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Rapport august 2017 

SIV Industri-inkubator AS  

Administrasjonen i SIV Industri-inkubator AS 

Selskapet har i dag 3 faste ansatte; 

Magne Løfaldli Daglig leder og prosjektleder InnovasjonsTre 

Britt Grete Moen Prosjektleder Den Gode Maten 

Iren Sæterbø  Prosjektleder IN2innovation 

Selskapets hovedaktiviteter 

SIV Industri-inkubator AS er et innovasjons- og 

utviklingsselskap hvor hovedaktivitetene er: 

• Rådgiving 

• Inkubasjon 

• Gründerhjelp 

• Administrasjon og drift av bedriftsnettverkene; 

o Den Gode Maten 

o IN2innovation 

o InnovasjonsTre 

Selskapet er lokalisert i Industrivegen 70 i Surnadal. Selskapets 

geografiske virksomhetsområder er i hovedsak i kommunene; 

• Surnadal 

• Sunndal 

• Rindal 

• Halsa 

• Tingvoll 

• Aure 

Styret i SIV Industri-inkubator AS: 

Gunnar Edvin Nisja,   styreleder 

Ellbjørg Haugen Larsen, styremedlem 

Gunn Mari Moen,  styremedlem 

Kjetil Løften,   styremedlem 

Finn Amundsen,  styremedlem 

Magne Løfaldli,  styremedlem 

SIV Industri-

inkubator AS 

Selskapet ble stiftet i 

2010, og ble fra samme 

tidspunkt en del av i SIVA 

sitt inkubator-program. 

Dette var en 5-årig 

program, som for SIV 

varte fram til utgangen av 

juni 2015. 

Protomore 

Kunnskapspark og SIV 

har siden høsten 2015 

samarbeidet om 

inkubatorarbeidet på indre 

Nordmøre. 

 

 

 

Daglig leder: 
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Strategi 2022 

Styret i SIV Industri-inkubator AS vedtok i styremøte den 1. juni 2016 følgende strategi og 

virksomhetsbilde for selskapet: 

 

 

Navnebytte 

Styret har også vedtatt å foreslå over for generalforsamlingen at selskapet skal skifte navn, og styret 

foreslår videre at det nye navnet skal være; 

INNVENO AS 

Industrielt Innovasjonssenter Nordmøre 

 

Forslaget om skifte av navn skal etter planen behandles i ekstraordinær generalforsamling i løpet av 

tidlig høst 2017.  

Utvidet regionalt utviklingssamarbeid – Vindel AS 

Styret har også drøftet mulighetene for et utvidet utviklingssamarbeid på Nordmøre, og ser Vindel 

AS som en naturlig samarbeidspartner. Samtaler og drøftelser for spesifisering og konkretisering av 

et mulig samarbeid starter høsten 2017. 
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Nettverkene tilsluttet SIV Industri-inkubator AS 

Den Gode Maten AS 

Overordna mål  

Nettverksmedlemmene har satt følgende mål for hovedprosjektet: 

• Den Gode Maten skal være den beste merkevaren for lokal mattradisjon fra regionen. Mer 

lokal foredling av lokale råvarer – bærekraftig lokal produksjon. Viktig med god kompetanse, 

erfaringsutveksling, nettverksbygging, horisontalt samarbeid. 

• Den Gode Maten skal være merkevaren for smak og kvalitet.  

Mat herifrå – God i lag – Maten gjør oss kry. 

• Den Gode Maten skal være en viktig del av folks naturlige og daglige matvalg. Lokal 

mobilisering – lokal næringsutvikling.  

• Den Gode Maten skal ha det beste og mest effektive distribusjonssystemet for lokal mat. Vi 

jobber for samarbeid lokal mat og lokalt reiseliv.  

Oppsummering 2016 

Året 2016 har vært et år med stor aktivitet og framgang for mange av bedriftene i nettverket.  God, 

lokal mat har jo generelt en stor etterspørsel for tida. Vi ser at det kanskje mer enn noen gang er 

viktig å stå samla for å møte både krava og etterspørselen som forholdsvis små bedrifter møter i 

markedet.   

Kompetanseutvikling har vært en viktig brikke i nettverksarbeidet.  

- Medlemmer og daglig leder har deltatt på bl.a. MR-Mat, studietur til Røros, 

Gründerseminar, kartlegging Mat-Reiseliv i M&R. 

- Designkurs i regi Innovasjon Norge har en del medlemmer også gjennomført. Gode 

tilbakemeldinger og lærdommen har blitt tatt i bruk i vårt strategiarbeid.   

- Hygienekurs i samarbeid med Trollheimslab ble svært nyttig og lærerikt med god 

oppslutning. Kursbevis utsendt til deltakere. 

- Fagdager/samlinger lokalt har blitt gjennomført. Både en til en og med flere samla. 

 

Det jobbes også hele tida internt i de forskjellige medlemsbedriftene på 

kompetanseheving/utvikling. Nytenking og innovasjon er til stede selv om det ofte i 

utgangspunktet er tradisjonelle produkter som produseres og selges.  

Vi samarbeider med reiselivsprosjekt/opplevelsesskredder på en del kurs og studieturer.  

Kartlegging og utnyttelse av kompetansen internt i nettverket må vi jobbe enda mer med.  

Merkevarebygging foregår i alle positive aktiviteter vi er med på. Internt og eksternt. 

- Styret i DGM as ønsker nå en mer tydelig merkevarestrategi og det er starta en prosess 

for å få et verdiløfte både innad og utad i nettverket.  Vi må finne de gode verdiene vi kan 

stå inne for både til egne medlemmer og kunder. Strategisamling er gjennomført i nov. 

2016. Det ble en god prosess, med plan videre for 2017 og DGM as sin framtid i 2018 på 

agendaen.  

Tilrettelegging for felles stand-områder på messer, markeder.  

Egen torgdag i Kristiansund i april.  
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Samarbeid med Norsk Vandrefestival hvor lokalmat/utemat var årets tema. 

Deltakere i hovedprosjektet 

• Mosbøen Gård SA 

• Timian & Persille as 

• Tuppen & Lillemor as 

• Oppistua Øye v/Solveig Haglund 

• Gårdsslakteriet Sylte as 

• Svealia ANS 

• Colonialhaven as 

• ITrollheimen as 

• Furkunnjmat v/Britt Moen 

• Vorpå Røkeri as 

• Rasteplassen as 

Spesielle utviklingsprosjekter 

Distribusjon 

Forskningsprosjektet; 

Hensiktsmessig distribusjonsløsning for lokalprodusert mat fra indre Nordmøre. 

Dette prosjektet ble fullført og avsluttet i 2016, og rapport fra Møreforskning foreligger. 

For mer utfyllende informasjon om medlemskap, utvikling og satsningsområder for Den Gode Maten, 

kontaktes; 

Britt G. Moen 
Prosjektleder Den Gode Maten  
Mobil: 99 50 84 19 
E-post: britt@sivas.no 

 

  

mailto:britt@sivas.no
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IN2innovation 

Overordna mål - gjennomført aktiviteter og måloppnåelse  

De overordnede mål for IN2innovation 

• Stimulere bedriftene til generelt økt satsning på innovasjon og utvikling 

• Stimulere bedriftene til økt samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter 

• Finne en felles strategi for å adoptere nye teknologier som skal styrke konkurransekraften til 

medlemsbedriftene 

• Øke lokal verdiskaping 

• Stimulere til felles forsknings- og utviklingsprosjekter- regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

• Knytte tradisjonell industri sammen med andre sektorer, som f.eks helsesektoren først og 

fremst med tanke på digitalisering og automatisering 

• Tettere samarbeid med relevante nettverk som InnovasjonsTre og ON Ocean Network 

• Økt fokus på styringsverktøy og systemer innenfor HMS, kvalitet og miljø 

Deltakere 

Følgende bedrifter er eiere og deltakere i IN2innovaton AS 

 A.Kvam AS 

 Sollid Mek Verksted AS 

 Solem Sag AS 

 T. Ottem Transport AS 

 Bøfjorden Sag AS 

 Vaagland båtbyggeri AS 

 Langset Mek AS 

 Betten Maskinstasjon AS 

 Storvik AS 

 SITO Mek AS 

 Kvanne Industrier AS 

Svært god omsetnings- og verdiskapingsutvikling i 

medlemsbedriftene: 

På tross av nedgang i offshoreindustrien og industrien generelt å Vestlandet, har det vært en svært 

god utvikling hos IN2innovation sine medlemsbedrifter. De har økt sin omsetning og lokal 

verdiskaping betraktelig i perioden 2015 til 2016   
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Utvikling 2015 – 2016 

Tabellen under viser utviklingen fra 

2015 til 2016 for deltagerne i prosjektet 

IN2innovation. Som oversikten viser, 

hadde deltagerbedriftene en samlet 

omsetning på over 600 millioner kroner 

og bidrar til lokalsamfunnene med en 

lokal verdiskaping på nesten 200 

millioner kroner. Utviklingen fra 2015 til 

2016 var henholdsvis 78 millioner og 

27 millioner kroner. Denne positive 

utviklingen er i sterk positiv kontrast 

sammenlignet med utviklingen i 

tilsvarende i andre deler av Vestlandet. 

Dette bekrefter og viser svært godt og 

gir et godt industriens betydning for 

lokalsamfunnene og Indre Nordmøre.   

Bedriftene i IN2innovation ansatte 29 

nye medarbeider i 2016, og i perioden 

2013 - 2016 74 bedarbeidere. . 

 

 

IN2innovation AS 



 
9 

Fortsatt samarbeid og felles utvikling 

Spørsmålet om fortsatt samarbeid har blitt tatt opp ved flere anledninger, både i styremøter og 

medlemsmøter, og det er samstemmighet om å fortsette det gode samarbeidet i IN2innovation 

videre og løfte innovasjonsgraden i bedriftene enda mer. 

Medlemmene vil fortsatt ha stort fokus på følgende aktiviteter: 

FoU prosjekter – som vil ha større fokus på det overordnede nivå, spesielt mot digitalisering og 

samspillet mellom fire hovedaktiviteter i verdiskaperprosessen i moderne industribedrifter, som 

omfatter digitalisert produksjon, produkt- og tjenesteinnovasjon, internasjonal markedsføring og 

bærekraft. (utfyllende informasjon under INVENO) 

Bedriftene i IN2innovation vil utvide samarbeide sitt mot andre nettverk, noe som er i gang ved å se 

på felles utviklingsprosjekt sammen med bedrifter utenfor nettverket. 

Utviklingsprosjekter i bedriftene pr 1. juli 2017 

Flere av bedriftene har stort fokus på forskning, innovasjon og utvikling. Følgende prosjekter er i 

gang i forskjellige faser pr. i dag. Prosjektene er kjørt hos enkeltbedrifter og som 

samarbeidsprosjekter hos medlemsbedriftene. 

• KIAS  

o I samarbeid med Sykehusbygg, utvikling en ny sykehusdør i som er bedre egnet til 

bruksområdet helsebygg. Partnere: PFI (Paper and Fibre Research Institute) og 

Norske Skog.  

o Frysedører 

o Ytterdører 

o Glassfiber med struktur 

o Lyddører 

• SITO Mek: 

o Samarbeidspartner for utvikling av ny type vegstikker 

o Samarbeidsprosjekt med en ekstern bedrift for å effektivisere deler av produksjonen. 

• Sollid Mek.  
o Materiell til sensorteknologi 
o Trykktesteutstyr til plast rør 
o Kum-sikring til landbruk 

• Storvik inklusive Heggset Engineering 
o Verktøy for kapping av tapperør – kunde: Alcoa Mosjøen (foreløpig ikke søkt støtte) 
o Robotisert katodebygging - kunde: Alcoa Mosjøen (støtte fra Innovasjon Norge) 
o Kompakt handler: Handtering av trosser som går over dekk på arbeidsbåter innen 

oppdrett, «lett flyttbar «haikjeft» 
o Havnerenser (midlertidig lagt bort grunnet tidsbruk): Samler sammen boss fra sjøen 

som flyter på utsatte områder med hjelp av rotasjon (virvel) i vann 
o Støvsuger for død fisk i oppdrettsnot (midlertidig satt bort til annen 

leverandør/utvikler):  

• NN (Potensielt nytt medlem) sammen med Ottem + 3.part.  

o Parametrisk design for spesialpåbygg på nye lastebiler. 

• Vaagland Båtbyggeri 

o I avslutningsfasen å med den fjerde avluserlekteren i SLC-serien. Dette har vært en 

kontinuerlig utviklingssak for forbedringer og nye løsninger har vært tema. Vi få nå 

snart inn igjen nr 2 for ombygging, da vi skal teste ut ny og forbedret teknologi for 

SalMar Farming. 
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o I prosess: Et nytt servicefartøy for havbruk av den litt større typen med regellengde 

23,99m. Dette er et fartøy der de har brukt tidligere erfaringer fra lignende prosjekter 

for å videreutvikle de forskjellige løsningene til å bli enda et hakk bedre. Dette er et 

prosjekt som er utviklet i tett samarbeid med sluttbruker. 

• Ottemgruppen: 

o FoU-prosjekt; Nye utviklingsprosjekt på gang innenfor gjenvinning av 

produksjonsavfall fra aluminiumsindustrien 

o FoU-prosjekt; Rensing og resirkulering av materialer fra elektrolysecellene ved Hydro 

Aluminium  

• Langset Mek AS:  

o Ombygging av Bjelkefres for Anodeoverbygg SU4 til og kunne benyttes til SU3 

overbygg for Hydro. 

• A. Kvam AS 

o Flere større og mindre utviklingsprosjekter bl.a. sammen med El-Watch  

Industri 4.0 

Flere av medlemmene deltok på en felles studietur sammen med bedrifter fra InnovasjonsTre til den 

store industrimessen i Hannover i april 2017 hvor Industri 4.0 – Automatisering og robotisering 

var tema. 

For mer utfyllende informasjon om medlemskap, utvikling og satsningsområder for IN2innovation, 

kontaktes; 

Iren Sæterbø 
Prosjektleder IN2innovation 

Industrivegen 70  

6652 Surna 

Mobil: 413 20 361 

E-post: iren@sivas.no 

 

  

mailto:iren@sivas.no
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InnovasjonsTre AS 

Overordna mål for hovedprosjektet  

I forprosjektet ble følgende mål satt for hovedprosjektet: 

• Kunnskapsoverføring 

• Videreutvikle eksisterende og nye framtidsretta produkter i tre som er industriellbare og 

repeterbare 

• Økt foredling og verdiskaping av lokalt produsert trevirke  

• Utvikle deltakende bedrifter for å imøtekomme framtidig konkurranse, ta større 

markedsandeler  

• Starte og gjennomføre prosesser for automatisering og effektivisering av produksjon i 

bedriftene 

• Styrke treindustriene i Møre og Romsdal generelt og i de deltagende bedriftene spesielt  

Deltagere i hovedprosjektet 

Følgende selskaper er med i Innovasjonstre: 

• MøreTre AS 

• Rindalshytter AS 

• Kvatro AS 

• Bøfjorden Sag AS 

• Tømmervåg Tre AS 

• Solem Sag AS 

• Vibo AS 

• Bergmoen Snekkerverksted AS 

Gjennomførte nettverksmøter, møter med akademia, studieturer og 

samlinger 

Det har i regi av InnovasjonsTre blitt gjennomført over 20 ulike nettverksmøter, samlinger, møter 

med Akademia, studieturer i løpet av året 2016. Flere enn 50 personer har vært engasjerte i 

ulike prosjekter. Deltagerne har ofte vært ledere og mellomledere, men de fleste av bedriftene har 

vært påpasselig med å engasjere og involvere flere av sine medarbeidere de det er naturlig og viktig. 

Studieturer 

Følgende studieturer og eksterne kompetanseutvekslingstreff har vært gjennomført: 

• Sverige – bioenergi 

• Moelven Granvin Bruk – sagbruk 

• Bergen og Hordaland – limtre, store bygg av tre 

• Hannover – Industri 4.0 

• Flere lokale og regionale treff og sammenkomster 
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Planlagte og prioriterte prosjekter i et hovedprosjekt 

1. Flis som ressurs 

Utgangspunkt:  

Ved etableringen av nettverket var dette de største utfordringene når det gjaldt flis: 

• Overskudd på flis i markedet 

•  Smelteverksindustrien hadde sagt opp avtalene for lokale leveranser av flis 

• Flis fra sagbrukene var en økonomisk utfordring 

Status utgang 2016: 

• 2 av nettverksbedriftene har nå vedtatt å gå over til egenprodusert biobrensel for 
oppvarming og tørking av trematerialer 

• Det er inngått leveringsavtaler for den delen som ikke skal benyttes til egen 
energiproduksjon slik at lokalt er flismarkedet i balanse. Treflis fra sagbrukene i 
nettverket er gjenopprettet som en økonomisk ressurs. 

2. Miljøfjøset 

Status: 

Det er engasjer en egen prosjektleder for Miljøfjøset. Miljøfjøset vil i løpet av 2017 bli 
en egen økonomisk enhet – aksjeselskap hvor medlemsbedriftene i InnovasjonsTre 
vil bli eierne av det nye selskapet. 

3. Produkt- og markedsutvikling 

Sammen med hovedområdet Automatisering og robotisering så har det vært spesielt 

konsentrasjon på dette viktige området i 2017.  

Status: 
Tabellen nedenfor viser bedriftenes samlede utvikling i perioden fra 2014 til 2016: 
 

 

4. Automatisering og robotisering 

Opprinnelige mål: 
o Utvikle et felles automatiseringsprogram for medlemsbedriftene 
o Utvikle infrastruktur for modulproduksjon 
o Samarbeide med utdanningsinstitusjoner for tilpasning av fag- og utdanningstilbud 

 
Status: 
Det vises til oversikt under pkt. FoU-prosjekter. 

1. Lean for treindustrien 

Det har ikke vært nedlagt betydelige ressurser på dette området i 2016. 

Omsetning Verdiskaping Oms. vekst i %
Økt lokal 

verdisk. i %

InnovasjonsTre 666 812 000    156 317 000   37,6 % 52,0 %

InnovasjonsTre - økning i omsetning og lokal verdiskaping fra 

2014  til 2016

Økning 2014 - 2016
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Markeds- og omsetningsutvikling i nettverksbedriftene 
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Utvikling 2015 – 2016 

Tabellen under viser en overordnet 

utvikling for bedriftene i prosjektet 

InnovasjonsTre fra 2015 til 2016. Som 

oversikten viser, hadde 

deltagerbedriftene en samlet omsetning 

på nesten 700 millioner kroner, og bidrar 

til lokalsamfunnene med en lokal 

verdiskaping på nesten 156 millioner 

kroner. Utviklingen fra 2015 til 2016 var 

henholdsvis 58 og 32 millioner kroner. 

Denne positive utviklingen er selvsagt 

utrolig tilfredsstillende, og gir et godt 

utfyllende bilde av industriens betydning 

for lokalsamfunnene og Indre Nordmøre.   

Bedriftene i InnovasjonsTre har siden 

oppstarten av nettverket ansatte 23 nye 

medarbeider. 

 

 

 

InnovasjonsTre AS 
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Kreative prosesser i nettverket 

Arbeidet i nettverket har vært preget av stort engasjement og svært mange kreative prosesser. Disse 

kreative prosessene har generert et stort antall utviklingsprosjekter hvor alle nettverksmedlemmene 

deltar i ett eller flere prosjekter. 

Positive studieturer 

Nettverksmedlemmene har gjennom det første driftsåret vært sammen på flere studieturer, og det er 

viktig å presisere den positivitet, engasjement og felles kreativitet dette kreerer av 

innovasjonsprosesser. 

Oversikt utvikling i bedriftene i InnovasjonsTre 

Utvikling i forhold til prognose / langtidsbudsjett satt i 2014 

 

 

Total markeds- og omsetningsutvikling 2014-2016 

 

Vesentlig større vekt i bedriftene i InnovasjonsTre  

SSB sin statistikk over igangsettingstillatelser viser i samme periode en vekst totalt i Norge på ca. 

4% pr. år, og dermed er veksten blant bedriftene i InnovasjonsTre vesentlig større enn 

gjennomsnittet i landet for øvrig. 

Konklusjon: Bedriftene i InnovasjonsTre tar markedsandeler!  

A-typisk positiv utvikling i InnovasjonsTre 

80% av små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge har lav eller ingen vekst (ref. Sivakonferansen 

2017). Dette stemmer ikke for bedriftene i InnovasjonsTre. Se oversikt over som viser utviklingen for 

bedriftene i InnovasjonsTre for perioden 2014-2016.   

Planlagte investeringer produksjonsutstyr 

Bedriftene i InnovasjonsTre har planlagt investeringer i nytt og moderne produksjonsutstyr for til 

sammen ca. 20 millioner kroner i 2017.   

 Virkelig  

 2014 

 Marked 

totalt 

 Marked 

totalt 

Markeds-

økn.

Markeds-

økn. i %  Virkelig 

 Utvikling 

2014-2016 

 Måloppn. 

av totalen 

250 000        459 500               209 500 84 % 395 540        145 534        86,1 %

          67 600         112 000          44 400 66 %         114 700           75 100 102,4 %

Alle beløp i 1000 kroner

 2018  2016 

 Utvikling for medlemsbedriftene i InnovasjonsTre i forhold til prognose 2018 

Utvikling prefabrikkerte 

elementer i tre

Produktområder

Generell utvikling av tre-

produkter

 Prognose og mål  Virkelig etter 2 av totalt 4 år 

2 014            2 015            14-15 i % 2 016         15-16 i % 14-16 i %

442 676        573 624        29,6 % 673 034     17,3 % 52,0 %

 InnovasjonsTre - samlet 

utvikling medlemsbedriftene 

Alle beløp i 1000 kroner

Markeds- og omsetningsutvikling InnovasjonsTre



 
15 

FoU-prosjekter 

Bedriftene i InnovasjonsTre har i 2016 igangsatt / deltar i følgende FoU-prosjekter hvor SIV er 

medaktør og samarbeidspartner: 

 

Samlet utvikling i industrinettverkene IN2innovation og 

InnovasjonsTre 

 

Prosjekt i prosess Deltakere

1 Selvbærende takelementer Kvatro AS

2 Miljøfjøset

MøreTre AS

Kvatro AS

Solem Sag AS

3 Trapp i parametrisk design Begmoen Snekkerverksted AS

4 Tradisjnshus i digital utførelse
Bøfjorden Sag AS

Tømmervåg Tre AS

5 Omstilling og organisering Bøfjorden Sag AS

6 Omstilling og organisering Solem Sag AS

7 Behandlingsanlegg for grantømmer

MøreTre AS

Kvatro AS

Bøfjorden Sag AS

Solem Sag AS

Prosjekter i planlegging

1
INVENO - reshoring, innovasjon og 

eksport

Alle bedriftene i 

InnovasjonsTre

2 Moderne Produksjon

Tømmervåg Tre AS

Bøfjorden Sag AS

Solem Sag AS

3
Fagskoleutdanning robotisering og 

programmering

Alle bedriftene i 

InnovasjonsTre

FoU-prosjekter 2016

Omsetning Verdiskaping Omsetning Verdiskaping Økning ansatte

IN2innovation * 597 667 000     198 819 000     79 273 000       27 095 000       29

InnovasjonsTre 666 812 000     123 435 000     57 697 000       32 882 000       4

SUM: 1 264 479 000  322 254 000     136 970 000     59 977 000       33
* Korrigert for de to selskapene som er deltakere i begge nettverkene

Omsetning og lokal verdiskaping - utvikling 2015 -2016

IN2offshore

InnovasjonsTre

Nettverk
2016 Utvikling 2015 - 2016
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Forstudie Fordelingsanlegg for grantømmer 

Bakgrunn 

Det er en lokalt stor og økende tilgang på kulturgran, med et stabilt økende avvirkningsvolum som 

per i dag foredles utenfor distriktet. En del av sagtømmeret foredles regionalt i Trøndelag, mens 

økende andeler av sagtømmeret går på eksport til nordeuropeiske sagbruk. I distriktet i dag er det 

spesialisert treindustri på nisjeproduksjon av furu og impregnering og videreforedling av furu trelast.  

I regionen er det stor industrikompetanse, og det er tilgjengelig et større tomteareal med tilgang på 

dypvannskai, godt egnet for mulig utbygging. Tilgangen på kompetent arbeidskraft skal være god, da 

det er flere industribedrifter av forskjellig type i Surnadal.    

Derfor ble det etter initiativ fra InnovasjonsTre igangsatt en mulighetsstudie for å se nærmere på 

muligheter distriktet har for lokal foredling av granråstoffet, basert på regionens lange 

industritradisjon, produksjonsteknologi og kunnskap. Studien har omfattet å identifisere og vurdere 

muligheter for etablering av et tre-mekanisk foredlingsanlegg med grunnlag i lokalt grantømmer. En 

viktig målsetning er høy automatiseringsgrad for anlegget, med markedstilpassede løsninger for 

optimal bruk av råstoffet. I forbindelse med studien ble det også gjennomført en befaring til Carl 

Hedin Krylbo sagbruk som et eksempel på et moderne sagbruk med høy produksjon og 

automatiseringsgrad. 

Oppdragsrapport Mulighetsstudie - behandlingsanlegg for grantømmer i Surnadal 

Rapporten er bestilt og utført av Norsk Treteknisk Institutt som gir en positiv konklusjon og anbefaler 

videre arbeid for en etablering av et anlegg i Surnadal. 

 

For mer og utfyllende opplysninger og informasjon, kontakt; 

Magne Løfaldli 
Daglig leder og prosjektleder InnovasjonsTre 
Mobil: 975 71356 
E-post: magnel@sivas.no 

  

mailto:magnel@sivas.no
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Andre, og felles og bransjekryssende utviklingsprosjekter 

Inveno – FoU-prosjekt i samarbeid med NTNU 

INVENO er et unikt prosjekt som tar for seg samspillet mellom hovedaktiviteter i 

verdiskapingsprosessene i moderne SMB-industribedrifter, nemlig moderne digitalisert produksjon, 

produkt og tjenesteinnovasjon, internasjonal markedsføring og bærekraft. 

Forprosjektet, som er planlagt igangsatt høsten 2017, skal avklare innhold, samarbeidsformer og 

tydeliggjøre hvordan verdi kan skapes gjennom et forskningsbasert samarbeid i et påfølgende 

hovedprosjekt som involverer bedrifter på Nordmøre og NTNU. Vi ser dette som spesielt viktig da 

noen av prosjektets deltakende bedrifter har begrenset erfaring med samarbeid med universitetet 

rundt forsknings- og utviklingsaktiviteter.  

Innovasjonshub Nordmøre 

Samarbeidet mellom industrien på Indre Nordmøre med ulike kompetansemiljø som NTNU har 

utviklet seg til å bli veldig godt og innovativt. Etter at utviklingsarbeidet på Nordmøre ble organisert i 

bedriftsnettverk, har dette samarbeidet virkelig eskalert og ført til flere interessante FoU-prosjekter. 

Svak eller ingen vekst nasjonalt – stor vekst på indre Nordmøre 

80% av SMB – små og mellomstore bedrifter i Norge har ingen eller negativ vekst (ref. 

Sivakonferansen 2017).  

Dette stemmer ikke for SMB-bedriftene i nettverk på indre Nordmøre!  

Dette er situasjonen for SMB-bedriftene i nettverk på indre Nordmøre: 

Tabellen viser utviklingen i nettverkene IN2inovation og InnovasjonsTre 

 
 

Innovasjonshub Nordmøre; 

vil være unikt og en videreutvikling av det positive utviklingsarbeidet som har- og som foregår i 

bedriftsnettverkene. Prosjektet er unikt i det det tar for seg samspillet mellom fire hovedaktiviteter i 

verdiskapingsprosessene i moderne industribedrifter, nemlig moderne digitalisert produksjon, 

produkt og tjenesteinnovasjon, internasjonal markedsføring og bærekraft og samtidig i tett dialog og 

integrert samarbeid med FoU- og kompetanseinstitusjoner. 

Omsetning Verdiskaping Omsetning Verdiskaping Omsetning Verdiskaping Oms. i % Verdisk. i %

IN2innovation * 443 211 000     149 768 000     602 647 000     199 456 000     159 436 000     49 688 000       36,0 % 33,2 %

InnovasjonsTre 442 676 000     102 818 000     609 115 000     156 317 000     166 439 000     53 499 000       37,6 % 52,0 %

SUM: 885 887 000     156 317 000     1 211 762 000  355 773 000     325 875 000     103 187 000     36,8 % 66,0 %

Omsetning og lokal verdiskaping - utvikling 2014 -2016

IN2innovation 

InnovasjonsTre

Nettverk
2014 2016 Utvikling 2014 - 2016
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Innovasjonshub Nordmøre 

 
 

Det Digitale Kompetanseløftet Nordmøre - Fagskoletilbud for 

programmering og robotisering. 

Automatisering, kunstig intelligens og digitalisering griper inn i alle områder av næringslivet. 

Industriens- og næringslivets fremtid vil handle om hvilken evne bedriftene har til å innovere digitalt 

og hvordan teknologiske investeringer kan bidra til å utvikle dyktigere, smartere og mer 

handlekraftige medarbeidere.  

Vi arbeider for å etablere et desentralisert utdanningstilbud på fagskolenivå og for fagarbeideren for 

at næringslivet, industrien og offentlige tjenestevirksomhet skal kunne møte kravet som vil komme 

der avansert produksjon blir fusjonert med komplekse fysiske maskiner og integrert med nettverks-

sensorer, programvare, maskinlæring og store data. "The Internett of things" og maskin-til-maskin 

kommunikasjon er nøkkelord for denne utviklingen. 

Forstudie høsten 2017 

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å starte arbeidet for dette framtidsrettede 

studietilbudet med en forstudie høsten 2017. Vi i SIV skal delta i denne forstudien. 

En av de spesielle og viktige eksterne samarbeids- og utviklingspartner  

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund og SIV har inngått samarbeid for 

kunnskapsutvikling, formidling og samhandling spesielt innen automatisering og programmering. 

Samarbeidet vil blant annet innebære etableringen og gjennomføring av studietilbud på fagskolenivå 

der Campus Kristiansund / Fagskolen i Kristiansund vil være skal ha det faglige ansvaret.  

Andre viktige partnere: 

• Møre og Romsdal Fylkeskommune 

• Surnadal Videregående skule 

• NTNU 

• Pipelife Norge AS 

• Bedriftene i Industrinettverkene; 

o IN2innovation 

o InnovasjonsTre 

Målet er å kunne tilby dette viktige utdanningstilbudet fra høsten 2019. 
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Samarbeidspartnere 

SIV Industri-inkubators viktigste samarbeidspartnere er (oppsatt i tilfeldig rekkefølge): 

• Bedriftene og kontaktpersonene i nettverkene 

• Innovasjon Norge 

• Kommunene på Nordmøre 

• Vertskommunen Surnadal 

• Protomore Kunnskapspark AS 

• Vindel AS 

• Sunndal Næringsselskap AS 

• Møre og Romsdal Fylkeskommune 

• Fylkesmannens Landbruksavdeling i Møre og Romsdal 

• Su-Su 

• NTNU 

• Høgskolen i Molde 

• Fagskolen i Kristiansund 

• Surnadal videregående skole 

• SIVA 

• Gründere 

• Forskningsrådet 

• Det Regionale Forskingsfond 

• Arena Skog Trøndelag 

• Alle positive og innovative personer vi er i kontakt med 

 

Surnadal, august 2016 

 

Daglig leder  
Mobil: 975 71356 
E-post: magnel@sivas.no 
 

mailto:magnel@sivas.no

