiljøer i Finland, Russland, 
Estland og Litauen. Det er rundt 
32 000 personer og nesten 1 500 
bedrifter og organisasjoner i 
Technopolis lokaler.

Kjell Kalland og Karita 
Huotari i Technopolis viderefører 
veksthuset for gründere i det som 
var terminalbygget på Fornebu 
flyplass.

OslO
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TrOndheim

Derfor vil Siva satse på å utvikle og styrke innova-
sjonskraften i våre storbyer, ikke minst Trondheim, 
som ifølge Siva er blant byene med størst potensial for 
innovasjon og nyskaping.
– Det er ikke slik at vi ikke har smarte folk andre 
steder, og at ideer bare dukker opp i byene. De dukker 
opp overalt, understreker Sivadirektør Erik Haugane.
– Men for at ideer skal kunne utvikle seg og blomstre, 
er det noen av dem som bare kan realiseres i større 
miljø. Og andre ideer fra norske miljø krever så rask 
vekst og en så stor investering at de bare er realiserbare 
i utlandet. 

– «En kjede av store innovasjonssentra», er ikke det en vel 
luftig tanke?
– Jeg tror ikke det. Vi vil at Norge fortsatt skal være 
på topp ti blant landene i verden om 50 år, og at 
befolkningen skal ha det veldig bra her. Da er ikke 
det et spørsmål om å finne mer olje eller å fiske mer, 
men rett og slett om hvor god innovasjonstakten er. 
Historisk sett er det de rikeste landene som har høyest 
innovasjonstakt. Hvis ikke vi klarer å legge til rette for 
det mens vi har en særs robust nasjonal økonomi, over 
hele landet, inklusive byene, så kommer vi før eller 
siden på hælene.

Erik Haugane hevder at Trondheim, med forsk-
ningsinnsatsen fra NTNU, Sintef, HiST og andre, lett 
burde kunne fylle et innovasjonssenter på omkring 

50 000 m2, som til enhver tid huser rundt hundre 
bedrifter i oppstartfasen. 
– Men det har vi altså ikke!
– Hvorfor ikke?
– Initiativene som har vært, har vært knyttet opp mot 
enkelte bedrifter og institutt. Pirsenteret var et godt 
tilløp, i dag er det mer eller mindre et rent kontorbygg. 
Marintek hadde innovasjonsideene rundt Ocean Space 
Centre, som Snøhetta tegnet, og som jeg synes er 
spennende, men foreløpig er det ingen som har tenkt 
tilstrekkelig helhetlig, understreker Erik Haugane.

– Et slikt innovasjonssenter i Trondheim hvor alle gode krefter 
forenes, kan det bli realisert i løpet av ti år?
– Siva kan handle raskt dersom vi i løpet av dette året 
blir enige med vesentlige leietakere. Vi har satt i gang 
et program i samarbeid med NTNU og Sintef, høysko-
len og næringsforeningen. Det tar sikte på å definere 
hva et slikt senter bør inneholde for å bli vellykket.
– Har dere konkrete tomteplaner?
– Det må vi vente med til vi har blitt enig om inn-
holdet. Aktivitetene i et slikt senter vil lede til bestemte 
preferanser for lokalisering. NTNU vil intuitivt legge 
det til det nye universitetscampus rundt Gløshaugen. 
Andre sier at det er nettopp der det ikke må ligge, 
men nærmere kafelivet i sentrum. De ulike fordeler og 

Sivas ambisjon er å bygge ut en kjede 
av innovasjonssentra i tilknytning til 
eksisterende utdanningsinstitusjoner og 
teknologimiljø. Det største potensialet for 
nyskaping og kommersialisering ligger i 
skjæringspunktet forskning – utdanning 
– finans – næringsliv og virkemiddel-
apparat.

ulemper må veies opp mot hverandre.
– Her kan det bli lokaliseringsstrid? 
– Dette må bli et felles senter for hele Midt-Norge 
og ikke for bestemte miljø. Vi må spille på lag med 
Fosen, Frøya, Verdal og andre områder som sitter med 
verdifull erfaring. Ideen må få tilslutning fra mange 
parter. Dersom vi er pragmatiske og går for det som er 
realiserbart, kan vi i prinsippet ha byggestart i 2016. 

Erik Haugane legger entusiastisk ut om et yrende 
innovasjonsmiljø som det vil skapes noe rundt, med 
styrken fra NTNU-miljøet, og som gjør at folk reiser til 
Trondheim rett og slett for å innovere. Fordi det er her 
de treffer de rette folkene, kapitalen som er villig til å 
investere og kompetansen som kan løse problemene. 
– Et sånt miljø må vi få til! Innovasjon gjelder ikke 
bare NTNU, eller en bestemt disiplin eller skole, det 
gjelder alle! 

– Det er en ting å ha attraktive og spennende lokaler som 
tiltrekker seg den rette type mennesker. Men hvordan få til 
samspillet som er nødvendig innenfor lokalene? Og hvor lenge 
skal gründerne få holde på og leke seg med spennende tanker 
der inne?
– Det er viktig å ha med seg folk med gjennomførings-
evne, ikke bare de som har ideene. Ting må skje raskt, 

og det må være klare, tidsbegrensede avtaler. Dersom 
deltakelse i innovasjonssenteret skal berettige til 
offentlig støtte, må det være progresjon i opplegget, 
at virksomheten kommer seg ut i markedet i løpet av 
avtalt tid. Om det er to eller tre år, kommer an på hva 
slags business det er. 

Erik Haugane ser for seg at innovasjonssentrene rundt 
omkring i landet kan inneholde pilot- og demoanlegg 
for utvikling av teknologier til industriell skala. Et 
forbilledlig eksempel er Sivas anlegg i Kaldfjord. (Se 
side 22.)
– Skal idetilfanget være stort nok til at det offentlige 
skal gå inn og bygge slike pilotanlegg, må det være 
på områder hvor også Forskningsrådet har en innsats. 
Dersom de bruker ti milliarder på et forskningsområde, 
og vi har et demoanlegg knyttet til samme fagdisiplin, 
så er jo sjansen stor for at det kommer ideer som kan 
testes ut i anlegget. 
– En bedre samordning av forskning og innovasjon, altså? 
– Ja, her mener jeg Siva kan utrette mye. Altså, vi 
bruker 30 milliarder i året på offentlig forskning i 
Norge, men hva får vi egentlig igjen i form av ny-
skaping og kommersiell virksomhet?
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WORKSHOP MED 
FORRETNINGSMØTER 
I LONDON

– Det er en enorm interesse for å flytte inn. Vi må derfor selektere 
på hvem vi bygger lokaler for, sier Harald Kjelstad, nestleder i styret 
for Marineholmen Forskningsspark.

Det siste tilskuddet er Det Norske Veritas i Bergen som skal leie en 
ny bygning som skal bygges i området der Mjellem og Karlsen Verft 
i sin tid lå. Byggingen starter om kort tid, og skal være innflyttings-
klart i 2016.

Det Norske Veritas sitt nærvær viderefører historien fra den gang 
verftsindustrien sto sentralt på Marineholmen og Solheimsviken. 

– Vi satser på å utvikle både den maritime og den marine klyngen 
framover, og ønsker blant annet å samle marin næring og solide 
forskningsmiljøer. En del forskningsmiljøer har allerede kommet 
til forskningsparken, og om noen år håper vi å kunne vise fram et 
av de sterkeste biomarine forskningsmiljøene i Nord-Europa, sier 
Kjelstad.

Men også andre næringer er velkomne i den kreative bydelen. Sist 
høst åpnet Cornerteateret på Marineholmen. Cornerteateret er 
opprinnelig en trebygning fra 1890, og var et av de første industri-
byggene på Marineholmen. I dag inneholder bygningen to 
teaterscener, øvingsrom, garderober og kontorer, og leietakere er 
Vestlandske Teatersenter og Proscen. 

– Vi har tidligere arrangert arbeidsmøter og work-
shops med eksterne foredragsholdere og samar-
beidspartnere både fra Norge, USA og andre land. 
Denne gangen måtte bedriftene booke og gjen-
nomføre møter med reelle aktører i London, som 
kunder, partnere, investorer eller underleverandør-
er, sier inkubatorleder Hilde Indresøvde i Nyskap-
ingsparken Inkubator.

De aller fleste bedriftene fikk verdifulle tilbakemeld-
inger under møtene, eksempelvis innen marked, 
markedsstruktur/-karakteristikker, verdikjeder, 
forretningsmodeller, teknologiutfordringer og 
teknologiintegrasjon, og enkelte av bedriftene 
inngikk intensjonsavtaler med potensielle partnere. 

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på work-
shopen fra bedriftene. For en av bedriftene har 
møtet i London vært avgjørende for utviklingen. 
Å flytte workshopen ut er noe vi kommer til å gjøre 
flere ganger, sier Indresøvde.

Kunnskapsbedrifter
Nyskapingsparken holder til i senteret med det 
fengende navnet VilVite på Marineholmen i Bergen. 
Siden 2007 har 60 bedrifter grodd fram i inkubato-
rens lokaler. Målgruppen er nystartede bedrifter i 
Hordaland med kunnskapsintensiv forretningside, 
stort vekstpotensial og innovasjonsgrad.

– 19 bedrifter sitter hos oss i dag. De er ulike i 
bransje og ulike i fase, sier hun.

Inkubatoren har et stort fokus på at bedriftene skal 
dele erfaringer.

– Vi ønsker at gründerbedriftene skal møtes i et 
uformelt forum, og arrangerer en del aktiviteter som 
felleslunsjer, sier Hilde Indresøvde.

Populært på Marineholmen
Her kobles forskning, utdanning og næringsliv. 
Målet er å få mennesker og bedrifter til å sam-
handle, både formelt og uformelt. Marineholmen 
Forskningspark huser omkring 5 000 aktive brukere.

NYSKAPINGSPARKEN INKUBATOR:

Inkubatoren er et samarbeid mellom Høyskolen 

i Bergen, Universitetet i Bergen via Bergen 

Teknologi Overføring og NHH. 

Siva, Hordaland fylkeskommune og Bergen 

kommune finansierer inkubatoren. 

Målgruppen er nystartede bedrifter som er

utsprunget fra utdannings- og forsknings-

miljøene i Hordaland med stort vekstpotensial 

og innovasjonsgrad.

nyskapingsparken.no

MARINEHOLMEN FORSKNINGSPARK:

Forsknings- og næringsparken ligger ved 

Universitetet i Bergen.

De største aksjonærene er: 

GC Rieber Eiendom AS  

Siva    

Tryg Vesta Forsikring AS    

Nordea Liv AS                    

DNB NOR ASA                    

marineholmen.com

Bergen
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Hilde Indresøvde

Nyskapingsparken i Bergen ønsket en 
handlingsorientert fagsamling under temaet 
internasjonalisering. Workshopen ble 
flyttet til London og de ti bedriftene som 
deltok måtte holde møter med reelle sam-
arbeidspartnere.
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Men litt kan vi greie. Trolig nok til å vise at det som skjer 
i Tromsø, er helt i tråd med læreboka for effektiv inno-
vasjonssatsing i praksis.

Tettstedet Kaldfjord ligger på Kvaløya, 15 kilometer vest 
for Tromsø sentrum. Her valgte Siva for fire – fem år 
siden å investere betydelig for å oppgradere en rekefab-
rikk til et moderne test- og produksjonsanlegg for biotek-
bedrifter. Lokalene hadde kvaliteter, ikke minst hva 
angår hygieniske forhold, som gjorde at Ayanda, senere 
Nordic Pharma, fant dem attraktive.

Her finner vi i dag Nordic Pharmas produksjonslokaler 
Nord-Norges største satsing innen bioteknologisk pros-
essindustri. Nordic Pharma selger sine omega-3 oljer til 
38 land og omtales som markedsleder i Nord-Amerika, 
med et åpenbart kjempepotensial. Med 25 kunnskapsin-
tensive arbeidsplasser betyr Nordic Pharmas etablering 
mye for kunnskapsmiljøet og verdiskapinga i Tromsø. 
En annen leietaker er Nasjonalt anlegg for marin
bioprosessering (NAMAB), som holder til i et tidligere 
fryselager som er renovert til formålet. NAMAB er en 
fabrikk i pilotskala med komplett prosesslinje. Her får 
høyteknologibedrifter hjelp til å overføre gode forsk-
ningsresultater i laboratorieskala til å produsere 
avanserte produkter i større kvanta. Her omdannes 
rekeskall, tare eller andre marine råstoffer til tørrstoff el-
ler oljer som har utallige bruksområder, eksempelvis 
i kosmetikk og kosttilskudd. 

NOFIMA leier lokalene og drifter pilotanlegget, mens 
brukerne primært er nyetablerte biotek-bedrifter. Bio-
teknologi er ennå i støpeskjeen som industrisektor, og for 
Siva er det viktig å bidra til å akselerere bedrifter slik at 
nye og umodne næringer utvikles til vesentlige bidrags-

ytere i den nasjonale verdiskapingen. 

Satsingen på denne industrien og i prosesslaben i Kald-
fjord er kommet i forlengelsen av utdannings- og forsk-
ningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø (Norges 
Arktiske Universitet) og FoU innen marin bioprospek-
tering i Forskningsparken i Tromsø.
– Satsingen i Kaldfjord er et viktig steg for bioteknologisatsinga 
i Norge og helt i tråd med Sivas innovasjonsstrategi, sier 
direktør Erik Haugane i Siva. 

Tromsø har store ambisjoner om å bli Norges biotek-
nologiske hovedstad. Siva har vært en viktig medspiller 
gjennom å bidra med infrastruktur for hele verdikjeden, 
fra forskning til industriell produksjon.

Det er nå en sammenhengende kjede fra Forsknings-
parken i Tromsø med sitt varierte forsknings- og produk-
sjonsmiljø. Der finner vi også Norinnova Technology 
Transfer AS som gjennom inkubatoren hjelper gründere 
og bedrifter i oppstartfasen. Forskningsparken huser 
videre Barents BioCentre, som samler bioteknologiske 
bedrifter og tilbyr en unik leielab. Anlegget i Kaldfjord 
med prosesslaben for testproduksjon, Nofima, kommer 
som et naturlig supplement til alt dette.

Flere tidligere inkubatorbedrifter fra Norinnova Tech-
nology Transfer AS har vokst til viktige biotek-bedrifter. 
En av disse er ProBio AS, (nå Ayanda Group AS), som 
Nordic Pharma har utspring fra. Marealis AS og Calanus 
AS er bedrifter med utspring i inkubatoren som nå leier 
produksjonskapasitet i Kaldfjord. 

Siva er i prosess sammen med fremtidige leietakere for å 
utvikle byggetrinn 4 i Forskningsparken.

Et stort, moderne kontorbygg under oppføring ved 
Stortorget og indre havn i Tromsø sentrum, planlagt 
ferdig sommeren 2015. Foreløpig kan skaperne bak 
prosjektet, Stiftelsen Kystens Hus, bare gi uttrykk for 
sine ideer og intensjoner med konseptet, slik de ønsker 
det skal bli, og har arbeidet for lenge.

Vi gjengir noen av uttrykkene som benyttes. Ingen 
sier alt, de fleste sier noe: «Et sted som synliggjør 
muligheter.» «Et rom for opplevelser.» «En nærings-
utvikler.» «Et sted hvor bedrifter og produkter møter 
marked og publikum.» «Kyst- og sjømatsenteret i 
nord.» 

Størstedelen av Kystens Hus blir kontorarealer for 
næringsaktører og organisasjoner. Det siktes mot å 
forme et ledende næringsmiljø innenfor marin sektor 
og opplevelsessektoren. Samtidig legges det vekt på 
å skape et godt sted for forretningsutvikling og rela-
sjonsbygging. Målet er helt klart å gjøre Kystens Hus 
til noe mer enn et ordinært kontorbygg.

Intensjonen er at Kystens Hus skal framstå som en 
kraftfull formidler av hva Nord-Norge samlet sett har 
å tilby innenfor sjømat, kystkultur, landbruk, reiseliv, 
forskning og utvikling. Og at dette skal bidra til at 
Tromsø på disse områdene etablerer seg som et 
tyngdepunkt, nasjonalt og internasjonalt.

Det legges opp til at Kystens Hus skal få betyd-
ning som innovasjonssenter. Tanken er at de ulike 
forretningsområdene gjennom samspill skal oppnå 
synergier på områder som profilering og markeds-
føring, FoU, kompetanseutvikling, kunnskapsdeling og 
produktutvikling.

På grunnlag av en eksisterende mat- og natur-
inkubator, finansiert av Innovasjon Norge og Siva, tar 
Kystens Hus sikte på å styrke satsingen på inkubator-
siden, og medvirke til utvikling og kompetanseheving 
for småbedrifter og gründere. Her skal de, spesielt 
på områdene mat og reiseliv, kunne komme inn i et 
innovativt og profesjonelt utviklingsmiljø og få bistand 
til å kommersialisere sine produkter. 

Kystens Hus vil ha fokus på forskning og utvikling, 
spesielt når det gjelder den delen av virksomheten 
som utøves gjennom Stiftelsen Kystens Hus. FoU-
aktiviteten vil primært utføres av regionens ledende 
forskningsinstitusjoner innenfor marin sektor, men 
Kystens Hus håper å kunne stille en arena til dispo-
sisjon hvor deler av denne forskningen kan få møte 
publikum.

Kystens Hus iTromsø – hva slags hus er det?

Spørsmålet må besvares med et klart: Mye! Det må også begrenses 
til kun å gjelde ett samfunnsområde, nemlig innovasjon, nyskaping 
og næringsutvikling. Og selv da blir temaet aldeles for stort og omfat-
tende til å kunne dekkes i løpet av et par sider i «Siva beretter». 

Hva skjer iTromsø?

KYSTENS HUS I TROMSØ
• under bygging ved Stortorget i Tromsø
• 11 600 m2 i seks etasjer i regi av 
 Stortorget 1 AS, eid av Norges Råfisklag,   
 Utstillingsplassen Eiendom AS og Siva
• kontorbygg for virksomheter innenfor 
 sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, 
 forskning og utvikling
• informasjons-, reiselivs- og 
 opplevelsessenter 
• arena for formidling om norsk kyst; 
 natur, mat og kultur
• arena for relasjonsbygging og 
 forretningsutvikling
• unik og sentral plassering i indre havn 
• Stiftelsen Kystens Hus, hvor Siva, 
 Norges Råfisklag, Utstillingsplassen 
 Eiendom AS, Tromsø kommune og Troms 
 fylkeskommune deltar, står bak 
 utforming og etablering av konseptet
• planlagt ferdigstilt sommeren 2015

TrOmsø
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IPARK-AKTIVITETEN I ROGALAND: 

I samarbeid med Siva og Rogaland fylkeskommune har Ipark de siste årene arbeidet med å profesjonalisere 

inkubasjonene i hele fylket. I stedet for mange flere små lokale miljøer med ulike inkubatorer er det nå fire 

Ipark-inkubatorer: Ipark Stavanger, Ipark Haugesundregionen, Ipark Dalane og Ipark Jæren.

Det er ett arbeidsfellesskap fordelt på fire aksjeselskap. De fire inkubatorlederne driver etter samme metodikk.

Ipark Stavanger er størst. Siden oppstarten av inkubatoraktivteten er over 130 bedrifter etablert sammen med dyktige 

gründere i Ipark Stavanger. Ipark er en del av kompetansemiljøet på Ullandhaug, hvor International Research Institute 

of Stavanger (IRIS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Prekubator TTO er viktige samarbeidspartnere.

Ipark har delt inn bedriftene i fem ulike bransjeområder: Energi, helse & bioteknologi, IKT, mat & natur og kultur. 

S i v a  f o r  n y S k a p i n g  o g  v e k S t k r a f tS i v a  b e r e t t e r  2 0 14 2 52 4                                                                                

Iparks kjernevirksomhet er å finne de beste talentene 
og å dyrke fram de beste vekstbedriftene. Samarbeidet 
mellom inkubatorene styrker dette arbeidet. 

- Gründerne kommer inn i noe som henger sammen. 
Når de får plass i en inkubator får de samtidig tilgang til 
nettverket til alle fire, sier han.

Han sier at samarbeidet også skaper et sterkere fagmiljø 
for de som arbeider i inkubatorene.

- Lederne for Iparkene sitter sammen i opptaks-
komiteen for nye bedrifter. Vi jobber sammen som kol-
legaer, og gir hverandre tilbakemeldinger. Det er veldig 
nyttig, sier han.

Opptakskomiteen vurderer hvert år 300 - 350 ideer. De 
beste ideene siles ut gjennom en kvalifiseringsprosess, 
og hvert år tas det opp rundt 30 – 35 nye bedrifter i de 
fire inkubatorene. 

Samarbeid med næringshagene
Iparkene samarbeider også tett med næringshagene i 
fylket. Alle næringshagene er knyttet opp mot en av 
inkubatorene.

- Næringshagene og inkubatorene har jevnlige møter. 
Hvis en av gründerne i en av næringshagene har en idé 
som kvalifiserer for opptak i en inkubator, så kontakter 
næringshagene en av Iparkene slik at bedriften kan bli 
vurdert, sier Handeland.

Han sier at i noen tilfeller så deler inkubatoren og 
næringshagen på oppfølgingen av bedriften. Samarbei-
det mellom inkubatorene, og inkubatorene og nærings-
hagene fungerer godt i praksis.

        - Vi er fornøyd med utviklingen, 
                           men blir aldri ferdig 
                          med å bli bedre, sier 
                                Terje Handeland.

Gründerbedriftene som får plass i en av de 
fire Ipark-inkubatorene i Rogaland får sam-
tidig tilgang til kompetanse og nettverk hos 
alle fire. Inkubatorene samarbeider også 
tett med næringshagene i fylket. 

STERKESpiller hverandre

sTavanger

Rogaland trekkes ofte fram som et eksempel på et sted 
hvor kunnskapsparker og næringshager har lykkes 
spesielt godt med å samarbeide. Det er etablert en egen 
regional modell for inkubatorsamarbeid i Rogaland. 
Målet er å øke kvaliteten på rådgivningen til bedriftene 
samt å bidra til flere vekstbedrifter i Rogaland.

Gjennom samarbeid med og finansiering fra Siva og 
Rogaland fylkeskommune er det etablert fire Ipark-
inkubatorer i Rogaland: Ipark Dalane, Ipark 
Haugesund-regionen, Ipark Jæren, i tillegg til den 
største: Ipark AS 
    i Stavanger.

- Det er ett arbeidsfellesskap fordelt på fire aksjeselskap. 
De fire inkubatorselskapene driver etter samme meto-
dikk og møtes annenhver måned, sier administrerende 
direktør Terje Handeland i Ipark AS.

Lokal forankring
Ipark AS har aksjemajoriteten i Ipark Haugesundsre-
gionen, og det går også i retning av at de får aksje-
majoriteten i Ipark Jæren. De har tillegg en betydelig 
eierandel i Ipark Dalane, som opprinnelig var en 
industriinkubator.

- Vi har lagt vekt på å beholde den sterke lokale 
forankringen og å ta vare på den lokale aktiviteten i 
inkubatorene, sier Handeland.
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Gründerne i 
DIGS møtes ofte til 

lunsj. En gang i uka er 
det felles frokost hvor en av 
bedriftene presenterer seg. 
Rundt bordet er bedriftene 

Cloudure, Searis, 
Velg Bedre og 
Activit samlet.

GRÜNDERENERGI 
MED FLEKSIBILITET 
OG DELING

Mange spennende diskusjoner i sofagruppen hos DIGS.

I byer over nesten hele verden samles unge gründere i 
coworking space hvor de deler på kontorlokaler, kunnskap 
og inspirasjon. DIGS i Trondheim og MESH i Oslo er blant dem.

Coworking er en internasjonal gründertrend som har 
vokst fram gjennom et ønske om å dele, å være flek-
sible og å jobbe i et sosialt gründermiljø. I Trondheim 
har Arnstein Syltern og Mats Mathisen startet DIGS, 
og de ble inspirert av coworking-arenaer i storbyer i 
andre land. De to er industridesignere med eget firma, 
og de jobbet tidligere i et kontorfellesskap med flere 
ulike bedrifter. Det var der de så verdien av å sitte 
sammen med andre gründerbedrifter.

- Vi ønsket å jobbe med oppstartbedrifter, og så at det 
var et behov for en coworking space i Trondheim. Det 
er et stort studentmiljø, og for mange oppsto det et 
vakuum når studietiden var over. Hva skjer når med-
studentene forsvinner og man skal starte opp for seg 
selv alene? sier de to.

De oppsøkte byer som Berlin, London, Toronto og 
San Fransisco for å se hvordan coworking space var 
organisert der.

- Det finnes mange ulike typer av slike steder. Det er 
viktig at de bygges opp lokalt slik at de fungerer der 
man er, sier Mathisen.

Deler på kunnskap
- Coworking er et svar på behovet som 
dagens oppstartbedrifter har. Det er inter-
nettgenerasjonens behov for arbeids-
plass. De har en åpen innovasjons-
tankegang. Ingen sitter og ruger på 
sine egne ideer og erfaringer, sier 
Syltern.  

I juli 2013 flyttet DIGS inn i lokaler i Olav Tryggvasons 
gate midt i Trondheim sentrum. 

- Det er veldig viktig at det er sentralt. Stedet må være 
tilgjengelig hvis det skal være en møteplass. Vi ønsker 
at det skal skapes sterkere koblinger mellom utdan-
ningsinstitusjonene, næringsliv og gründerne, sier de to.

De 1 000 m2 er røffe lokaler som bærer preg av å være 
i endring og vekst. Hittil inneholder huset kontor-
plasser, møterom og et fellesområde hvor gründerne 
møtes. I tillegg planlegges et «maker space», eller 
verksted, hvor medlemmene har tilgang til ulike typer 
utstyr. Og i første etasje skal det komme en kafè som 
skal være åpen for alle.

- Med kafeen ønsker vi å skape en møteplass, men 
også å senke terskelen for å ta huset i bruk, sier de.

DIGS har allerede huset en rekke ulike arrange-
menter, og kafeen skal brukes til flere slike. De har 
ulike typer medlemskap tilpasset den enkelte. Noen
trenger en fleksibel plass i kontorlandskap i  
begynnelsen, og et eget kontor når bedriften vokser. 

           Og noen flytter ut når de blir for store.

  - Vi har en bedrift som var tre – fire
      stykker, men som er 14 nå. Så de 
     flyttet ut, men har fremdeles kontakt   
     med miljøet. Det er jo et mål at 
    folk skal dra herfra. Det er ikke alle  
   som skal være tre ansatte, sier Syltern 

og Mathisen.

D
I
G
S



Til sammen er det 30 gründerbedrifter som har med-
lemskap, de fleste har en – seks. Det er mange tek-
nologibedrifter, men også en del helt andre næringer.

- Det skjer erfaringsutveksling på mange plan, og 
vi opplever ofte samarbeid på tvers av faggrupper, 
sier de. 

Denne artikkelen er skrevet i DIGS lokaler i Trond-
heim, og Sivas journalist fikk oppleve at folk tok kon-
takt og kom med spørsmål og innspill. Alle sier at de 
er veldig fornøyde med å jobbe på denne måten. Flek-
sibilitet, energi og deling er ord som går igjen. Mens vi 
sitter i lokalet kommer det også besøk fra Tromsø hvor 
et nytt coworking space er under planlegging.
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- Coworking space tiltrekker seg 
gründere som søker et sosialt og 
inspirerende miljø, og som gjerne 
deler kunnskap, sier Oda Marianne 
Sægrov som skriver masteroppgave 
om denne måten å jobbe på.

Oda Marianne Sægrov studerer Entreprenørskap, 
innovasjon og samfunn ved NTNU i Trondheim. 
Hun ser blant annet nærmere på hva coworking 
space faktisk er, og om det foreligger noen steds-
spesifikke forutsetninger for etablering og suksess av 
disse. 

- Hva er coworking space?
- Det er et møtested med kunnskapsdeling i bunnen. 
De som søker seg dit er sosiale personer som ønsker 
å ta del i et felleskap der de har en moderne hold-
ning til deling. De blir også oppfordret til å samar-
beide av de som driver coworking space, og ofte 
oppstår det samarbeid mellom de gründerne som 
møtes der, sier Sægrov.

Typisk er det også at det blir arrangert sosiale sam-
menkomster slik at gründerne skal bli kjent med 
hverandre.

Hun har intervjuet gründere i Mesh, Gründernes 
Hus og 657Oslo.

- Jeg har snakket med dem om hvilken betydning 
coworking space har hatt for dem. De fleste sier at 
det har hjulpet foretaket deres fremover, gjennom 
et sosialt og stimulerende miljø som gir kunnskaps-
fordeler og utvider nettverket. Det er en måte å 
jobbe på som er veldig moderne. Det synes å være   

     fremtidens måte å jobbe på, og de  
     mener det er et fenomen som vil 

    vokse fremover. Alle er veldig 
fornøyde med å jobbe på et slikt sted, 
sier Sægrov.

Hun har hittil funnet seks steder i Norge som klart 
kan karakteriseres som coworking space, men 
utelukker ikke at det kan være flere. Alle seks ligger 
i Oslo, Bergen og Trondheim – altså landets største 
byer.

- Jeg ønsket å finne ut om coworking space kunne 
fungere i distriktsbyer i Norge. Svaret på dette er at 
det må være et miljø av en viss størrelse. Man må 
ha nok folk på huset til at det blir en synergieffekt, 
ellers blir det mer et kontorfellesskap. Dessuten må 
det være nok tjenesteytere rundt gründerne. Også i 
resten av verden ligger de fleste coworking space i 
byer av en viss størrelse, sier Sægrov.

Hun mener at coworking space fører med seg mye 
positivt.

- Coworking space påvirker kulturen på stedet. Det 
blir ikke så skummelt å starte opp som gründer. 
Stedene får mye omtale i mediene, og enkeltgrün-
dere blir trukket fram, noe som har en positiv effekt 
på andre som tenker på å starte opp selv. Stedene 
er også veldig åpne, og 
inviterer gjerne 
utenforstående inn, sier 
Oda Marianne Sægrov.

Arbeids-
plass 

for moderne 
gründere

MESH ligger like sentralt i Oslo som DIGS gjør i 
Trondheim, mellom Stortinget og Rådhuset. Når vi er 
på besøk er det «MESH Friday after work», et nett-
verksarrangement som holdes siste fredag i måneden. 
Noen av gründerne i huset presenterer sin bedrift og 
idè fra scenen, før de deltar i en samtale. Bakgårds-
lokalet er stappet med folk. Noen kjenner hverandre. 
Andre er her for første gang.

- Jeg er industridesigner, og håper på å få noen kontak-
ter som jeg kanskje kan samarbeide med, sier Brenda 
Mata fra Mexico. Hun har ikke kontorplass hos MESH, 
men bruker arrangementet til å snakke med nye folk.

- Vi ønsker å skape et levende hus med mye aktivitet 
og helst skal det skje ting til enhver tid her på MESH. 
Derfor har vi en rekke arrangementer. «Mesh Friday» 
har vi hver måned, sier daglig leder Thomas Johansen.

Det finnes ulike typer medlemskap i MESH. Ett av 
dem inkluderer tilgang til en arbeidsplass, uten fast 
plassering. Dette medfører at man ikke kan sette igjen 
skjermer, skrivesaker og lignende etter endt arbeids-
dag. Et annet gir en fast pult hvor man kan sette igjen 

skjermer, datamaskiner og lignende i tilknytning til den 
faste pulten. En tredje type medlemskap gir tilgang til 
en arbeideplass ni dager i måneden.

- Man får tilgang på et miljø, en kultur og et fellesskap. 
Tanken er at man sitter sammen og bruker hverandres 
kompetanse. Det kan være kjedelig og uinspirerende 
for gründere å sitte på kjøkkenbordet, derfor er nett-
verksbiten viktig, sier Johansen.

Medlemmene er mentorer
- Vi opplever mye interessant interaksjon mellom 
fagfeltene. I møtene mellom gründerne skapes ofte nye 
måter å tenke på, sier han.

Han sier at MESH er som en passiv inkubator hvor 
medlemmene fungerer som mentorer.

- Det har vært en entreprenørrevolusjon i resten av ver-
den. Da vi startet MESH var det ingen andre cowork-
ing space i Oslo og Norge, men stadig flere har dukket 
opp etter hvert, sier Johansen. MESH får stadig besøk 
av delegasjoner fra andre steder i landet som vil se på 
hvordan de er organisert.

- Vi jobber nå med et konsept som heter «MESH 
house». Dette er et møtested for litt mer etablerte 
gründere og investorer. Vi skaper en plattform med 
et medlemskap som gir tilgang til et community og 
enkelte arrangementer, sier Johansen.

MESH har vokst etter oppstarten i 2012 og har nå 
tatt over hele bygården på 2 500 kvadratmeter. Huset 
inneholder i tillegg til de åpne kontorlandskapene og 
møterommene, også et felleskjøkken hvor det blant 
annet arrangeres fellesfrokoster. I tillegg er det en kafè 
som er åpen for alle og et bakgårdslokale hvor det 
holdes arrangementer.

MESH har også en «maker space» hvor medlemskap 
gir tilgang til ulike typer utstyr som for eksempel en la-
serkutter, 3D-printere, symaskiner og en CNC-maskin. 
Ting som gründere ikke nødvendigvis har råd til å 
anskaffe selv.

- Dette er fremtidens måte å jobbe på! fastslår Thomas 
Johansen. 

Daglig leder 
Thomas Johansen og 
Kriszti Tóth som leder 
arbeidet med «maker 
space» i MESH.

M
E
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Lokalet er stappfullt 
når «MESH Friday 

after work» arrangeres 
en gang i måneden.
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Tove Gulbrandsen er styreleder 
i Foreningen Næringshagene i 
Norge, som er et nasjonalt nettverk 
og består av 47 næringshager over 
hele landet. Daniel Ras-Vidal er 
daglig leder i Foreningen for 
Innovasjonsselskaper i Norge, som 
har 25 innovasjonsselskaper 
som medlemmer.

Hva mener dere er hovedoppgavene til Næringshageforeningen 
og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge?

TOVE: Det overordnede er at vi skal jobbe for 
medlemmenes beste. Vi ser på hvilke rammebetin-
gelser våre medlemmer kan i få i forhold til forutsig-
barhet, program og finansiering. Vi jobber mye med 
å synliggjøre og å kommunisere resultater i forhold 
til det politiske beslutningsapparatet og samfunnet 
forøvrig. I tillegg jobber vi med kompetanseheving slik 
at våre ledere hele tiden skal være den best mulige res-
surs for målbedrifter og medlemsbedrifter. Vi initierer 
samarbeid med viktige og riktige samarbeidspartnere, 
vi initierer egne prosjekter og vi er også et bindeledd 
mellom medlemmene våre og Siva.

DANIEL: Rammebetingelser for selskapene er viktig. 
Hvilke krav og forventninger som stilles til selskapene. 
Så prøver vi å være et friskt pust i det å se på hvordan 
vi kan videreutvikle våre selskaper, men også pro-
grammene. Vi ser på hvordan andre land jobber med 
innovasjon. Vi tror det er viktig å bringe inn nysgjer-
righet og nytenking kontinuerlig. Dessuten er det viktig 
å kommunisere resultater og å dele suksesshistorier. Vi 
jobber med å bygge identitet rundt at vi er en bransje 
og å ha en konstruktiv dialog med myndighetene. Vi 
forholder oss mye til Siva, som er deleier i de aller 
fleste medlemsselskapene. 

Hvordan vil dere beskrive forskjellen på foreningene dere 
representerer?

DANIEL: Opprinnelig sto FIN for Forskningsparkene 
i Norge. Etter hvert så vi at nedslagsfeltet ble bredere, 

og mer knyttet til aktivitetene. Så 
vi byttet navn til Foreningen for 
innovasjonsselskaper. Hovedopp-
gavene er å drive med inkubasjon, 
kommersialisering, klyngeutvikling 
og investeringer gjennom risikoka-
pital. FINs medlemmer er gjen-
nom dette operatører for program-
mer i regi av Siva (inkubasjon), 
Innovasjon Norge (klynger) og 

Forskningsrådet (FORNY2020). I tillegg har noen 
medlemmer enten etablert egne investeringsfond eller 
formaliserte avtaler med private investeringsfond som 
gjør det mer attraktivt for selskaper å etablere seg der. 
En annen forskjell er størrelse: Det er over 20 ansatte i 
de største selskapene som er medlem hos oss.

TOVE: Vi har programnæringshager som medlem-
mer. Men vi har en åpning for at andre kan søke 
medlemskap på grunnlag av eierskap (majoritet av 
private eiere), hvor hovedformålet må være å jobbe 
med næringsutvikling. Så det er litt mer fleksibelt hos 
oss. Våre medlemmer har færre ansatte. Den største 
næringshagen har fire – fem ansatte.  

Dere har jo mange felles utfordringer og arbeider for samme 
mål. I hvor stor grad samarbeider dere med hverandre for å 
nå målene?

TOVE: Vi har hatt dialog siden i fjor høst. Blant annet 
hadde vi felles budskap i inn-
spillene til statsbudsjettet.

DANIEL: Vi skal jo holde 
åpne linjer, men det viktigste 
er det lokale samarbeidet som 
skjer mellom medlemmene. 
Noen har gode samarbeidsre-
lasjoner og har funnet gode 
modeller. Noen har ikke fun-
net det. Da blir oppgaven for 
foreningene og myndighetene 
å se på hvordan man løser 
det. 

Vi inviterte Foreningen Næringshagene i Norge og Foreningen for 
Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) til en samtale. Tema: Innovasjon i by 
og distrikt. Samarbeid. Virkemiddelapparatet. Hva kan gjøres bedre?   - Samarbeid 

BY OG DISTRIKT ER 
                   VINN-VINN
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TOVE: Regionvis og fylkesvis vet vi at det er mye 
samarbeid, og det er det viktigste. Det er der resul-
tatene skapes.

Hvordan ser dere for dere at samarbeidet mellom innovasjons-
selskaper i de store byene og distriktsbaserte næringshager bør 
utvikle seg i framtiden?

DANIEL: Siva legger ny strategi for dette. De tenker 
at de vil dekke hele Norge, men det er ikke sikkert at 
de vil gjøre det innenfor samme struktur som hittil. 
Tanken er at noen innovasjonsselskaper kan være re-
gionale nav i det nasjonale innovasjonssystemet. Disse 
større og mer slagkraftige navene må ha et bredere sett 
av funksjoner og kompetanse, slik at de blir naturlige 
nav for næringshager og andre aktører – både offent-
lige og private - i økosystemet for innovasjon. 

TOVE: Når man sitter alene i et miljø, så sier det seg 
selv at det kan være utfordrende å hele tiden initiere 
utvikling og aktivitet Det er tyngre å komme videre 
uten å sette inn flere ressurser eller koble seg til andre 
og større miljø. Det dreier seg om å skape de beste 
vilkårene for de gründerne som søker seg til oss og 
som vi jobber med i miljøene rundt om i hele landet.

DANIEL: Til dette bildet hører at det er et tett ytre 
system med resten av virkemiddelapparatet (VMA). 
Man må finne en rolledeling lokalt og man må vite 
hva begge parter tilbyr. Marerittet er når gründerne 
opplever systemet som et ork å ta seg rundt i. Dette 
må tas på alvor. Men jeg opplever at det er en gryende 
vilje til å hente opp de gode eksemplene, og kanskje 
konkretisere dette på nasjonalt nivå. Jeg mener vi er 
dønn avhengig av et godt synkronisert VMA på lokalt 
nivå, og da må alle parter vite hvilken rolle de bør ha 
for å hjelpe bedriftene og gründerne best mulig.

TOVE: Departementet har bedt oss om å komme med 
innspill på hull og overlapping i VMA. Vårt viktigste 
innspill har vært at da må VMA få oversikt over seg 
selv. Hvem gjør hva og hvordan skal man ha samhand-
lingen? Som Daniel sier: Det må ikke være et ork for 
gründere og bedrifter å komme seg rundt i et stort 
apparat som virker demotiverende. 

DANIEL: Våre medlemmer skal være operative der 
ute, mens de nasjonale virkemiddelaktørene har en litt 
annen rolle som mer går på prosjektfinansiering til en-
keltbedrifter og finansiering og utforming av program-

mer som operativt utføres av innovasjonsselskaper 
eller andre aktører. 

TOVE: Når vi snakker om hvordan distriktene kan 
tjene på innovasjon i storbyene så henger jo dette sam-
men. Vi må få en tettere dialog og bedre kommunika-
sjon. Mange av ideene kommer til oss i distriktene, 
eller blir funnet av oss ute i distriktene. Oppstarten 
skjer hos oss, men de større miljøene er kanskje stedet 
hvor disse kan utvikle seg og vokse. 

DANIEL: Det er ingen motsetning, det er bare 
vinn-vinn. Hvis vi ser historisk på dette så var opp-
drettsnæringens fremvekst langs kysten avhengig av 
kompetansen fra Landbruks-universitetet på Ås, og det 
er umulig å tenke seg olje- og gassnæringen i Rogaland 
uten kompetansemiljøene i og rundt NTNU og Sintef. 
Vårt ankepunkt har vært finansieringen. Når det 
gjelder inkubatorprogrammet har man ikke differen-
siert finansieringen ut fra omfanget av virksomheten. 

Vi vil bygge større 
og mer slagkraftige 
innovasjons-
selskaper. Da trenger 
vi en resultatbasert 
finansiering som måler 
resultater over tid. Det 
har manglet både gulrot, 
kvalitetssikring og 
forutsigbarhet, og derfor 
har det vært vanskelig 
å investere effektivt og 
langsiktig nok.

TOVE: Når man ser på det som kommer ut av våre 
miljøer, så er det utrolig billig innovasjonspolitikk. 
For eksempel Kvinnovasjon. De få midlene som var 
lagt inn der, og den resultateffekten det hadde over 
hele landet. At Norge får mye igjen for midlene er helt 
udiskutabelt.

TOVE: Vi kunne ha skapt større resultater hvis vi 
hadde større arbeidskapital. Spørsmålet er hva som 
er villet politikk. Det koster å komme ut i den andre 
enden med flere bedrifter.

DANIEL: Regjeringen 
har gått ut høyt på banen 
med at de skal satse på 
kunnskap og innovasjon. 
Vi gjorde en kartlegging 
blant medlemmene og ser 
at flere starter egne inves-
torselskaper, hvor lokale 
forretningsengler eller 

større selskaper putter inn både kompetanse og penger. 
Vi ser at den private kapitalen delvis finnes der ute og 
mener at staten bør matche dette. Vi har derfor sendt 
innspill til Regjeringen om å konkretisere Stortingets 
anbefaling om en presåkornordning for TTOer og 
inkubatorer i 2015-budsjettet som legges frem i høst.

Har dere noen eksempler på at næringshager og forsknings-
parker har lykkes med å samarbeide?

TOVE OG DANIEL: Ipark og næringshagene i 
Rogaland. De har gjort alt riktig. Miljøene samarbeider 
godt og de bygger hverandre gode. De samhandler 
veldig mye på bedriftenes vegne. Det er bare å la seg 
inspirere for andre og se på hva man kan hente derfra. 
Det er en vilje til å få det til i Rogaland. (Les egen sak 
om Ipark på side 24)

Hva er de viktigste temaene foreningene vil fokusere på i det 
kommende året?

TOVE: Fortsatt synlighet og å vise fram suksesshistori-
er fordi dette styrker medlemmene våre over hele lan-
det i forhold til kommuner, fylkeskommuner, staten og 
næringslivet. Vi har et næringshageprogram fra 2011 
til 2021, men det vil hele tiden utvikles. Vi har møter 
denne våren om hva som skal legges inn i programmet 
opp mot Sivas strategi og regjeringens politikk. Videre 
er det å kontinuerlig drive med kompetanseheving 
av ledere og medlemsmiljøer, samt å se på enda bedre 
måter å legge til rette for å dele kunnskap miljøene 
imellom. Kan vi også bidra til å få på plass mer kapital i 
den tidligere fasen for bedrifter så vil det være en svært 
viktig oppgave. Vi har prøvd å få til et presåkornfond 
tidligere, men det er mulig at tiden har jobbet for oss slik 
at det er mer modent for dette på nasjonalt nivå nå. 

DANIEL: Vi ønsker å jobbe for et inkubatorprogram 
2.0. som er resultatbasert, og det bør også etableres en 
akseleratorordning der hvor det er potensiale og deal-
flow nok. Skal våre medlemmer få til større resultater 
så er det helt nødvendig at statsrådene Mæland og 
Sanner både samarbeider godt og øker finansieringen 
til det operative nivået hvor våre medlemmer jobber. 
I tillegg har Regjeringen nå også en gylden mulighet 
til å bidra til at det utløses mer kapital i den tidlige 
fasen. Fra vår side vil jeg understreke at handling 
betyr mer enn fagre ord i denne sammenhengen. 

TOVE: Forutsigbarhet er viktig. Skal man tørre å 
ansette folk og ha en satsing må man ha forutsig-
barhet. Vi kan ikke leve fra år til år. Vi må ha en 
langsiktighet i ønsket om å utvikle Norge som et 
innoverende land og der har næringshagene rundt 
om i landet en naturlig plass. 

NÆRINGSHAGENE I NORGE:

MEDLEMMER: 47 næringshager. En næringshage sam-

lokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid 

og faglig utvikling. Næringshageprogrammets hovedmål er økt 

verdiskaping gjennom å legge til rette for utvikling av attrak-

tive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men 

fortrinnsvis i distriktene. Dette skal skje gjennom etablering av 

lokale utviklingsmiljø med regionalt perspektiv som er et fokus 

som er med på å oppfylle Sivas hovedmål og delmålet for 

innovasjon. Mange av næringshagemiljøene har opprettet 

noder eller avdelinger for å ta en større regional rolle og for å 

nå flere bedrifter som ønsker å bruke næringshagen som 

verktøy i sin utvikling. En næringshage organiseres som et 

aksjeselskap, med majoritet av private eiere. 

FORMÅL: Jobber for medlemmenes beste. Synliggjør og kom-

muniserer resultater overfor det politiske beslutningsapparatet. 

Kompetanseheving for medlemmene. Et bindeledd mellom med-

lemmene og Siva.

FORENINGEN FOR INNOVASJONSSELSKAPER I NORGE  (FIN)

MEDLEMMER: FIN er et bransjeforum i Abelia – NHOs forening 

for kunnskaps- og teknologibedrifter. Innovasjonsselskapene 

inngår i et nasjonalt innovasjonssystem hvor normalt Siva og/

eller fylkeskommuner er på eiersiden sammen med private 

selskaper. 25 innovasjonsselskaper, herunder forsknings- og 

kunnskapsparker og sju Technology Transfer Offices og 

kommersialiseringsaktører (TTO/KA). Medlemmene er også 

klyngeoperatører og drifter inkubatorer i Norge. Flere har egen 

investeringsvirksomhet eller tette relasjoner til kapitalmiljøer 

og private investorer. FORMÅL: Å arbeide for økt satsing på 

innovasjon gjennom bedring av vilkårene for nyskaping og 

etablering av vekstbedrifter. Å styrke medlemmenes kompe-

tanse og nettverk for bedre profesjonsutøvelse.

"Å endre seg er  
ikke farlig!"

"Det som ikke er 
under utvikling, 
er under 
avvikling."
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                Sivas langsiktighet bidrar 
til at bedriftene får ro til å utvikle seg. 
              Nå er jobben fullført ved Lerum, som kjøper ut 
       alle aksjene i eiendomsselskapet og fremover
                                 eier produksjonsbygget selv. 

     Her, der og 
rundt omkring 
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- Jobben er fullført 
- Sivas jobb er gjort og bygget overleveres til 
Lerum, sier Espen Susegg. Familiebedriften i 
Sogn har posisjonert seg i et krevende marked 
gjennom innovasjon og merkevarebygging og er 
så solide at de kjøper Siva ut av bygget.

Lerum og Siva har hatt et nært og godt samarbeid 
siden 1993 da Siva satte opp nytt produksjonsbygg 
for saft- og Pepsiprodukter til Lerum på Kaupanger. 
Ved bortfallet av Pepsi-produksjonen i 1998, måtte 
Lerum omstille seg. Lerum investerte i en ny tap-
pelinje for gjennvinningsemballasje for saft og brus. 
I tillegg ble det gjort store investeringer i juicelinjer. 
Dette medførte at det i 1999 ble gjort betydelige om-
bygginger på bygget som Siva var med på.

Samarbeidet har bidratt til å utvikle en levedyk-
tig familiebedrift i distriktet. Lerum fikk langsiktig 
leiekontrakt fra Siva i et bygg som har vært tilpasset 
produksjonen, og har kunnet investere egne midler 
i produkt- og markedsutvikling. 

Langsiktighet, tålmodighet og fokus på verdiskap-
ing preger både Lerum og Siva. Lerum har laget 
produkter av frukt og bær gjennom fire generasjoner 
siden 1907. Bedriften har 130 ansatte i Sogn og er en 
betydelig arbeidsgiver og bidragsyter til samfunnet. 
Siva er en langsiktig og tålmodig eier av infrastruktur 
for å legge til rette for verdiskaping i hele landet.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Siva 
siden 1993, og Lerums utvikling viser at det er mulig 
å utvikle levedyktige bedrifter i distriktene, sier 
Trine Lerum Hjellhaug, administrerende direktør 
og fjerde generasjon fra Lerum-familien som driver 
bedriften. - Vi er i et utfordrende marked med tøffe 
marginer. Men vi har klart å få til resultatforbedring 
de siste årene. Vi må hele tiden komme ut i markedet 
med nye produkter, så vi jobber med innovasjon 
hele tiden. Jeg tror dette har vært et godt prosjekt for 
begge parter, sier hun.

- Lerum er en innovativ bedrift som står for mye ver-
diskaping i Sogn, sier Espen Susegg, eiendomsdirek-
tør i Siva. – Sivas langsiktighet bidrar til at bedriftene 
får ro til å utvikle seg. Men nå er vår jobb fullført ved 
at Lerum kjøper ut alle aksjene i eiendomsselskapet 
slik at de fremover eier produksjonsbygget selv. 

LERUM:

Gjennom fire generasjoner, siden 1907, har Lerum 

jobbet med naturens sunneste råvarer og har i 

mange år markedsført varene under slagordet 

«Ekte vare smaker best». Lerum har alltid hatt 

fokus på smak og kvalitet og arbeider hardt for 

å finne nye produkter som tar vare på- og frem-

hever de gode egenskapene i råvarer av frukt og 

bær. Lerum kombinerer norske tradisjoner med 

kunnskap om foredling og ernæring, i tråd med 

trendene i markedet og forbrukernes preferanser. 

Lerum tar alt de får av norske råvarer, men dette er 

ikke nok til å dekke behovet. Derfor må det impor-

teres råvarer, og disse er «håndplukket» for Lerum 

av utvalgte leverandører. Lerum er landsdekkende 

leverandør av syltetøy, saft og juice. Produktene 

distribueres gjennom de fleste dagligvarebutik-

kene i landet. I tillegg leverer Lerum til storhus-

holdning og industri. Produksjonsanleggene og 

hovedkontoret ligger i Sogndal kommune i Sogn.

I dag eies Lerum av 4. generasjon Lerum; Trine 

Lerum Hjellhaug, Bente Lerum Lund, Gro Lerum 

Bondevik, Grethe Kristin Lerum og Kurt Lerum.

Innovasjons- og nyskapingsmiljøet på Raufoss 
er ærlig verdt en titt – og mye mer enn det. Ord 
som lett faller en i munnen når miljøet skal 
beskrives, er helhetlig og komplett. Aktørene og 
prosjektene er mange, og samarbeidet tett. Litt 
av det store bildet kan vi streife borti her.

Raufoss Industripark er med nærmere 40 forskjel-
lige bedrifter og ca. 3 000 ansatte en av Norges 
største industriparker. Bedriftene produserer høy-
teknologiske produkter i mange bransjer til kunder 
verden over. Gjennom mange år har det blitt 
utviklet banebrytende produkter og teknologi både 
til sivile og militære markeder.

Raufoss Industripark eies av en gruppe investorer 
gjennom Raufoss Næringspark ANS. Forvaltnin-
gen utføres av Raufoss Eiendomsforvaltning AS, i 
samarbeid med flere tjeneste- og servicetilbydere.

NCE Raufoss består av rundt 20 medlemsbedrifter 
fra regionen, hovedsakelig fra Raufoss Industri-
park. Industriklyngen er verdensledende på effektiv 
produksjon, og har som mål å være Norges 
desiderte kraftsenter for vareproduserende industri. 
Det arbeides også for å oppnå status som Global 
Centre of Expertise (GCE). 

Gjennom omfattende klyngesamarbeid jobber 
NCE Raufoss for å styrke innovasjons- og konkur-
ransekraften – økt verdiskaping i etablerte bedrifter 
og utvikling av nye vekstbedrifter. Forskningsbasert 
innovasjon er bærebjelken i NCE Raufoss, og 
klyngen har utviklet et felles kompetansesenter i 
selskapet SINTEF Raufoss Manufacturing AS. 

Ko-Aks AS er et innovasjons- og kommersialiser-
ingsselskap i tett samarbeid med NCE Raufoss. 
Ko-Aks (tidligere Gjøvik Kunnskapspark) er en 
pådriver for nyskaping som identifiserer, etablerer 
og realiserer innovasjonsprosjekter med regional 
forankring og internasjonalt potensial. Ikke minst 
drifter de inkubatorer både på Raufoss og Gjøvik, 
og er management for investeringsselskapet 
Komm-In AS.

Komm-In AS investerer i vekstbedrifter for å bidra 
til økt nyskaping. Målet er å bruke regionens frem-
ste kompetansemiljøer som utgangspunkt for vekst i 
nye verdikjeder. Industrien i Innlandet, med kjerne 
i Raufossmiljøet, har potensial for å generere nye 
forretningskonsepter med internasjonalt marked og 
stor vekst.

Look to Raufoss

Suldal Vekst og Sauda Vekst inngår et tettere 
og mer formalisert samarbeid. Gjennom sam-
handling skal det skapes vilkår for vekst og 
nyskaping i eksisterende og nye bedrifter i 
Ryfylke. Kort sagt er siktepunktet å styrke 
næringsutviklingen og realisere hovedmålet 
i næringshageprogrammet, økt verdiskaping. 
Stikkord for de strategiske virkemidlene som 
settes inn er kompetanse, nettverk og sam-
lokalisering.

Suldal Vekst og Sauda Vekst er med dette i ferd med 
å etablere en regional næringshagestruktur i Indre 
Ryfylke. 
– En styrket næringshage tuftet på samarbeid over kom-
munegrensene, vil gi oss muligheter vi ikke har hver for 

oss, sier Inge Løyning, daglig leder i Sauda Vekst. 
Samarbeid og sterke nettverk er avgjørende for vår felles 
utvikling. 

Næringshagesamarbeidet skal ha tre fokusområder; 
kraft/energi, reiseliv og gründerskap.

Sauda Vekst knyttes med dette til Sivas nærings-
hageprogram via et såkalt node-samarbeid. Det 
betyr at Sauda Vekst blir knutepunkt til nærings-
hagen Suldal Vekst, som har rollen som hovedmiljø 
og koordinator.
– Å være del av et nasjonalt innovasjonsnettverk gir stor 
verdi for både samfunns- og næringsutvikling, sier daglig 
leder i Suldal Vekst, Laila Steine.

Næringshagesamarbeid i Ryfylke
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Ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) 
i Ålesund står byggetrinn to for døren. Planene 
har lenge vært klare. Våren 2014 er revidert 
reguleringsplan ute på høring, og forutsatt at 
den blir godkjent, kan det bli byggestart i løpet 
av kort tid – i år eller neste år.

Byggetrinn to, på nabotomta til dagens NMK, er 
mye omtalt, ikke minst på grunn av at det omfatter 
et kontorbygg på 17 etasjer, 67 meter høyt.  Det 
er beskrevet som det høyeste bygget i fylket; et 
signalbygg én etasje høyere enn Rica Seilet Hotel 
i Molde! 

NMK-høyhuset ligger imidlertid ikke først i løypa 
i byggeprosessen. Planen er å starte med et såkalt 
«skip» – tilsvarende to av husene i første byg-
getrinn. Av totalt ca. 25 000 m2 i trinn to vil det 
nye «skipet» og høyhuset utgjøre omtrent halv-
parten hver. 

Det nye byggetrinnet vil doble dagens areal, og 
investeringen er anslått til rundt en halv milliard 
kroner. Tilveksten skal bidra til å binde næringsliv, 
innovasjon og forskning enda tettere sammen, og 
målet er at NMK med tilhørende miljø skal bli 
ledende innen marin så vel som maritim FoU.

NMK ble åpnet i 2012 og utgjør i dag en nærings-
livsklynge ved Høgskolen i Ålesund, som senteret 
er en del av. NMK huser viktige aktører, lokale og 
internasjonale bedrifter, som Rolls-Royce, Mitie 
Norge AS, Offshore Simulator Centre AS, 
ÅKP AS/NCE, Møreforskning AS, Fylkeshuset, 
Sintef Fiskeri & Havbruk AS, Brattvåg Elektro AS 
og Aker Solutions ASA – for å nevne noen av de 
mest kjente.

NMK en del av Campus Ålesund og er blitt en 
suksess både for den maritime og marine bransjen, 
og med store ringvirkninger for Ålesund og Sunn-
møre. Næringslivsklyngene på Sunnmøre beviser 
at kompetansesamarbeid mellom bedrifter, og 
mellom bedrifter og høgskole, skaper innovasjon 
og vekst. 

Et ønsket energi- og miljøteknisk senter er også en 
helt sentral del av visjonen for å gjøre NMK til et 
verdensledende maritimt senter.

                                                        normarkom.no

Hørt om Blått kompetansesenter på Frøya? 
Vel, ikke så underlig dersom svaret er nei. 
Foreløpig er prosjektet på planleggingsstadiet. 
Et spennende sådan – som vi nok får høre mer 
om i framtiden. Ideen kommer fra havbruks-
klyngen, og forener visjonen om verdens beste 
havbruksutdanning med ønsket om å styrke 
havbruksklyngen. 

Her skal skoler, høyere utdanning, nærings-
liv, kommuner, forvaltning, interesse-
organisasjoner og virkemiddelapparat kobles 
sammen for å dra nytte av hverandres 
kompetanse og danne et bredt fagmiljø 
innenfor den marine verdikjeden.

– Blått kompetansesenter er et veldig godt eksempel 
på samarbeid mellom skole, næring, forskning og 
forvaltning, som jeg gjerne skulle sett flere av rundt 
omkring i landet. Derfor har jeg også vist til dette i 
det marine kunnskapsløftet. 

Dette uttalte tidligere kyst- og fiskeriminister, 
Lisbeth Berg-Hansen, til hitra-froya.no i fjor 
høst. Siden har arbeidet med et slikt kom-
petansesenter på regionalt nivå stadig gått 
framover. Det jobbes fortsatt for fullt både 
med innhold og funksjoner, og jakten på 
potensielle leietakere står sentralt i arbeidet. 

Planen er konkretisert til et tre etasjer høyt 
bygg på 3 000 m2, med mulighet for 

ytterligere utvidelser. Bygget vil bli nærmeste 
nabo til Frøya kultur- og kompetansesenter.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Frøya videre-
gående skole og næringshagen Trøndersk 
Kystkompetanse vil sammen med nærings-
livet ha viktige roller i oppgaven med å 
skaffe havbruksnæringen god og tids-
riktig kompetanse. Blått kompetansesenter 
beskrives som en «koblingsboks» mellom 
næringsliv, relevante forskningsmiljøer og 
utdanning.

Frøya videregående skole har fram til nå 
inngått samarbeidsavtaler med Havforsknings-
instituttet, Veterinærinstituttet/-høyskolen, 
NTNU, SINTEF, høyskolene i Trøndelag.
Disse vil sammen med næringen og andre 
samarbeidspartnere kunne danne fagmiljøet 
i et framtidig Blått kompetansesenter.

– Ideen bak Blått kompetansesenter forener 
visjonen om å etablere verdens beste havbruks-
utdanning med ønsket om å styrke havbruks-
næringen. Det gode og langsiktige samarbeidet som 
er utviklet mellom næringsliv, forvaltning, 
forskning og utdanning i det marine Trøndelag skal 
gjennom etableringen bidra til en enda sterkere 
klyngestruktur, og øke sektorens attraktivitet for 
unge som står foran utdannings- og yrkesvalg, sier 
direktør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

NMK i Ålesund

Etter betydelig ombygging og rehabilitering 
er nå deler av den gamle Nestlé-eiendommen på 
Hamar igjen tatt i bruk. Her, i tradisjonsrike byg-
ninger i kvartal 10, tar Hamars nye næringspark 
form. Her samles ulike bedrifter og fagmiljøer 
til nytt liv under samme tak. Størsteparten av de 
drøyt 6 000 m2 store arealene er tatt i bruk. Ulike 
byggfagmiljø utgjør et ikke ubetydelig innslag.

Nestlé-eiendommen består av i alt fire kvartal. 
Neste trinn i prosessen er utvikling av kvartal 14, 
hvor det er prosjektert 77 leiligheter. 

Et nytt og spennende bioteknologisenter 
som også skal etableres på Neslé-eiendommen, 
er under prosjektering. Her vil husdyrorganisa-
sjonene Geno og Norsvin forene krefter sammen 
med andre biomiljø, noe som betegnes som en 
milepæl med tanke på fremtidige arbeidsplasser 
innenfor dette fagområdet. Hedmark Kunnskaps-
park skal også inn i senteret.

De to husdyrorganisasjonene skal flytte sine 
hovedkontor til nybygget, som etter planen skal stå 
ferdig i august 2015. Bioteknologisenteret blir totalt 
på 5 770 m2.

Norsvin og Geno med samarbeidspartnere søker 
med dette å ta ansvar for en innovativ utvikling 
innen gen- og bioteknologiområdet, og sammen 
med utdanningsinstitusjoner, bidra til å styrke 
Innlandet som ledende miljø for blågrønn bio-
teknologi når det gjelder reproduksjon, genbanker, 
foredling og avl i Norden.

Partene vil skape et sterkt fagmiljø og mener 
samlokalisering vil gjøre det enklere å dra nytte av 
felles kompetanse og skape synergier.

Hamar utviklet seg tidlig til en viktig industriby, 
for det meste basert på foredling fra landbruket. 
De første industribedriftene var et bryggeri og 
en melkefabrikk. I 1905 kjøpte Nestlé melkekon-
denseringsfabrikken på Hamar, og i over hundre 
år var denne bedriften en av Hamars mest sentrale 
og tradisjonsrike bedrifter. I 2008 flyttet Nestlé sin 
virksomhet i Skandinavia til Finland.

Blått kompetansesenter Nytt liv for Melkefabrikken
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I Møre og Romsdal satses det aktivt for å utvikle 
de kreative næringene. Målet er å skape flere 
arbeidsplasser og gjøre virksomheter som allerede 
eksisterer innenfor denne sektoren i fylket, mer 
levedyktige økonomisk.

Kreativfylket, i regi av Sunnmøre Kulturnæringshage, er 
av fylkesutvalget for kultur pekt ut som hovedprosjekt i 
denne satsingen i perioden 2014 – 2016. 

Sunnmøre Kulturnæringshage er i full gang med å 
gjennomføre sitt prosjektprogram. Et viktig mål er å 
medvirke til mer regional B2B, slik at flere oppdrag 
som så langt har gått til Oslo eller utlandet, skal gå til 
hjemfylket. 

Viktige stikkord for arbeidsmetoden prosjektet bruker, 
er møtearenaer og nettverksbygging – digitalt og i virke-
ligheten. Styrking av næringskompetanse er et overord-
net mål, og i denne sammenheng er man også koblet 
på fylkeskommunens førstelinjetjeneste for etablerere; 
hoppid.no.

– En forutsetning for samarbeid er at folk møtes. Nå går 
unødvendig mange oppdrag ut av fylket fordi de ulike 
frittstående leverandørene i Møre og Romsdal ikke vet om 
hverandre. For å snu dette skal vi sørge for at faglig flinke folk 
over hele fylket får kjennskap til hverandre. Innen tre år er 
målet at alle som arbeider innenfor kreative næringer i Møre og 
Romsdal, kjenne til hverandre, sier lederen for Sunnmøre 
Kulturnæringshage, Martin Foldal.

I løpet av treårsperioden skal det arrangeres 120 nett-
verksbyggende møter fordelt på ti årlige møter i hver 
av byene Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund. Her 
blir ulike virksomheter innenfor de kreative næringene 
presentert og potensielle kombinasjonsmuligheter og 
andre relevante tema belyst.

Møre og Romsdal har et godt potensial for utvikling 
på dette næringsområdet. Her finnes et vell av kreativ 
virksomhet; film, video, animasjon, teater, musikk, de-
sign, arkitektur, reklame, foto, litteratur osv. Høgskolen 
i Volda som har 4 000 studenter, tilbyr utdanning innen 
de fleste kulturnæringer og har landets største fagmiljø 
innenfor mediefag, er en viktig støttespiller for nærings-
hagen og prosjektet Kreativfylket.

                                                        kreativfylket.no

Møre og Romsdal satser kreativt!
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Siva fortsetter arbeidet for å fremme norske 
næringslivsinteresser i Nordvest-Russland. 
Som bidrag til dette har Siva i år lansert et 
nytt program, Innovativt samarbeid i nord. 

Målet er å finne bærekraftige bedrifter i Murmansk 
som er motiverte for samarbeid med norske partnere, 
men som trenger hjelp for å komme i gang. Det kan 
være bedrifter som trenger et innovativt grep, i form 
av ny teknologi, omorganisering, nye markedskanaler 
eller en ny tilnærming til eksisterende forretningsdrift. 

Norske bedrifter som søker internasjonalisering, kan 
ha nytte av kontakt med disse bedriftene. Det kan gi 
tilgang til råvarer, arbeidskraft og marked. Etablert 
kontakt mellom slike parter på norsk og russisk side 
vil kunne føre til nye partnerskap og etablering av 
joint venture-selskap, med klare fordeler både for 
norske og russiske selskap.

Siva har en veletablert infrastruktur og prosjekter i 
Murmansk for å støtte denne typen aktivitet. Polar 
Star Innovation Centre er Sivas første innovasjons-
senter i utlandet. Over 60 norske virksomheter har 
hatt senteret som første tilholdssted på vei inn i det 
russiske markedet.

I innovasjonssenteret er det et eget etablerersekre-
tariat som tilbyr norske bedrifter «soft landing», som 
er hjelp til å etablere seg i Russland. Innovasjons-
senteret har også en inkubator, organisert og drevet 
etter mønster fra de norske inkubatorene. For å 
følge opp og videreføre en eventuell produksjon 
har Siva, sammen med Innovasjon Norge, industri-
parken Technopark NOR.

                                                   barentsnova.com

LIV er både et utviklingsselskap og en nærings-
hage i Sivas næringshageprogram. LIV skal 
styrke samarbeidet mellom industrien og 
kompetansemiljøene i Fosenregionen – og 
legge til rette for bedrifts- og næringsutvikling. 

Satsingsområdene er offshore, vann og fornybar 
energi, og LIV tar mål av seg til å være bro mellom 
forsknings- og innovasjonsmiljøene og industrien i 
regionen. Visjonen er å være regionens mest attrak-
tive næringshage for bedrifter innen teknologi og 
industriell kompetanse.

LIV er lokalisert ved sjøkanten i Vanvikan og huser 
i dag rundt 25 bedrifter. Virksomheten ble etablert 
i 2004 etter at Pipelife Norge AS flyttet sin produk-
sjon og et industribygg på ca. 10 000 m² ble ledig.

LIV er engasjert i flere ulike prosjekter i regionen. 
Smart Water Cluster (SWC) er en midtnorsk 
næringsklynge som utvikler løsninger for vann-
rensing og vannbehandling for et globalt marked. 

Fokus er gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen 
vann og avløp, og klyngen består av virksomheter 
og underleverandører innenfor denne sektoren. 

SWC samarbeider med regionale og nasjonale 
undervisnings- og FoU-aktører, interesseorganisa-
sjoner, utviklingsselskap, relevante prosjekter og 
virkemiddelapparat. Prosjektet er organisert i 
Arena-programmet, som er et nasjonalt klyngeut-
viklingsprogram administrert av Innovasjon Norge, 
Norges forskningsråd og Siva.

– LIV i Vanvikan utgjør et spennende og interessant miljø. 
Her jobbes det godt på tvers av kommune- og fylkesgrenser, 
og miljøet inntar en aktiv rolle for å utvikle Fosen som 
region. Som kjent skjer det mye på Fosen, og LIV er en 
viktig aktør både med tanke på vindkraft og kampflybase, 
sier seksjonsleder Heidi Lyng i Siva.

                                                          liv-holding.no

Innovasjon over landegrenser

Leksvik Industriell Vekst (LIV) 

Illustrasjon: Ingrid dos Santos / Inky Studio
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Gjennom styrking av 
analysekapasiteten skal 
Siva bli i stand til å 
opparbeide kunnskap og 
måle effektene av den 
offentlige innsatsen for 
innovasjon.

TALL 
OG 

FAKTA
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Siva  er statens 

       virkemiddel for 

tilretteleggende 
      eierskap og 

    utvikling av  

bedrifter og nærings- og 

     kunnskapsmiljøer 

i hele landet. 
           SIVA har et særlig 

ansvar for å fremme 

                          vekstkraften 
i distriktene. 
 Sivas formålsparagraf



Siva utvikler 
innovasjons- og 
verdiskapingsmiljøer 
og legger til rette for 
nyskaping over hele 
landet.

Siva arbeider i
et nettverk av inno-
vasjonsselskaper. Slike 
selskaper bidrar til 
samarbeid mellom privat 
næringsliv, FoU-miljøer 
og offentlig virksomhet.

Siva bygger
infrastruktur for 
næringsutvikling. Et
viktig virkemiddel 
er inkubatorer som 
utvikler nye bedrifter 
og kommersialiserer 
forskningsresultater. 

Siva er deleier i 104 
innovasjonsselskaper 
over hele landet. 
Dette omfatter blant 
annet: forsknings- og 
kunnskapsparker, 
inkubatorer og 
næringshageselskaper.

Siva er en aktiv eier 
og følger opp selskapene 
og den strategiske 
utviklingen av dem 
gjennom styrearbeid og 
rådgivning.

Siva bringer aktører 
sammen for å løfte 
prosjekter som er vans-
kelige å realisere alene.

Innovasjonssel-
skapene er pådrivere. 
Siva driver nettverksbyg-
ging mellom de ulike 
innovasjonsmiljøene, 
slik at erfaringer og 
kompetanse overføres 
over hele landet. 

Siva investerer 
i eiendom tilpasset 
næringslivets behov. 
Gjennom sine invest-
eringer reduserer Siva 
risikoen ved nyetabler-
inger og bidrar til å senke 
barrierer for etablering 
der markedsmekanis-
mer gjør dette spesielt 
krevende.

Siva har spesialkom-
petanse på å designe 
og drive innovasjons-
bygg som fremmer 
samhandling mellom 
næringslivet, gründere, 
FoU-miljøer og offentlig 
virksomhet.

Siva har en forret-
ningsmessig 
tilnærming til alle 
prosjekter, og prosjektene 
skal dekke viktige behov 
i samfunnet.

Siva driver kommer-
siell eiendomsvirk-
somhet med krav til 
avkastning. Ved salg av 
eiendommer benyttes 
fristilt kapital til reinves-
tering og tilrettelegging 
for ny virksomhet.

Sivas investeringer 
mobiliserer og ut-
løser privat kapital, 
kompetanse og medeier-
skap. Dette skaper lokal 
forankring og samspill 
mellom private og offen-
tlige eiere.

Siva har gjennom sitt 
medlemskap og samar-
beid med International 
Association of Science 
Parks (IASP) tilgang til 
et globalt nettverk av 
innovasjonsparker og 
inkubatorer.

Siva driver Nærings-
hageprogrammet. 
Næringshagene samloka-
liserer mindre bedrifter 
for å fremme verdiskap-
ing og vekstkraft. Målet 
er økt regional verdiskap-
ing gjennom videreut-
vikling og vekst i nye og 
eksisterende bedrifter.

Sivas Inkubator-
program bringer ideer 
fra FoU-miljøer og indus-
tribedrifter til å bli nye 
bedrifter. Inkubatorene 
tilbyr gründere et fysisk 
miljø, rådgivning og 
støttetjenester, slik at de 
kan realisere lovende 
forretningsideer. 

BERGEN ØRLAND SORTLAND HAMAR 

SANDANE NAMSOS  HAMAR OPPDAL SIGDAL 

HITRA LYNGEN HALDEN  NORDDAL BODØ 
LILLEHAMMER STRYN LEVANGER SUNNDAL ALTA  

KONGSVINGER OSLO NARVIK HERØY

FLORA VESTNES BRØNNØY  NORDKAPP SØR-VARANGER

VESTRE TOTEN  KONGSBERG SOGNDAL GRUE 

FRØYA HARSTAD EIGERSUND  NORDRE LAND VÅGAN

BÅTSFJORD  EIDSKOG  EID FINNØY MANDAL MOLDE
SØR-ODAL RGLOPPEN  LENVIK  MURMANSK ALSTADHAUG  TYNSET STRYN

LYNGEN  STAVANGER LEKSVIK MELHUS

AURLAND SURNADAL  ÅSNES STRYN SULDAL VOLDA  MÅLSELV

LURØY GJØVIK NORDREISA HAMMERFEST VESTVÅGØY

RISØR FARSUND VERDAL NORD-AURDAL BÆRUM KVITESEID GLOPPEN

TRONDHEIM VADSØ VEFSN AUSTRHEIM

ARENDAL AURSKOG-HØLAND HORTEN ÅS ÅLESUND
STORD KRISTIANSUND GRIMSTAD GULEN GOL

STEINKJER  KRISTIANSAND NAMSOS

PORSGRUNN ÅRDAL/HØYANGER  SKEDSMO RINGSAKER

MÅLSELV  ODDA  MELDAL  VÅGÅ TROMSØ HORTEN
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Avdeling Program har 
ansvar for de ulike pro-
grammene innovasjons-
virksomheten omfatter. 
Avdelingen driver bl.a. 
Næringshage- og 
inkubatorprogrammet og 
er medeier i det norske 
klyngeprogrammet 
(Arena, NCE og GCE).

Avdeling Eiendom har 
ansvar for eiendomsvirk-
somheten og bidrar til 
etablering av industri- og
innovasjonsmiljøer og 
bedrifter over hele 
landet. Siva er hel- 
eller deleier i 41 eien-
domsselskaper. 

Avdeling Innovasjon 
utvikler gode innovasjons-
miljø i store regionsentra, 
universitetsmiljø og i 
sterke næringsklynger.
Investerer i innovasjons-
infrastruktur gjennom 
eierskap, er deleier i mer 
enn 100 innovasjons-
selskaper i hele landet.

Avdeling Utvikling 
tar imot henvendelser
om nye engasjement, 
både innovasjons- og 
eiendomsprosjekter. 
Ulike prosjekter blir 
vurdert og utviklet ut fra 
Sivas formål og strategi 
og potensial til å bidra til 
nyskaping og vekst.

STAB

PROGRAM

ADM. DIREKTØR

EIENDOM INNOVASJON UTVIKLING

ØKONOMI

•  Inkubasjon
•  Næringshager
•  Klynger

•  Forvaltning, drift
•  Utvikling og utbygging
•  Investeringer og eierskap
•  Store industriprosjekt

•  Eierskapsseksjonen
•  Innovasjonssentre og
    pilotanlegg
•  Utland

•  Prosjektutvikling

ORGANISASJONSKART

SAMFUNN
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Unge mennesker må motiveres til innovasjon og entreprenørskap

TALL OG FAKTA OM SIVA

• Etablert i 1968.
• Statsforetak eid av Nærings- 
 og fiskeridepartementet.
• Hovedkontor i Trondheim.
• Ca. 50 ansatte.
• Eierandeler i 104 innovasjons- 
 selskaper og 41 eiendoms-
 selskaper.
• Bokført balanse 3,1 milliarder  
 kroner.

•  Siva eier industri- og 
 innovasjonsparker på 
 54 steder med 
 733 leietakerbedrifter.
• Totalt utbygd areal på 
 ca. 626 000 m². 
 Industribygg utgjør 45 
 prosent og kontorbygg
 55 prosent av arealet.

• Sivas egenkapital innskutt 
 av staten er 1.176,5 millioner 
 kroner.
• Næringshageprogrammet 
 støtter 46 næringshager.
 Inkubasjonsprogrammet støtter 
 38 inkubatorer.
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Bransjefordeling i eksisterende
eiendomsinvesteringer 
pr. 31.12.2013

Resultat Siva Eiendom Holding
Tall i hele 1 000 kroner
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Etterspørsel etter nye 
investeringer
pr. 31.12.2013

         Hver krone Siva 
investerer i eiendom 
        utløser fire kroner  fra andre.

Innovasjonssenter
Næringsbygg
Produksjon /industri
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Samlede inntekter Siva
Tall i hele 1 000 kroner
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Samlet årlig verdiskaping

Årlig verdiskaping i inkubatorbedriftene
Tall i hele 1 000 kroner

Figuren viser resultatutviklingen i 

Siva Eiendom Holding AS siden 

2004. I 2013 har selskapet et resultat 

etter skatt på 37,4 millioner kroner 

mot - 41,2 millioner kroner i 2012. 

Avviket skyldes at det i 2012 ble 

foretatt store nedskrivninger av 

eiendomsverdier med 280 millioner 

kroner, hovedsakelig knyttet til 

leietakere innenfor solcelleindustrien.

Figuren viser verdiskaping for 

bedriftene i inkubasjon i årene 

2002–2012. Verdiskaping beregnes 

ut fra bedriftens driftsresultat pluss 

lønnskostnader, som rapportert til 

Brønnøysundregisterene. Program-

met har en akkumulert verdiskaping 

på 11,3 milliarder i 2012.

Figuren viser utviklingen i Sivas 

samlede inntekter over tid, og skiller 

mellom inntekter fra eiendomsvirk-

somheten, tilskudd fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet 

(KMD) og Nærings- og fiskeridepar-

tementet (NFD), og andre inntekter 

som honorarinntekter/kostnadsre-

fusjoner. Leieinntekter fra eiendom 

er 200 millioner kroner i 2013 mot 

228 millioner kroner året før. Det ble 

i 2013 mottatt 94,5 millioner kroner 

i tilskudd fra KMD og 48 millioner 

kroner fra NFD.

                                                                                                 Siva vil ta et aktivt 
                                     driftsansvar for innhold og bruk 

                                         av sine innovasjonseiendommer. Siktemålet er å
øke  innovasjonskapasiteten til leietakerne og øke attraktiviteten

                                                                  for eksisterende og nye leietakere.

              Det er investert 600 millioner kroner i  
                                               Sivas eiendomsvirksomhet i 2013.

Innovasjonssenter
Næringsbygg
Produksjon /industri

23%

16%61%

Totalsum 5,8 milliarder kroner 

Totalsum 2,3 milliarder kroner 



Figuren viser andel nye bedrifter 

med kvinner i ledende stilling som er 

tatt inn i næringshager og inkubasjon 

i 2013. Med kvinner i ledende stilling 

menes her kvinnelig gründer, daglig 

leder og/eller styreleder.

Resultat 2012 Resultat 2013
Næringshager
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miljøet
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Næringshager fremmer innovasjon

Siva inngikk i 2011 samarbeid med 

Nordlandsforskning og Handels-

høyskolen i Bodø for gjennomføring 

av et forskningsprosjekt. 

Hovedformål har vært å dokumen-

tere omfanget av FoU og innovasjon 

i næringshagene. Nordlandsforskn-

ing har kartlagt omfanget av utvikling 

og innovasjon blant bedrifter 

tilknyttet/lokalisert i næringshage, og 

i hvor stor grad kan dette tilskrives 

næringshagemiljøet. Resultatet 

viser at bedrifter i næringshager har 

vesentlig større tilbøyelighet til å 

drive innovasjonsaktivitet enn andre 

bedrifter.
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Resul tatregnskap pr.  31 .12 .2013  Siva

       Konsern

Beløp i 1 000 kroner   2013 2012

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER  
Leieinntekter 200 321 227 854
Tilskudd næringsutvikling 133 919 129 091
Andre driftsinntekter 6 795 79 707
Gevinst ved salg anleggsmidler 2 296 3 064
Sum driftsinntekter 343 331 439 716
  
Personalkostnader 48 834 46 199
Ordinær avskrivning utleiebygg 62 684 71 005
Nedskrivning utleiebygg og tomter 19 821 280 000
Av- og nedskrivning andre driftsmidler 1 832 509
Tap på fordringer 629 25 505
Driftskostnader eiendom 56 691 53 273
Andre drifts- og adminstrasjonskostnader 122 525 121 904
Sum driftskostnader 313 016 598 395
  
DRIFTSRESULTAT 30 315 -158 679
  
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER  
Inntekt på investering i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter 27 610 184 770
Renteinntekter 19 243 11 876
Andre finansinntekter 2 791 2 927
Sum finansinntekter 49 644 199 573
  
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -8 292 11 151
Rentekostnader 43 272 42 278
Andre finanskostnader 1 708 4 336
Sum finanskostnader før statskasselån 36 688 57 765
  
FINANSRESULTAT FØR STATSKASSELÅN 12 956 141 808
  
RESULTAT FØR STATSKASSELÅN 43 271 -16 871
  
Renter statskasselån 23 484 25 711
Provisjon statskasselån 6 846 6 600
Sum statskasselån 30 330 32 311
  
FINANSRESULTAT ETTER STATSKASSELÅN -17 374 109 497
  
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 12 941 -49 182
  
Skattekostnad på ordinært resultat -7 968 -35 645
  
ÅRSRESULTAT 4 973 -84 827
  
Minoritetsinteresser 1 220 1 014
  
KONSERNRESULTAT 3 753 -85 841

                                      Siva vil ha en helhetlig tilnærming til deltakelse i 

  nye engasjement og vil prioritere 

prosjekter som gir god måloppnåelse i form av 
                                innovasjon og næringsutvikling. 
                           Siva er næringsnøytral.



Balanse pr.  31 .12 .2013  Siva
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10Nye AS Kongsvinger 25,6 %
Akershus Teknologifond AS Skedsmo 5,6 %
Arendal Kunnskapspark Eiendom AS Arendal  37,2 %
Atheno AS Stord  6,7 %
Aura Næringshage AS Sunndal  10,0 %
Aurland Ressursutvikling AS Aurland  47,4 %
Buskerud Næringshage AS Sigdal  20,0 %
Bølgen Invest AS Kristiansund 7,1 %
Bølgen Næringshage AS Kristiansund 33,3 %
Coastbase Nordland AS Alstadhaug 34,0 %
Coventure AS Grimstad 29,1 %
Cronomar d.o.o.  Sibenik, Kroatia  49,0 %
Digs AS  Trondheim  10,1 %
Fabrikken Næringshage AS  Sortland 13,0 %
Fakkelgården AS Lillehammer 100,0 %
Fiborgtangen Vekst AS Levanger 25,0 %
FIN-Senter Eiendom AS Horten  40,0 %
Fjordhagen AS Norddal  33,3 %
Forskningsparken i Narvik AS Narvik  17,9 %
Fosen Næringshage AS Ørland  26,9 %
Fram Flora AS Flora  11,4 %
Føniks Næringshage AS Vestnes  20,0 %
Green Industry Innovation Center  Riga, Latvia   20,0 %
Gulen og Masfjorden Næringshage AS  Gulen   29,6 %
Gulen og Masfjorden Utvikling AS Gulen  24,8 %
Halden Utvikling AS Halden  21,0 %
Hallingdal Næringshage AS Gol  26,3 %
Halti Næringshage AS Nordreisa 33,3 %
Hammerfest Næringshage AS Hammerfest 30,7 %
Hammerfest Næringsinvest AS Hammerfest 24,2 %
Hasca AS Trondheim 14,6 %
Hedmark Kunnskapspark AS Hamar  30,4 %
Helgeland Invest AS Rana  3,2 %
Hermetikken Næringshage AS Vadsø  32,6 %
Herøya Næringspark AS Porsgrunn 44,0 %
Hopsjø Kyst og Kultursenter AS Hitra  12,5 %
Industri Vekst Mosjøen AS Vefsn  28,6 %
Industriinkubatoren Proventia AS  Porsgrunn  17,4 %
Industriutvikling Vest AS Austrheim 20,0 %
Inkubator Helgeland AS  Rana  13,3 %
Innoventus AS Kristiansand 24,8 %
Innvik Næringspark AS Stryn  9,8 %
Intek Lyngen AS Lyngen  33,0 %
Ipark AS Stavanger 20,0 %
Ironman Development AS  Trondheim  50,0 %
Kirkenes Næringshage AS Sør-Varanger 16,7 %
Kjeller Innovasjon AS Skedsmo 23,9 %
Knudtzon Senteret AS Kristiansund 18,2 %
KO-AKS AS Gjøvik  13,5 %
Koksa Eiendom AS Bærum  32,6 %
Komm-In AS Vestre Toten 13,6 %
Kongsberg Innovasjon AS Kongsberg 18,2 %
Kunnskapsbyen Eiendom AS Skedsmo 76,9 %
Kunnskapsparken Alta AS Alta  25,0 %
Kunnskapsparken Bodø AS Bodø  25,3 %
Kunnskapsparken Eiendom AS Molde  34,0 %
Kunnskapsparken Helgeland AS Rana  26,5 %
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS Sogndal  15,3 %
Kunnskapsparken Nord AS Harstad  13,7 %
Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS Steinkjer 26,3 %
Kværnhuset Industri-inkubator AS Eigersund 26,7 %

Kystinkubatoren AS Lurøy  30,0 %
Landsbyen Næringshage AS Nordre Land 30,6 %
Leiv Eiriksson Nyskaping AS Trondheim 19,0 %
Leksvik Industriell Vekst Holding AS Leksvik  3,8 %
Lillehammer Kunnskapspark AS Lillehammer 38,3 %
Lindesnesregionen Næringshage AS Mandal  13,1 %
Linken Næringshage AS Båtsfjord 15,2 %
Lister Nyskaping AS Kristiansand 15,8 %
Lofoten Golfbane AS Vågan  50,0 %
Magnor Næringshage AS Eidskog  24,4 %
Magnorgården AS Eidskog  30,3 %
Marineholmen Forskningspark AS Bergen  20,5 %
Marinehuset AS Vestvågøy 60,6 %
Microtech Innovation AS Horten  35,4 %
Molde Kunnskapspark AS Molde  23,1 %
Namdalshagen AS Namsos  20,0 %
Nasjonalparken Næringshage AS Oppdal  13,9 %
NMK Holding AS Ålesund  40,0 %
NODE Inkubator  Kristiansand 17,7 %
Nordfjordeid Næringshage AS Eid  39,3 %
Nordhordland Næringshage AS Austrheim 24,2 %
Nordkapp Næringshage AS Nordkapp 15,7 %
Nordlysattraksjonen AS Alta  20,0 %
Norinnova Technology Transfer AS Tromsø  22,8 %
Norsun AS Oslo  11,2 %
Northern Research Institute Tromsø AS Tromsø  21,8 %
NTNU Accel AS  Trondheim  23,7 %
Nyhavna Utvikling AS  Trondheim  20,0 %
Næringshagen i Målselv AS Målselv  28,8 %
Næringshagen i Odda AS Odda  30,9 %
Næringshagen i Orkdalsregionen AS  Meldal  24,4 %
Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS Vågå  14,7 %
Næringshagen på Voss  Voss   27,8 %
NØK Energi Eiendom AS Tynset  34,2 %
Odal Næringshage Utvikling AS Sør-Odal 24,9 %
OOO Sivatech, Murmansk  Russland  100,0 %
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS  Oslo  22,2 %
Oslotech AS  Oslo   30,5 %
Papirbredden Innovasjon AS Drammen 19,6 %
PreeCap AS Tromsø  13,8 %
Pro Barents AS Hammerfest 16,0 %
Proneo AS Verdal  16,2 %
Rogaland Kunnskapsinvest AS Stavanger 32,4 %
Ryfylke Næringshage AS Finnøy  25,3 %
Rørosregionen Næringshage AS Røros  14,8 %
Sagabygget AS Ås  75,8 %
Sandane Næringshage AS Gloppen 31,2 %
Sarsia Development AS Bergen  11,6 %
Senja Næringshage AS Lenvik  32,3 %
Sentrum Næringshage AS Alstadhaug 31,9 %
SINTEF Raufoss Manufacturing AS Vestre Toten 10,0 %
SIV Industri-inkubator AS Surnadal 19,0 %
Siva Eiendom Holding AS Trondheim 100,0 %
Siva Eiendom Utland AS  Trondheim  100,0 %
Siva Frøya Eiendom AS Frøya  100,0 %
Siva Industrianlegg AS Trondheim 100,0 %
Siva International AS Trondheim 100,0 %
Siva Kongsvinger Eiendom AS Kongsvinger 100,0 %
Siva Lista Eiendom AS Farsund  100,0 %
Siva Magnor Eiendom AS Eidskog  33,3 %
Siva Melhus Eiendom AS Melhus  100,0 %

Eierskap Siva                            2014

Selskap                                          Kommune  Eierandel Selskap                                          Kommune  Eierandel

    Konsern

Beløp i 1 000 kroner   2013 2012

EIENDELER  
Utsatt skattefordel 47 370 44 322
Sum immaterielle eiendeler 47 370 44 322
  
Tomter 58 649 51 182
Ferdige bygg/leilighet 1 363 080 1 414 352
Bygg under oppføring 14 595 18 902
Maskiner/inventar og biler 5 308 2 223
Sum varige driftsmidler 1 441 632 1 486 659
  
Aksjer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter 710 841 916 491
Fordring på tilknyttede selskap 40 030 36 631
Andre aksjer og andeler 67 543 55 428
Andre langsiktige fordringer 15 504 20 237
Sum finansielle anleggsmidler 833 918 1 028 787
  
SUM ANLEGGSMIDLER 2 322 920 2 559 768
  
Kundefordringer 5 390 4 830
Andre kortsiktige fordringer 4 086 20 404
Sum fordringer 9  476 25 234
  
Rentefond 330 039 47 511
Sum investeringer 330 039 47 511
  
Bankinnskudd 485 038 338 977
Sum bank og kasse 485 038 338 977
  
SUM OMLØPSMIDLER 824 553 411 722
  
SUM EIENDELER 3 147 473 2 971 490

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskuddskapital 1 176 511 926 511
Sum innskutt egenkapital 1 176 511 926 511
  
Minoritetsinteresser 37 143 36 321
  
Annen egenkapital -23 377 -40 460
Sum opptjent egenkapital  -23 377   -40 460
  
SUM EGENKAPITAL 1 190 277 922 372
  
STATSKASSELÅN 700 000 660 000
  
Pensjonsforpliktelser 29 740 30 077
Utsatt skatt 24 637 26 855
Andre avsetninger for forpliktelser 39 193 33 615
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 93 570 90 547
  
Ansvarlig lånekapital 1 980 1 980
Pantelån 973 857 1 037 485
Øvrig langsiktig gjeld 23 475 16 521
SUM LANGSIKTIG GJELD 999 312 1 055 986
  
Påløpne renter 23 540 35 205
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 80 081
Leverandørgjeld 11 017 8 002
Betalbar skatt 2 749 1 740
Skyldige offentlige avgifter 5 108 4 190
Skyldig utbytte 983 1 145
Øvrig kortsiktig gjeld 120 962 112 222
SUM KORTSIKTIG GJELD 164 314 242 585
  
SUM GJELD 1 257 196 1 389 118
  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 147 473 2 971 490



Selskap                                            Kommune  Eierandel

Siva Moelv Næringspark AS Ringsaker 100,0 %
Siva Namsos Eiendom AS Namsos  50,0 %
Siva Narvik Eiendom AS Narvik  100,0 %
Siva Næringspark Murmansk AS, Murmansk,  Russland 100,0 %
Siva Selbu Eiendom AS Selbu  66,7 %
Siva Sunnmøre AS Herøy  49,0 %
Siva Tromsø Eiendom AS Tromsø  100,0 %
Siva Verdal Eiendom AS Verdal  54,0 %
Sivafjorden Eiendom AS Årdal/Høyanger 100,0 %
Smart Innovation Østfold AS  Halden   8,4 %
Sognefjorden Næringshage AS  Aurland  28,3 %
Solør Næringshage AS Åsnes  23,1 %
Storhamargata Eiendom AS  Hamar   33,4 %
Stortorget 1 AS  Tromsø   30,0 %
Stryn Næringshage AS Stryn  18,2 %
Suldal Vekst AS Suldal  22,2 %
Sunndal Næringseiendom AS Sunndal  26,8 %
Sunnmøre Kulturnæringshage AS Volda  24,4 %
Sør-Østerdal Næringshage AS  Åmot   17,3 %
Sørlandsporten Næringshage AS  Risør  32,5 %
Såkorninvest Midt-Norge AS Trondheim 0,02 %
Technopark Nor AS, Murmansk,  Russland 60,1 %
Tindved Kulturhage AS Verdal  4,5 %
Torgar Næringshage AS Brønnøy 13,4 %
Tretorget AS Grue  21,5 %
Trøndersk Kystkompetanse AS Frøya  12,1 %
UAB Siva Scaninvestment                   Panevezys, Litauen 51,0 %
Valdres Næringshage AS Nord-Aurdal 32,0 %
Vest-Telemark Næringshage AS  Kviteseid 20,2 %
Viking Venture AS Trondheim 4,4 %
Visnes Industripark AS Stryn  10,0 %
VUFI AS Trondheim 100,0 %
ÅKP AS Ålesund  24,0 %

Eierskap Siva                        2014
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