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N
æringslivet i Aust-Agder er
mangfoldig. Alt fra små til store
virksomheter. Lokale aktører
med et lokalt marked til interna-
sjonale aktører med et interna-

sjonalt marked. Fellesnevneren for dem alle
er behov for omstilling. De aller fleste av oss
opplever nok at lederne på sin arbeidsplass
snakker om endringer og omstilling.

b Og hvorfor gjør de det? Er det fordi ingen-
ting av det vi gjør i dag duger? Nei, det er fordi
nær sagt alle bransjer opplever at endringene
skjer raskere og raskere og de som står stille
blir taperne. Konkurransen hardner til, kun-
dene endrer sine preferanser, digitalisering
og automatisering medfører at nye aktører
kommer til og globale aktører kommer for
fullt. Verden er rett og slett blitt mindre både
for de aktørene som ekspanderer og tar mar-
kedsandeler i vårt hjemmemarked og den
er blitt mindre for våre lokale virksomheter
som vil ut og kjempe på de internasjonale
markedene. I flere bransjer er endringene så
fundamentale at det er et spørsmål om hvor-
dan virksomhetene i det hele tatt skal tjene
penger fremover.

b Det krever kløkt og stor gjennomførings-
kraft for å lykkes. Samtidig gir omstillinger
grobunn for nye virksomheter og for etablerte
virksomheter som evner å tenke nytt. Tenke
utradisjonelt. Evner å drive teknologi- og
markedsutvikling samtidig somman driver
kjernevirksomheten sin videre så rasjonelt
sommulig. Det viser seg igjen og igjen at det
er de mest endringsdyktige bedriftene som
vinner.

b I Agderpostens Næringslivsmagasin pre-
senterer vi en rekke aktører i Aust-Agder som
hver på sitt område har lykkes. Vi forteller
historiene og vi har utfordret bedriftene til å
dele sine erfaringer og peke på suksesskrite-
rier som kan være til inspirasjon for andre. Du
vil lese om bedrifter i omstilling, suksessrike
gründere med base i Tvedestrand som satser
igjen med ny teknologi med hele verden som
marked, håndverkere som reposisjonerer seg
og satser på design og 3D, en Telenor-bedrift
som girer ytterligere med internasjonal ek-
spansjon, elektrikere med bakgrunn fra oljen
som går i land og satser bredere, Arendals
stolte bryggeri som tenker helt nytt og griper

mulighetene nye trender gir og en leverandør
til båtindustrien som evnet å omstille seg i
tide og har fått ny vind i seilene.

b Du finner også en artikkel om hvilke støt-
teordninger som finnes for gründere som øn-
sker å skape sin egen virksomhet. Og det vik-
tigste rådet gründerne får med seg på veien av
Petter Stordalen er: Aldri gi opp!

b Vi trenger flere gründere. Det er mange
som går med en idé i magen, men som av uli-
ke årsaker ikke tar spranget. For at gründere
skal lykkes med sine forretningsideer og kon-
septer er de avhengig av risikokapital. I Aust-
Agder har vi suksessrike mennesker som har
lykkes en gangmed bedriften sin og som etter
en exit sitter igjen med en velfortjent gevinst.
Det er disse menneskene næringslivet trenger
ved at de bidrar med både erfaring og eksper-
tise og sin kapital i nye prosjekter.

b Vi trenger også at eierne i bedrifter i
omstilling er like tålmodige og langsiktige
som det eierne i Ertec AS har vært. Det er
usedvanlig viktig å gi bedriften tid
og handlingsrom for innovasjon
og kreativitet. Det tar tid, og følge-
lig også kapital, før innovasjon og
omstilling får effekt. For alle virk-
somheter er både tid og kapital en
knapphetsfaktor som gjør at det
er kun de virksomhetene som
starter tidlig nok på omstil-
lings- og innovasjonsarbeidet
som blir fremgangsrike på
lang sikt.

b Næringslivet i Aust-
Agder trenger både ener-
giske gründere og innova-
tive bedrifter. La de tusen
blomster blomstre!

God lesning!

La de tusen
blomster blomstre
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lig fiasko.Men flertallet av
tinga jeghar satt i ganghar
gått usedvanlig bra.Det
gjelderåhautholdenhet og
aldrimiste trua

Petter Stordalen, omat «suksess
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DET ER MYE SOM
SKAL STEMME

KOMPETANSE – ERFARING – LOKAL FORANKRING
TELEFON 37 00 49 70

www.haldco.no

Hald & Co er Aust-Agders største advokatfirma. Vi er et fullservice advokatfirma som
kombinerer kompetanse og tilgjengelighet på nasjonalt nivå med en trygg lokal forankring.

Fra våre kontorer sentralt i Arendal og Grimstad bistår vi et vidt spekter av næringsklienter
– fra enkeltpersonforetak og små bedrifter til større ledende bedrifter i regionen.

Våre medarbeidere har bred erfaring fra velrenommerte advokatfirmaer, arbeidslivets
organisasjoner og det offentlige. Vi har spisskompetanse innenfor våre fagområder,

og vi samarbeider tett med eksperter fra andre fagdisipliner.

I Hald & Co jobber vi hardt for alltid å se helheten og være i forkant, og vi tilstreber å være
raskt tilgjengelige når dere har behov for bistand. På den måten sørger vi for at dere får best
mulig rådgivning i alle faser av driften – fra oppstart og vekst til videreutvikling og omstilling.

VI HJELPER DERE
Å FÅ ALT PÅ PLASS

Advokatfirma Hald & Co DA

Bransje:
Advokattjenester

Omsetning:
17,4 millioner i 2015

Antall ansatte:
13

Sentrale rådgivningsområder
for næringslivet:

• Plan, bygg og entreprise

• Arbeidsliv

• Omstilling og
restrukturering

• Eiendomstransaksjoner
og annen
transaksjonsbistand

• Selskapsrett/corporate

• Kontraktsrådgivning

• Offentlige anskaffelser

Våre advokater:
Ole Magnus Heimvik
Bjørn Rener Larsen
Roald Solberg-Jacobsen
Thomas Nordgård
Magne Olsen (H)
Lise Ilstad
Glenn Vidar Heia
Oda K. Gravås
Lars F. Hvalgård-Bakke

Postadresse:
Postboks 464
4804 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Otterslandgården
Nedre Tyholmsvei 13

Besøksadresse Grimstad:
Skolegaten 6

Tlf:
37 00 49 70

E-post:
post@haldco.no

Internettadresse:
www.haldco.no
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OFFSHORE
PIPEOTECH AS

Det lekker i
rørkoblinger over
hele verden. Det
brukes millioner
av kroner på et-
terstramming og
pakningsbytter.
I Tvedestrand vet
de hvordan det
skal gjøres for å
få det tett.

Kunsten å holde h

A
llerede de gamle romere
la ned rør, og hadde pro-
blemer med lekkasjer.
Rør har vært skrudd
sammen og tettet med

pakninger i ulike materialer i århun-
drer.
Uansett, det blir gjerne lekkasjer, og

de kommer i skjøtene.
Da er det kanskje ikke så rart de blir

møtt med en viss skepsis, gründerne
i Pipeotech, et ganske nytt dattersel-
skap i Otechos-konsernet.
Men de bygger på lang erfaring og
gode kontakter i landbaserte og off-
shorerelaterte virksomheter.
Historien gårminst tilbake til 2003,

da Quick Flange ble etablert, selska-
pet som produserer og markedsfører
den unikemetoden og verktøyet for å
skjøte flenser til rør, uten sveising.
Bak står oppfinneren ogmaskininge-
niøren Hilberg Karoliussen og Tor
Arne Hauge, med lang erfaring fra
teknisk og mekanisk næringsliv.

Solgte suksessbedrift
Quick Flange ble en suksess, og ble
solgt av gründerne til det skotske
konsernet ICR Integrity.
Med flere nye patenter fra Karolius-
sen er de i full gang med andre pro-
dukter. Pakninger: Operativ leder Frode H. Larssen (t.v.) og administrerende direktør Tor Arne Hauge med DeltaV-Seal-pakningene som ser
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e helt tett

tilsynelatende enkle ut, men som kan stanse lekkasjer i millionklassen.

Nå begynner interessen å øke for
den patenterte pakningen, som altså,
i motsetning til gammel teknologi,
holder tett.
På Tenk-senteret i Tvedestrand, for-
klarer nøkkelpersonene administre-
rende direktør i Pipeotech og Otechos-
gruppen Tor Arne Hauge, markedssjef
Nils ChristianMathisen og operativ le-
der Frode H. Larssen noe av det som
gjør at dette produktet skiller seg ut fra
det meste annet som finnes påmarke-
det,
– Noe av det viktigste er at paknin-

gen lages i samme legering som flen-
sene i den koblingen som i koblingen
som skal tettes. Galvanisk spennings-
korrosjon er et stort problem, forteller
Hauge. Og selv med ganske lavt mo-
ment på tiltrekningen av flensen, tet-
ter pakningen.

Må stoppe produksjonen
Med tradisjonelle pakninger må flen-
sene ofte etterstrammes, og når pak-
ningene skal byttes, er de ofte delvis i
oppløsning og sidene på flensen må
rengjøres før ny pakning kan monte-
res. Røret må stenges og produksjonen
må stoppes.
– Dette er omfattende prosess som
koster mye, med alle kostnader kan
det komme opp i halv million kroner
på store anlegg. Alt fordi det benyttes
pakninger til noen få kroner som må
byttes. Vår pakning er dyrere, men
kommer gunstig ut når en regnermed
alle kostnadene ved utskifting, påpe-
ker Hauge.
De første pakningene de monterte,

har sittet i fire år nå, uten problemer.
Det er likevel ikke enkelt å komme
med et helt nytt produkt i et marked
der det er gjort på sammemåte i man-
ge år, og hvor kravspesifikasjoner og
forskrifter er svært strenge og detaljer-
te.

Den eneste typegodkjente
Hauge og kollegene må kunne doku-
mentere effekten av deres pakning.
– Løsningen ble å få en Det Norske
Veritas-godkjenning, men det var en
omfattende prosess. De hadde aldri
blitt spurt om å godkjenne en pak-
ning tidligere, og hadde ikke test-
verktøy for et slikt oppdrag. Vi måtte
først bygge testverktøyet, men Veri-
tas var veldig positive og vi fikk DNV
GL-godkjenningen som dokumente-
rer produktet vårt. Vår pakning, DVS,
er faktisk verdens første DNV GL ty-
pegodkjente pakning, forteller Hau-
ge.
Den betyr mye, særlig på det euro-

peiske markedet.
Så drar de nytte av et stort nettverk
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OFFSHORE
PIPEOTECH AS

Testing: Operativ leder i Otechos-gruppen, Frode H. Larssen og lab- og verkstedsjef Trond Tangås i avdelingen for testing og utvikling. Det er en kontinuerlig prosess.

innen de aktuelle markedene fra åre-
ne med Quick Flange.
Og her er noen av fortrinnene de
har i de tøffe oppstartsårene, hvor
kostnadene til utvikling og etablering
er store, og inntektene lave.

Nødvendig arbeidsro
Salget av Quick Flange ga kapital til
Otechos Technology Group som har
gitt selskapet nødvendig arbeidsro til
å drive utvikling, men også rom for å
oppsøkemarkedene og kundene. Når
de befinner seg over hele verden, er
det også en betydelig kostnad.
– Vi har fått veldig god støtte fra

Innovasjon Norge, og vi har også kun-
net hente kapital ved aksjeutvidelser,
fordi det er en stor tro på at dette lyk-
kes. Og fordi vi også nå er kommet til
det stadiet hvor markedet begynner
å respondere, vil vi nok allerede tid-
lig neste år gå i balanse, forteller Hau-
ge fornøyd.
Han legger til at det er helt grunn-

leggende at en holder en svært stram
kostnadsstyring, det må selvfølgelig
være best mulig samsvar mellom ut-
gifter og inntekter.

Utslipp til 120 millioner euro
De er allerede representert i ti land,

og nylig var operasjonell sjef Frode
Larssen i Rotterdam, hvor det er et
miljøproblem med utslipp fra store
gassanlegg. Så mye som 8.000 tonn
med gasser og kjemikalier lekker ut
årlig i Rotterdam. Noe som koster
hele 120millioner euro, fikk de vite av
en av kundene de besøkte i Neder-
land.
– Det vi har her er et miljøprodukt,
det meste som lekker ut, er uheldig
for miljøet, og det gir svinn for bedrif-
tene, påpeker Larssen.
Foreløpig er det mest utskiftnin-

ger av eksisterende pakninger de har
utført. De har nå gode kontakter og

har vært ute hos aller fleste store ak-
tørene innenfor de aktuelle marke-
dene.
– Vi er inne hos Statoil også, men

de har omfattende prosedyrer for tek-
nisk kvalifisering og sine innkjøp, så
det tar litt tid å få større leveranser,
forteller Hauge.
De har også hatt en omfattende

runde i USA, England, India, Benelux
-landene og Canada, og Iran er et nytt
interessent marked som de også har
oppsøkt.

Produserer i India
Selve produksjonen av pakningen
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Ut i verden: Markedssjef Nils Christian Mathisen forteller at Pipeotech nå er ute i
verden og representert med sine unike pakninger i Europa, USA, Canada og India.

India: I mars måned lanserte Pipeotech i India, et av verdens største markeder. Her
er ivrige studenter fra Mumbai i ferd med å sette seg inn i Pipeotechs nye paknings-
teknologi.

Motor: Tor Arne Hauge med den unike motoren som kan benyttes til en rekke for-
mål, også kjøretøyer, og hvor Otehcos samarbeider med det britiske motormiljøet.

skjer i India, i en bedrift som Frode
Larssen forteller holder svært høy
klasse.
– Den ligger ikke noe tilbake for
norske bedrifter, heller bedre i kva-
litet på leveransene, forteller han.
All testing og utvikling skjer i Tve-
destrand, i det nye Tenk-senteret
der Lisand Industrier holdt til tidli-
gere.
Selv om den nye pakningen er i fo-
kus nå, favner de bredt på nye pro-
dukter under Otechos-paraplyen.
Den nye motoren som kan være
drivkilde for kjøretøy, kompressor
og pumpe, er et annet helt spesielt

produkt. For det har de har søkt
samarbeid i Storbritannia som har
lange tradisjoner og et høyt utviklet
motorfaglig miljø. – Vi har også et
par andre nye saker på gang, anty-
der Hauge.
Det er ikke stillstand hos den drif-
tige gjengen i Fjærkleivene.

NÆRINGSLIVSMAGASIN NOVEMBER 2016

FAKTA

b Pipeotetch markedsfører en helt ny type pakning, designet for å eli-
minere lekkasjer til miljøet og for å unngå skadelige utslipp. Pakningene
kan brukes innen olje og gass, raffinerier, kjemisk, marine, kjernekraft,
medisinske og andre sektorer.
b Bedriften har hovedkontor i Tvedestrand og er representert i Norge,
Storbritannia, Nederland, Belgia, Luxembourg, USA, Russland, Iran og
India.
b Pipeotech er en del av Otechos Technology Group. Otechos eies av
flere lokale selskaper og privatpersoner, største er aksjonær er Tor
Arne Hauge AS med 43 prosent.

SUKSESSKRITERIER:

b Utnytte stort nettverk innenfor aktuelle markeder fra tidligere virk-
somheter
b God finansiering og arbeidsro i de krevende oppstartsårene til tekno-
logiutvikling og markedsbearbeiding
b Konkurransefortrinn ved et produkt som gir miljøgevinst og lavere
kostnader for kundene
b Stram kostnadskontroll

PIPEOTECH

Tekst: Stein Gauslaa
Foto: Erik Holand

Detviharhereretmiljøprodukt
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www.arendalsfoss.no

Jarle Roth
Konsernsjef

Bransje:
Industrielt
investeringsselskap

Omsetning:
6 milliarder

Eierforhold:
Børsnotert,
allment aksjeselskap

Antall ansatte:
Ca 3000

Selskaper:

Vannkraft

Glamox AS

EFD Induction

Cogen Energia Espana S.L

NSSL Global Ltd

Powel AS

Scanmatic AS

Markedskraft ASA

Tekna Systèmes Plasma Inc

Arendal Lufth. Gullknapp AS

Vindholmen
– Lokal eiendomsutvikling

Besøksadresse:
Langbryggen 5,
4801 Arendal

Tlf:
+ 47 37 23 44 00

E-post:
firmapost@arendalsfoss.no

KRAFT,
VEKST OG
INNOVASJON
Arendals Fossekompani er en betydelig aktør innen bærekraftig forretningsutvikling.
Med opphav i lokal vannkraft utvikler vi selskaper med globale ambisjoner.

I år feirer vi 120 år. Konsernet har i dag over
3000 ansatte og 6 milliarder i omsetning.

www.arendalsfoss.no

Vi skaper varige verdier og robust vekst!
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Lesmer på gcenode.no

Her er noen av våre satsningsområder for å nå dissemålene:

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon -
Offshore Mechatronics: Et 8-årig forskningsprosjekt
der Universitetet i Agder er vertskap. Sentrale tema er
digitalisering, sensorteknologi og automatisering.
Det overordnede målet er å skape autonome systemer,
som for eksempel kan muliggjøre økt grad av fjernstyring
av utstyr på plattformer og skip.

Future Robotics: Mer enn 220 bedrifter fra alle
næringsklyngene på Sørlandet deltar i prosjektet.
Tema er økt kompetanse om hvordan roboter, økt
automasjon og nye mer digitale produksjonsmetoder
kan gi økt konkurransekraft og bidra til å sikre arbeids-
plasser på Agder, samt å gi mulighet for å flytte
produksjon tilbake til landsdelen.

Miljø og bærekraftige forretningsmodeller: Mer bærekraftige løsninger er ikke bare et krav fra myndigheter og
kunder, det er også stadig viktige for bedriftenes omdømme og resultater. NODE har satt tema på dagsorden gjennom
utviklingen av verktøyet Ecotrack, der 40 bedrifter har deltatt. Nå tar vi skrittet videre og tilbyr ledere og ansatte et
program for å implementere det i bedriftene, for å sikre sterkere fokus på bærekraftige produkter og tjenester.

Mechatronics Innovation Lab: Det nasjonale test-
laboratoriet MIL er under bygging ved Universitet i
Agders campus i Grimstad. Når det står klart sommeren
2017 vil det være et kraftsenter for å utvikle og kvalifisere
ny teknologi og kompetanse, som bidrar til mer bære-
kraftige løsninger og kostnadsreduksjoner i industrien.

IT-sikkerhet: Økt bruk av digitale løsninger i bedriftene
krever økt kompetanse på sikkerhet slik at ikke
uvedkommende får tilgang til viktig informasjon og
systemer. GCE NODE, IT-klynga Digin og Noroff Education
samarbeider om et program for å heve kunnskapen om
IT-sikkerhet i bedriftene.

GCE NODE er en teknologiklynge på Agder.
Flere av klyngens 77 deltakerbedrifter har
verdensledende teknologi og posisjon i flere
markeder, primært innen olje & gass og maritim
sektor.

Målet er å utvikle enda mer bærekraftige løsninger
med mindre bruk av ressurser og lavere utslipp til

luft og vann som kan anvendes på tvers av næringer.
Nettopp det vi trenger på veien mot et grønt skifte.

For å nå dette målet er GCE NODE og bedriftene
involvert i en rekke forsknings- og utviklingspro-
sjekter og samarbeider med Universitetet i Agder,
flere akademiske- og forskningsmiljøer i inn- og
utland og flere klynger nasjonalt og internasjonalt.

TEKNOLOGI FOR
ET GRØNT SKIFTE

www.gcenode.no

Anne-Grete Ellingsen
Administrerende direktør
GCE NODE

Bransje:
Olje og gass

Antall ansatte:
6

Adresse:
Tordenskjoldsgate 9
Kristiansand

Telefon:
988 82 044

E-post:
post@gcenode.no
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IKT
TELENOR MARITIME AS

HERMES: Havfiskefartøyet Hermes samarbeider med
Telenor Maritime om et større kommunikasjonsprosjekt.

Deterklartatvi
har størrefokus
hosledelsenpå
Fornebu
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Skaffer
mobiltilgang
til havklyngen

Den avanserte maritime mobil-
teknologien som tilbys fra Nyga-
ten i Arendal har erobret et nytt
marked. Først var det ferjer og
cruiseskip. Dernest var det i til-
legg offshore og vindmøller til
sjøs. Nå er også havfiskeflåten et
vekstområde.

T
eknologien endrer seg og preger løsningene som blir
tatt i bruk på ferjer, cruisefartøyer, supplyskip, olje-
og gassplattformer – og nå avanserte fiskefartøyer
som jobber til sjøs 365 dager i året.
Det begynte i en annen tid for Knut Fjellheim, tek-

nisk og operasjonell direktør i det som nå heter Telenor Mariti-
me, etter navneskiftet 1. mai i år.

Fra Ericsson
Sammenmed Trygve Sten Gustavsen og Alf Aanonsen realiser-
te han en idé da de sluttet i Ericsson i forbindelsemed krisen og
nedbemanningen for cirka 15 år siden.
Ideen var å skaffe mobilforbindelse for mannskap og passa-

sjerer på ferjer og cruiseskip, og med det fikk vi selskapet Mari-
time Communications Partner, MCP.
Selskapet ble senere kjøpt opp av Telenor, og betraktes nå som
litt av en juvel internt i Telenor-systemet. Konsernsjef Sigve
Brekke fikk virkelig øynene opp for mulighetene og ambisjone-
ne da han besøkte Arendalsuka i august.
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IKT
TELENOR MARITIME AS

AMBISJONER: Teknisk/operasjonell direktør Knut Fjellberg i Telenor Maritime har store ambisjoner om å være del av den norske havklyngen. FOTO: ERIK HOLAND

Og bare en uke etter sto Knut Fjellheim på fiske-
rimessen Aqua Nor i Trondheim, sammenmed fis-
kebåtrederiet Hermes, og overførte direkte fra det
avanserte havfiskefartøyet Hermes, der det operer-
te langt nord i Barentshavet, på 76 grader nord,
mellom Goliat-feltet og Svalbard.
– Det er klart at vi har større fokus hos ledelsen

på Fornebu. Tross alt er det ikke så mange uutfor-
skedemarkeder igjen for teleoperatørene, sier Knut
Fjellheim.
I årenes løp har altså Telenor Maritime gått fra

ferjer og cruisefart til offshore, som ikke bare er olje
og gass, men også for eksempel vindfarmer til havs.

Sandbergs visjon
– Og nå fiskeriene, og akvakultur utvikler seg
enormt. Fiskeriminister Per Sandberg snakker
varmt om den norske havklyngen, Hav-Norge, be-
stående av fiskerier, vindfarmer og en klyngesat-
sing i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og
Olje- og energidepartementet, sier Fjellheim.
Nå ermulighetene helt annerledes enn da de var

begrenset til de tradisjonelle offshorenæringene.
Mens 2 prosent av verdens mat i dag kommer fra
havet, vil denne prosenten øke drastisk i årene som
kommer.
Det gjelder ikke bare fisk, men også tare, sjøgress

og andre produkter fra havet.
Og Knut Fjellheim, selv opprinnelig fra Lofoten,

setter ord på sine opplevelser fra fiskerimessen:

Året rundt
– Deler av havfiskeflåten er havgående 365 dager i
året, mens fiskebåtene tidligere lå i land halve året.
Vi samarbeider med en reder som har en visjon om
transparens (gjennomsiktighet) gjennomHermes-
prosjektet, forteller han.
Det er snakk om åmarkedsføre fisk på en helt an-

nenmåte enn i dag. Visjonen er at torsk når den tas
ute på feltet blir merket nøyaktig og distribuert slik
at man kan følge fisken helt fra fangststedet til den
havner på fiskedisken eller restaurantbordet.
– I stedet for åmerke kassen, merker man fisken

og kan dokumentere fangstmetode, behandling og
forsendelse helt frem til kunden. På den måten,
gjennom slike kvalitetsgrep, regner fiskebåtrede-
ren med å få høyere kilopris for fisken, sier Knut
Fjellheim.
Og det er hermobilteknologien kommer inn. Un-

der fiskerimessen kjørte man via 4G live video di-
rekte fra feltet, og testet teknologien ved intervju
med skipperen. På denmåten kan fiskemarkedet i
Kina følge fiskefangsten ombord, og ta ut en-
kelttorsk.

Også sikkerhet
– Også sikkerheten ivaretas på dennemåten. Skjer
det en ulykke, kan man videoovervåke pasienten
direkte fra Haukeland sykehus. Vi sørger for bånd-
bredden de trenger for å operere slike tjenester, sier
Fjellheim.

Dels kan forbindelsen skaffes fra landbaserte
sendere, dels skaffes den gjennom det nettet av
mobilstasjoner Telenor har plassert på 18 plattfor-
mer på norsk sokkel, fra Ekofisk i sør til Goliat i
nord, og inn på britisk sokkel.
– Og det skjer hektisk innovasjon i alle land, som
bringer høystandard kommunikasjon fra land ut
på havet. Vi erstatter radiolinjer medmobilsentris-
ke løsninger. Det vil også få betydning for eksem-
pel for styringen av fjernstyrte undervannsroboter,
ROV (remote operation vehicle), sier Fjellheim.
– Og tenkerman riktig langt frem, antakelig også

autonome skip, som styres fra land, legger han til.

Mannskapsløse
Det er nylig åpnet et testfelt for slike fjernstyrte,
mannskapsløse skip i Trondheimsfjorden.
Fjellheim leder en teknisk stab på 45medarbeide-

re i Telenor Maritime, som etter hansmening er gode
på systemintegrasjon. I bransjen gjelder det å kjen-
ne alle ledd i kjeden. De sørget blant annet for at fer-
jen SuperSpeed 1 ble første skip i verden med 4G.
I alt teller staben i firmaet nå 70 personer. Det er

også avdelinger i Singapore, Miami, New York, Sve-
rige og et operasjonssenter i Stavanger.
Telenor Maritime overtok 1. oktober et svensk

selskap, Satpoint, for å få kontroll også over sate-
litteknologien VSAT. I tillegg kommermange kun-
der i de baltiske land.
Nå er ambisjonen å få ned sluttbrukerprisen på

tjenestene. Enkelte klager over at selskapet priser
tjenestene høyt, men det er ifølge Fjellheim enmis-
forståelse. Det er operatøren som priser tjenesten,
i enkelte tilfelle kan Telenor Maritimes andel av
prisen være så lite som en tiendedel.

FAKTA

TELENOR MARITIME
Suksesskriterier:
b Utnytte eksisterende avansert teknologi
på nye markeder
b Utnytte Telenors eksisterende globale
infrastruktur
b Dekke etterspørsel i markedet etter
båndbredde til sjøs
b Utnytte høy betalingsvilje for å være
online i offshoremarkedet

Tekst: Stein Gauslaa
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Egde Consulting AS, Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad, tlf: 378 00 000, e-post: egde@egdeconsulting.no, www.egdeconsulting.no

Vi bidrar til verdiskapning og vekst,
særlig innenfor våre fokusområder:
• Digitalisering
• Muligheter i ny teknologi
• Effektivisering av arbeidsdagen
• Innovasjon og nytenkning
Vi tar ansvar!

Sørlandets ledende
IKT- og konsulentselskap

Norges ledende designfabrikk

S N E K K E R I
HENRIKSEN

Vegg & himling, DnB
Design: Metropolis

Stillerom, Norsk Hydro
Design: Element

Med mer enn 25 års erfaring og fornøyde kunder over hele landet
ble vi i fjor kåret til “årets bedrift” av Norsk trevare
i tillegg til å utmerke oss som Gazelle-bedrift.

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan bidra med i ditt prosjekt.
www.henriksen-snekkeri.no

Innredning & eksteriør
Design: Snøhetta

Liturgiske møbler & altertavle
Knarvik Kirke

Design: Reiulf Ramstad / Tor Lindrupsen
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IKT
DOORWAY AS

HOLDER MULIGHETENE ÅPNE: IT-gründer Martin Tan liker å starte opp nye selskaper. Nå har han vært i Doorway AS i 14 år, uvanlig

De har hovedkon-
tor i Arendal, og
kontorer i Oslo og
Cape Town. «Busi-
ness is local», sier
IT-gründer Martin
Tan, og drømmer
ommer entrepre-
nørskap lokalt og
nasjonalt.

Ønsker flere folk m

D
et finnes nesten ingen nor-
ske store IT-selskaper.
Opera er et hederlig unn-
tak, som få nordmenn
kjenner til, men som er po-

pulær i Asia.
Det sier Martin Tan (44), daglig le-
der i Doorway AS, leverandør av IT-
løsninger med hovedkontor i Aren-
dal, og kontorer i Oslo og Cape
Town.
Doorway AS i er et lokalt, norsk IT-

selskap med kunder i Agder, Oslo og
noen andre steder. Det startet i Aren-
dal for 14 år siden.

Flyktig vs. stabil kompetanse
– Hvorfor akkurat Cape Town?
– Det ene er kostnadene, og det an-

dre er at de snakker godt engelsk der.
I mange land kan det også være van-
skelig å etablere seg.
– Og hvorfor Arendal?
– Jeg er født og oppvokst her og et-

ter studiene i Oslo ønsket jeg å flytte
tilbake. Det kan være gode grunner
for å starte i Oslo, der er det større
kundegrunnlag og lettere tilgjengelig
kompetanse. Samtidig er det også
større konkurranse, og kompetansen
er mer flyktig – folk blir ikke så lenge
i samme jobben. Det har vært en hyg-
gelig reise å starte selskap i Arendal,
sier gründeren.
Han påpeker at verdiskapning skjer

også i små bedrifter. Til sammen har
selskapet hans 72 ansatte, hvor 50–55
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lenge til ham å være, men har ingen umiddelbar plan om å finne på noe annet.

ed gründerånd

av dem er i Arendal. I tillegg kommer
ansatte i datterselskaper. Resultat før
skatt i 2015 var ifølge proff.no på
8.745.000, mens det året før var på
4.992.000 kroner.
– Hvorfor flagger du ikke ut resten

av bedriften?
– «Business is local». Vi ønsker å

identifisere oss med kunden, på kun-
dens språk i kundens nærområde.
Trondheim er et nærområde, der vi
har mulighet til å møte kunden an-
sikt til ansikt. Selv om vi har mange
videokonferanser så er det relasjone-
ne som er viktig. Jeg har ingen pla-
ner om å flagge ut, jeg har snarere
hentet flere ansatte hjem. Før var det
rundt 20 ansatte i Cape Town, og nå
er det 15.

Kunder fra nedgangsbransje
Oljenæringens nedgang har ikke på-
virket Doorway, i alle fall ikke nega-
tivt.
– Mange oljerelaterte selskaper har
hatt store IT-avdelinger, hvor de nå
har måttet kutte mye. Vi har fått en
del kunder fra den sektoren.
IT-bransjen er i konstant utvikling,
derfor må kompetansen hele tiden
oppdateres.
– Det er ikkemangemarkeder hvor

skifte pågår hele tiden. Det store skif-
tet vi nå er en del av, er det nye cloud-
IT, der flere og flere tjenester kan kjø-
pes i en sky. Vi tar med oss kunder i
sky-verdenen, også.
Vi ønsker å drive utviklingen vide-

remed nye tjenester. Hvis vi sier i dag

KONSTANT UTVIKLING: Å henge med i IT-bransjen betyr en konstant oppdate-
ring av kompetanse.

Jeg har ingen
planer omå flagge
ut, jeg harsnarere
hentet flere ansatte
hjem
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IKT
DOORWAY AS

BLIR HER: Martin Tans bedrift er i stadig bevegelse og har hentet hjem ansatte fra Sør-Afrika.

at vi skal gjøre det samme imorgen som
i går, da dør vi ganske raskt i denne bran-
sjen. Det er hele tiden etterspørsel etter
kompetanse på nye ting, og da må man
holde seg oppdatert, poengterer Tan.

Oljens skyld
Tan har startet mange selskaper, Door-
way er det fjerde. Han liker det –
gründervirksomhet. Han liker også å
snakkemed andre gründere, men synes
Norge og Sørlandet har for lite gründer-
ånd, og legger skylden på oljen for det.
– Vi har ikke måttet. Vi har blitt litt
late. Det er fordi vi ikke har måttet ta
sjanser for å klare oss. Dessuten har
mange potensielle gründere gått rett til
oljenæringen og dermed tappet nasjo-
nen for gründerånd, sier bedriftslederen,
og legger til:
– Skoler og universiteter har for lite fo-

kus på entreprenørskap. Vi har ikke kul-
tur for det i Norge, som de for eksempel
har i Silicon Valley i California. Her til
lands er vi redde for å gå på trynet, og
slapper heller litt av og har det greit i ste-
det for å satse, fordi det er trygt og godt.
Det hadde vært gøy om noen hadde
kommet med en superidé som hadde
slått en norsk snapchat eller Airbnb. Vi
trenger bare én «Siri» og én Airbnb, så
det må være noe helt nytt. Men å vinne
markedsandeler er det vanskeligste, inn-
rømmer gründeren.
Han synes heller ikke at realfag blir

verdsatt nok i skolen.
– Er du god i fysikk blir du ikke tatt

like godt vare på som hvis du er god i fot-
ball eller på ski.

Lærlingbedrift
Doorway tar hvert år inn to lærlinger.
Nesten alle blir værende i bedriften.
Unntaket er en som fortsatte å studere.
Tan selv hadde egentlig sett for seg en

mer akademisk karrierevei.
– Men jeg har alltid trivdesmed å star-

te selskaper, så det er litt rart at jeg har
vært så lenge i Doorway,
– Hva blir ditt neste prosjekt?
– Hvem vet? Vi får se hva som dukker

opp. Men det er veldig gøy i Doorway.

Tekst: Linda Askeland
Foto: Stein Harald Øigård

FAKTA

DOORWAY
Suksesskriterier:
bMer stabil kompetanse i
Arendal enn mer flyktig kom-
petanse i Oslo
b Utnytte lave kostnader på
arbeidskraft ved å etablere
kontor med utviklere i Cape
Town
b Være tett på kundene med
fokus på relasjonsbygging
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Deterheletidenetterspørsel
påkompetansepånyeting,
ogdamåmanholdeseg
oppdatert
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TA MED MÅL OG KOM INNOM
OG FÅ PRISOVERSLAG!

Vi har gratis og uforpliktende hjemme-
befaring, og kvalitetssikrer hele
leveransen for deg.

Visste du at Amiga garderoben produserer
lokalt på Hisøy? Vi produserer våre egne
dører, og kan dermed tilby rask leveringstid,
gunstige priser og den beste kvaliteten.

Vi har egne montører som
raskt og effektivt monterer
til fast avtalt pris.

Skråtak, hjørneløsninger og
andre utfordringer tar vi på
oss. Vi tilpasser dine mål.

Amiga Garderoben Arendal
Vesterveien 193, 4817 His Tlf.: 370 15 600/982 82 550
kurt@amigasystem.no www.amigagarderoben.no

Amiga avd. Kristiansand Sørlandsparken
Tlf.: 900 99 736

Hverdager kl. 08.00-15.30, lørdag 10-14

Kontakt oss i dag for gratis og uforpliktende befaring!

Produsert lokalt
AMIGA - Eneste produsent på Sørlandet med tilpassede garderobeløsninger!

kun for deg!Når du bestiller en garderobe eller
annen skyvedørsløsning hos oss,
så blir den produsert kun for deg!
Vi tilpasser ned til minste detalj.

Bransje:
Engroshandel med
byggevarer.

Omsetning:
9,5 mill.

Bedriftens leder:
Kurt De Presno

Antall ansatte:
6

Produkter:
Produksjon, levering
og montering av skyve-
dørsgarderober og
kontorlandskap.

Adresse:
Besøks adresse:
Vesterveien 193, 4817 His

Post adresse:
Willumstad terr. 2B,
4817 His

Tlf: 98 28 25 50

E-post:
kurt@amigasystem.no

Internettadresse:
www.amigagarderoben.no

Kurt De Presno
Daglig leder
AMIGA Garderoben

Classic sølv 4 meter som på bildet kr. 13.495,-

Classic sølv blå lacobel 3 dører
som på bildet kr. 9.889,-

Classic sølv hvit/struktur 4 meter
som på bildet kr. 14.845,-
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arendalnaeringsforening.no

Morten Haakstad
Daglig leder,
Arendal Næringsforening

Bransje:
Arendal Næringsforening
Arendal Handelskammer

Omsetning:
Ca. 1,6 mill NOK

Eierforhold:
Forening eid av
medlemmene

Produkter lokalt:
Medlemsaktiviteter,
myndighetsdialog
og nettverksbygging

Besøksadresse:
Havnegården,
Kystveien 14, Arendal

Kontakt:
post@arendalchamber.no
Tlf.: 901 57 899

Morten Haakstad
Daglig Leder
M: 901 57 899

Kontakt Samarbeidspartnere

arendalnaeringsforening.no

Arendal Næringsforening

Sammen blir vi

sterkere
Bli medlem i Arendal Næringsforening

• Et aktivt nettverk og naturlig møteplass på
tvers av bransjer og samarbeidspartnere.

• En dialogpartner som påvirker det offentlige
Arendal og som styrker Arendalsregiones
omdømme som bo- og næringsregion.

• Faglig påfyll på frokostmøter, medlemsbesøk
og sosiale møteplasser.

• Medvirkning til økt nyskapning og forutsigbare
rammebetingelser for næringsvirksomhet.

• En partner når du trenger direkte dialog med
kommuneadministrasjon og politisk ledelse.

• Rabatterte priser på handelskammertjenester
og et internasjonalt nettverk via Arendal Handels-
kammer.

• Fordelaktige avtaler med våre samarbeids-
partnere.
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KNOPPSKYTING
GT AUTOMASJON & ELEKTROSERVICE AS

JOBBER HARDT: Geir Mykland og Trond Ove Nygaard i GT Automasjon & Elektroservice, som siden januar har vokst fra en håndfull til 24 ansatte.
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FOTO: ANNE GRO BALLESTAD

Slik foregår også omstillingen i Olje-Norge: Da
avdeling for lifecycle engineering hos MHWirth
i fjor i praksis ble nedlagt, sa Geir Mykland opp
og startet eget firma sammen med kollegaen
Torje Jørgensen. Fra årsskiftet fulgte den tidli-
gere sjefen Trond Ove Nygaard etter. I dag er
de 24 ansatte.

Overtallige
skapte egen
suksess

B
edriften har de kalt GT Automasjon &
Elektroservice. Den ble startet i fjor,
men hadde da kun en ansatt som
drev med elektroinstallasjoner.

– Da det begynte å bli trangt i olje-
bransjen, startet vi firma og drev kun med elektro
i begynnelsen, for å ha en sikker grunn. Men da
Torje og jeg begynte her for fullt i fjor høst, ble det
også stadig mer å gjøre med styresystemer, som var
det vi drev med mens vi jobbet hos MHWirth, for-
teller daglig leder Geir Mykland fra Froland.

Lite prangende
Gjengen jobber ut fra et svært lite prangende
kontor på Vik i Grimstad. I dag er seks fra avde-
lingen hos MHWirth ansatt i GT automasjon &
Elektroservice.
– Vi fikk veldig raskt overraskendemye å gjø-

re og siden vi begynte å ansette folk i januar, har
vi økt til 24, forteller Mykland.
Som daglig leder er Mykland sjef for Trond

Ove Nygaard, som var Myklands sjef i MHWir-
th. Nygaard fra Vennesla er salgssjef og teknisk
rådgiver og sitter egentlig på kontoret i Kristian-
sand sammen med fire-fem av de andre ansat-
te.
Nå er han utleid som konsulent til et firma i

Lillesand.

Også elektrikere
– De aller fleste her har jobbet som program-
vareingeniører i offshoreindustrien, men de
fleste av oss har elektrikerfaget i bunnen. Vi

har bare ikke jobbet som det, fortsetter Myk-
land.
Et unntak fra starten var Ketil Bjelland, utdan-
net programvareutvikler og jobbet som det i
MHWirth. Nå går han i lære og tar fagbrev som
elektriker for å kunne gjøre de jobbene som
trengs ute i feltet.
– Tidligere var det mange ingeniører som satt

på hovedkontoret til de store offshorebedrifte-
ne og konstruerte. Det har de store bedriftene i
stadig mindre grad råd til. I stedet leies slik ar-
beidskraft inn, forklarer Nygaard.

De har nylig hatt en mann i Hong Kong til å
installere styresystemer for ankervinsjer. De har hatt
en annen av sine ansatte i Angola og også nylig i
Kuwait.
– Vi driver med support på ting vi har kompe-

tanse på fra våre tidligere jobber som dreide seg
om drilling og boreutstyr på rigger. De oppdra-
gene er det få igjen av, men vi har da noen, for-
teller daglig leder Geir Mykland.
Det er kun han som er administrasjonen,

pluss en kontormedarbeider en gang i uka.
– Det betyr at vi er billige å administrere.

Mens de store og tunge selskapene har flere an-
satte i administrasjonen enn de som er ute og
jobber, legger Nygaard til.
– De dyktige ingeniørene som har mistet job-

ben i oljeindustrien, har funnet seg nye jobber,
slår de begge fast,
Nå er det andre tider. De som blir ansatt i GT,

må finne seg i å bli skitne på hendene. Elektro-
biten har de tenkt å beholde. Den er viktig, for
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KNOPPSKYTING
GT AUTOMASJON & ELEKTROSERVICE AS

avanserte styresystemer finnes ikke bare i olje- og
gassektoren.
Når firmaets ansatte går i lære for å skaffe seg

kompetanse til å dra ut og ta både elektro og pro-
gramvarebiten, betyr det mye for raten, det vil si
betalingen for oppdraget.

Offentlig bygging
– Det skjer mye her hjemme også, som vi forsøker
å bli med på, sier Nygaard og viser til at det offent-
lige har satt i gang omfattende virksomhet som
blant annet veibygging. Vi har kunnskap som kan
brukes til alt fra elektroinstallasjoner i hus til bo-
resystemer, sier Trond Ove Nygaard.
– Det er ikke bare ute på havdypene vi kan bru-

ke vår kunnskap. Det er likemye, kanskje mer, av-
ansert utstyr inne på land, for eksempel i form av
styresystemer for ventilasjon, sier Mykland.
Nygaard synes kravet fra det som er igjen av off-

shorebransjen, for eksempel om å få statlig hjelp
til å beholde kompetansen i landsdelen, er over-
drevet.
– Kompetansen blir på Sørlandet. Men vi skif-

ter beite. Det er med på å oppgradere oss som fag-
folk, mener han.
Mykland og Nygaard er stolte av staben sin,

somn altså stadig har vokst i antall:
– Vi har mange flinke folk med oss. Hos oss får

enhver lov til å tenke selv og utvikle seg. Det har
ikke vært så enkelt i en stor organisasjon, mener de.
GTs organisasjon består av fagfolkmed univer-
sell kompetanse. Når det er behov, hiver de seg
rundt og stifter kabler. De kan alt fra å installere
varmekabler på Evje til å delta i møter i Dubai.
Mykland er også klar på at organisasjonen må
være stor nok.

På sluttpakker
–Mange som går på sluttpakker, går ut av bedrif-
tene nå. Det er viktig at vi fortsetter strategien
med å gå inn i nyemarkeder, ikke bare i ultra high

Vi fikk veldig
raskt overraskende
mye å gjøre

OPPDRAG: Her oppgraderer firmaet en produksjons-
maskin med nytt styresystem.

HEKTISK: I en hektisk arbeidshverdag oppstår det stadig praktiske problemer, som Geir Mykland må
fikse raskt.

Tekst: Stein Gauslaa
Foto: Erik Holand

FRA VENSTRE: Atle Jørgensen og Kent-Ivan Danielsen i GT Automasjon og Elektroservice.

end. Vi kan ikke ansette folk med for snever
kompetanse, som for eksempel bare kan bo-
remaskiner og lite annet, sier Mykland.
På den annen side skal de sørge for å være

allsidige, men også beholde spesialkunnska-
pen om styresystemer i konkurransen om job-
bene.
– På den måten kan vi bli store på automa-

sjon. For eksempel vil systemene til smarthus
være innenfor vår kompetanse. Vi blir elektri-
kerenmed det lille ekstra, sier Geir Mykland.
Han anslår offshore-biten til å være cirka 10
prosent av oppdragene. Av vanlig elektro er
én del produksjon av elektriske komponenter
i høyspesialiserte operatørstoler. Tidligere ble

slike stoler nesten bare levert til offshore, nå
er for eksempel stoler til flyenes cockpit kom-
met i tillegg.
Dessuten har firmaet utviklet en kabeltes-

ter, som er i daglig bruk på kontoret i Kristi-
ansand, som det kanskje er et større marked
for. I tillegg har firmaet laget et system for
overvåking av brøytingen på flyplasser, som
skal sørge for at landingslysene ikke blir øde-
lagt.
Systemet er presentert for Avinor, men fore-

løpig er ingenting bestilt.

FAKTA

GT AUTOMASJON
& ELEKTROSERVICE
Suksesskriterier:
b Ansette fagfolk med universell kompe-
tanse for å kunne gå inn i nye markeder
b Benytte kompetanse fra oljebransjen til
nye områder
b Lave administrasjonskostnader
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ALLEKAN FINNE
FLINKE FOLK.
VI FINNER
DE SOMPASSER.

Vår kultur, våre verdier ogmåte å jobbe på
er det som skiller oss fra konkurrentene.

Bemanningsbyraaet er et avNorges ledende bemannings-
og rekrutteringsselskap. Siden oppstarten for 10 år siden har
vi tattmarkedslederposisjonen i Agder. Bemanningsbyraaet
tilbyr rekruttering og utleie av arbeidskraft på alle nivå og
innenfor flere bransjer. Vi har ansatt over 7300medarbeidere
til faste ogmidlertidige stillinger. Av disse utgjør over
400 rekrutteringer til høyere stillinger.

Bemanningsbyraaet Sørlandet AS
Strømsbusletta 4 /3. etg. / 4847Arendal / tlf.: 482 73 000 / bemanningsbyraaet.no

Kontorplass med kort vei til samarbeid og business!
Med kontorplass i Herøya Industripark blir du en del av Norges største industrimiljøer med 80 virksomheter. Samlet utgjør
bedriftene på Herøya et fantastisk kompetansemiljø som kan bli gull verdt også for din bedrift. Gjennom vårt kontorkonsept
Bygg 25, kan selv enmannsbedrifter nyte godt av fasiliteter som normalt er forbeholdt de store. Du får bl.a. tilgang på
møterom, kantine, resepsjonstjenester og parkeringsplass. Kort sagt: Som leietaker i Herøya Industripark får du
muligheten til å drive kun med det du tjener penger på. Alt det andre kan du overlate til oss.

Vil du vite mer om etableringsmulighetene på Herøya? Ta kontakt med Tone Brekke på e-post:
tone.brekke@hipark.no eller tlf. 952 15 976. På nettsiden www.bygg25.heroya-industripark.no
finner du mer informasjon om kontorkonseptet Bygg 25.
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KNOPPSKYTING
ARENDAL BRYGGERI AS

Nå tilbyr
de kundene
leietapping
Ser Leif Christian Brodt-
korb og Torstein Paulsen
tilbake på eget og forfe-
dres liv i Arendals bryggeri,
gir det til sammen 200 års
erfaring. Kanskje ikke så
rart de er medeiere i det
eneste bryggerianlegget
som Ringnes/Carlsberg
noen gang har villet selge.

N
å bygger de kundemassen på leietap-
ping, i trådmed en trend i markedet. Et
blikk på varesortimentet i ølhyllene hos
de mest velassorterte dagligvareforret-
ningene, som for eksempel Meny, gir

innblikk i den nye trenden.
Det krever en enorm omstilling og store investe-

ringer i et bryggeri som ble etablert så tidlig som i
1839.
– Det har vært ups and downs, sukker Leif Chris-

tian Brodtkorb, hvis far var disponent for brygge-
riet på 1950- og 60-tallet. I 1909 ble det reetablert
somArendals bryggeri- ogmineralvannfabrikk, der
det lå på Sanden, hvor Arenasenteret nå domine-
rer.
I 1973 flyttet bryggeriet til Stoa, som en av de før-

ste ved siden av grossisten O.G. Ottersland. Bedrif-
ten hadde imidlertid ikke et stort nokmarked til å
forsvare den betydelige investeringen.
Det endte med at Jarlsberg mineralvannfabrikk

gikk innmed kapital, og Arendals-bedriften ble en
del av Nora Industrier. I dette komplekset fant man
også bryggerigruppen Ringnes/Frydenlund/Schou
– hvoretter alt ble slukt av Orkla-konsernet.

Ringnes-datter
Arendals bryggeri hangmed som datterselskap av
Ringnes, og etter hvert Carlsberg. Etter perioder

med leieproduksjon av Heineken på Stoa, ble det
produksjon for Carlsberg/Tuborg fra 1995.
Fra slutten av 1980-tallet forsøkte Ringnes/Carls-

berg-ledelsen å legge ned Arendalsbryggeriet hele
sju ganger.
– Vi kom ned på beina hver gang, unntatt den

sjuende gangen, da vi selv overtok, sier Brodtkorb
og Paulsen. Det skyldtes sympati fra den danske
direktøren Jesper Friis.

Aldri solgt før
– All ære til ham. De hadde aldri tidligere solgt et
bryggerianlegg, sier Brodtkorb, som selv er utdan-
net bryggerimester fra Carlsberg i København.
Arendal kommune hjalp til ved å kjøpe hele bryg-

gerianlegget og tomten, og leide det ut til brygge-
rieierne.
I 2015 innfridde de en kjøpsrett og gjorde opp

med kommunen. Da kom også den lokale investo-
ren Jan Sigurd Otterlei med på laget og kjøpte Ring-
nes/Carlsbergs 20-prosentandel. En dyktig, stabil
og rolig partner med et langt perspektiv på sin del-
tagelse, sier de to.

Produksjonsavtale
Da de nåværende Arendals-eierne overtok, inngikk
de en produksjonsavtale med Carlsberg, hvor vo-
lumene skulle avta etter hvert. Samtidig fikk de i
en egen klausul fortsette å produsere Arendalspil-
sen for Ringnes. Produksjonen ble likevel etter kort
tid ble flyttet til Gjelleråsen i Oslo.
– De satte bare en strek over klausulen. Man kan

godt si at de stjal Arendals-pilsen fra arendalittene.
Så nå bygger bryggerne på Stoa en kundemasse

på leietapping. De har tappelinjer for både glass og
boks, de har investert i et mikrobryggeri ved siden
av det store bryggeriet, de har tanker i varierte stør-
relser.
– Mikrobryggeriet er bare en tidel av det store an-

legget, men det er komplett. Bare siden påske har
vi brygget 110 ølbrygg. Det har vært mye lærdom
på kort tid, sier Brodtkorb og Paulsen.
Det siste som ble annonsert var avtalenmed Gu-

lating. Restaurantgrupper etterspør og bestiller sitt
eget øl. Mens markedet for mikroøl i Norge er cir-
ka 3 prosent av ølmarkedet, er det nær 10 prosent
i Danmark og stigende i USA.
–Men de som startet et garasjebryggeri, vil raskt

se at kravene stiger og markedet krever mer struk-
tur. Det er arbeidskrevende, det stilles krav til do-
kumentasjon av for eksempel alkoholinnhold.

– Vi ser at det kommer kunder som skal ha 2000
liter til kunder som bestiller flere hundre tusen li-
ter i året. De krever fleksibilitet og kvalitet, og vi
kan tilby begge deler. Dessuten har vi svært gode
internasjonale skussmål fra mange år med Pepsi-
tapping, hvor vi var blant de beste i verden, sier
Brodtkorb.
De savner Arendals-pilsen, men får gode karak-
terer for sitt eget nye Arendals-øl, variantene av
1839-ølet. Det har slått an i restaurantene lokalt.
– Vi har slått gjennommed 1839 i Risør, og øker

i Arendal. Vi tas godt imot hos samarbeidspartne-
re på Østlandet som er lei av Rignes med 65 pro-
sent av markedet og hovedkontor i Sveits, sier
Brodtkorb.

BRYGGERNE: Torstein Paulsen (til venstre) og Leif Christian Brodtkorb, to av eierne av dagens bryggeri på Stoa, som har

Desom
starteret
garasjebryggeri,
vilrasktseat
kravenestiger

Tekst: Stein Gauslaa
Foto: Erik Holand
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Torstein Paulsen (til venstre) og Leif Christian Brodtkorb, to av eierne av dagens bryggeri på Stoa, som har vært under enorm omstilling de siste årene.

MIKROBRYGG: Det er et enormt vareutvalg i ølhyllene på Meny.
Her er det mange og små lokale ølsorter, mange fra mikrobryggerier.

MAKROBRYGG: Og midt imot, i samme Meny-butikk,
ølsortene som produseres i kjempestore kvanta.

FAKTA

ARENDAL
BRYGGERI
Suksesskriterier:
b Frisk kapital og
investeringer i ny pro-
duksjonslinje for mikro-
brygging og leietapping
b Bruke eksisterende
produksjonsanlegg på
nye områder
b Utnytte markeds-
muligheter i ny voksen-
de mikrobryggtrend
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KNOPPSKYTING
HENRIKSEN SNEKKERI AS

Håndverksfag
paret med design

D
en daglige lederen Ivar Grødal er selv
industridesigner, og har bidratt til å
bringe salget i den vesle snekkerbe-
driften opp i 21 millioner kroner år-
lig.

Snekkeriet ble etablert av gründeren Frode
Henriksen, senere videreført av Knut Gut-
tormsgaard og Knut Rose Jensen, som ennå ar-
beider i produksjonen og veileder lærlinger
frem til fagbrev.

Avtale med Stortinget
Nylig valgte Stortingets administrasjon å for-
nye en fireårig rammeavtale med Henriksen
Snekkeri. Bedriften har de siste årene gjort be-
tydelige arbeider både i selve stortingssalen,
hvor det er installert datautstyr i representan-
tenes stoler, tilført nye stoler når tallet på re-
presentantene er utvidet, og øvrige fornyelser.
– I anbudsutlysningen ble det opplyst at kva-
litet ville telle 30 prosent og pris 70 prosent.
Det er hyggelig at det endtemed fornyelse. Ak-
kurat nå jobber vi med bygningsdetaljer i for-
bindelse med en krevende ombygging av kon-
torene i nabobyggene, sier Grødal.

Flesland-terminal
Bedriften skal også levere 50 skranker til dennye
terminalen på Bergen lufthavn Flesland, kom-
plette innredningermedblant annet oppheng for
informasjonstavler. Kontrakten er i dette tilfelle
mot hovedentreprenøren.
Henriksen Snekkeri har også levert billett-

skranker, vegger, skilt og øvrig utstyr til Flyto-
gets og NSBs terminaler på Gardermoen, i det
tilfelle direkte mot oppdragsgiver.
Mange av oppdragene havner hos Henriksen

Snekkeri via arkitektkontorer og interiørarki-
tekter, som både kjenner firmaet og harmer el-
ler mindre løse ideer om hvordan leveransen
skal være.
– De leverer ofte løse tegninger, ikke detalj-
løsninger, som vi bearbeider og modellerer i

3D, slik at vi kan bestille alt vi ikke selv produ-
serer – for eksempel ting i stål eller plast – på
helt nøyaktige mål. Så inngår våre 3D-tegnin-
ger i arkitektfirmaets totale løsning, forteller
Ivar Grødal.

Arbeider i 3D
Tre av firmaets medarbeidere kan arbeide i 3D.
Grødal understreker betydningen av at leveran-
sene fra snekkeriet på Stoa sammenstilles i sin
helhet på verkstedet.
– Vi tviholder på produksjonen her i huset,

for kompetansen er så verdifull for oss. Da blir
det ogsåmer spennende for våre ansatte. Vi le-
verer den totale pakken, ikke bare de delene
som er laget av tre, sier Grødal.
Av andre oppgaver det jobbes med for tiden

er innredningen ved den nye Kunsthøyskolen
i Bergen, et oppdrag til 5–6 millioner kroner.
– Det er et morsomt oppdrag, ikkeminst for-

di vi fikk oppdraget på grunn av vår erfaring og
kompetanse, ikke fordi vi var billigst, sier Grø-
dal.

Snøhetta på laget
Det er arkitektfirmaet Snøhetta som har tegnet
bygget, mens interiørarkitektfirmaet Scenario
har møbler og innredning. I tilbudsprosessen
brukte Grødal og hans folk nettopp 3D-tekno-
logien aktivt.
– Som i tilfellet Flesland kom det til nytte,

oppdragsgiver så at vi blant annet var fortrolig
med 3D-teknologi, konstaterer Ivar Grødal.
Snøhetta er for øvrig et arkitektfirma som
trekker med seg Henriksen Snekkeri i andre
sammenhenger også. Snekkeriet skal nå lage
montre til Norges Bank, montre som skal bru-
kes til presentasjonen av de nye 200- og
500-kronersedlene, og som er tegnet av Snø-
hetta.
I fjor avsluttet for øvrig Henriksen Snekkeri

et større prosjekt i Bodø, og har nylig levert bu-
tikkinnredninger til kosmetikkjeden Aesops

nye butikker i Oslo – også dette tegnet av Snø-
hetta.
Så snekkeriet er virkelig blitt en nasjonal ak-
tør. Den neste utfordringen for bransjen nå,
tror Grødal blir miljøutfordringen, for eksem-
pel dokumentasjon av bærekraftig ogmiljørik-
tig materialbruk.

Inn i Miljøfakta
– Vi harmeldt oss inn i StiftelsenMiljøfakta, og
tenker oss at vi skal være best i bransjen påmil-
jø. Vi tror det også for private bygg blir krav om
miljøklassifisering, som vil påvirke valg av tre-
virke, maling, lakk og så videre, sier Grødal.
For å slippe å ta frem dokumentasjon ved

hver leveranse, ser han for seg at en klassifise-
ring er mer effektivt. Derfor har Henriksen
Snekkeri startet en prosess for å oppnå svane-
merking.
– Da vil man kunne skille mellom dem som

ermed, og dem som faller utenfor. Hittil har vi
sluppet unna med å skrive en egenerklæring.
Det er imidlertid et tidsspørsmål hvor lenge det
holder. Derfor vil vi heller være i første rekke
helt fra start, sier Grødal.

Startet bedriften
Det startet med at møbelsnekker Frode Bjørn
Henriksen etablerte bedriften i Arendal tidlig
på 90-tallet. Møbelsnekkeriet har siden vokst
gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe
av de ansatte opp virksomheten. Knut Gut-
tormsgaard, nå produksjonsjef, og Knut Rose
Jensen, verksmester, styrte bedriften gjennom
en krevende periode etter finanskrisen. Alle i
produksjonen har fagbrev. Henriksen Snekke-
ri er forøvrig en godkjent lærebedrift. Holdnin-
gen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interes-
se for faget, er grunnstenen i bedriften. En
yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet.
I 2012/2013 kom et par nye eiere med på la-
get, og med Kristian M. Christensen og Ivar
Grødal som henholdsvis salgsleder og daglig le-

Det litt bortgjemte Henriksen Snekkeri på Industritoppen på Stoa
er et av de få snekkerverkstedene i landet som arbeider med

3D-teknologi. Bedriften er dreid mer i retning av en
kompetansebedrift enn en ren håndverksbedrift.
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SNEKKERI: Ivar Grødal i monteringssalen til Henriksen Snekkeri på Industritoppen på Stoa med en fremadstormende gjeng ansatte på plakaten i ryggen.
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KNOPPSKYTING
HENRIKSEN SNEKKERI AS

AAKS: Kuben, Arendal, museumsmontre. FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

AES: Aesop kosmetikkbutikk, Oslo, all innredning inkl. hyller, disker, veg-
ger , tak, servant, benker. FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

AES: Aesop kosmetikkbutikk, Oslo, all innredning inkl. hyller, disker, veg-
ger , tak, servant, benker. FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

DNB: Veggkledning inngangsparti i bygg eiet av Dnb, Oslo.
FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

FLYTOGET: Vegger, gulv, lyskasser, disker etc. produsert for Flytoget,
Gardermoen. FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

WARTSILA: kontorinnredning ink. 2 meter høy tekstvegg freset ut i
treverk. FOTO: HENRIKSEN SNEKKERI

der. Christensen har erfaring fra innredningsleveranser, og Grødal
erfaring som industridesigner. De har tidligere jobbet sammen en
rekke år og hatt hånd ommøbler og innredninger til blant annet Den
Norske Opera, innsjekkingsdisker for Avinor samt skranker og mø-
bler til en rekke banker.
Henriksen Snekkeri har tidligere produsert møbler for Slottet og

vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. I dag har den som nevnt
rammeavtale med Stortinget og tar hånd om oppgradering og utskif-
tinger av møbler og innredningselementer i et av Norges symbol-
bygg. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikk-
innredninger, kontorinnredninger, spisesteder samt kirke- og
kulturbygg.

De leverer løse tegninger som vi
bearbeiderog modellerer i 3D

Tekst og foto: Stein Gauslaa

FAKTA

HENRIKSENS SNEKKERI
Suksesskriterier:
b Vinner oppdrag basert på erfaring og kompetanse, ikke
bare på pris
b Fokuserer på totalleveranse i oppdragene, inkludert de-
sign og 3D-modeller, i tillegg til solid håndverk
b Strenge krav til kvalitetshåndverk
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Joda, det er sant. Fortsatt
sender mange bedrifter
papirfakturaer.
Ta i bruk Vipps Faktura. Og
si til noe som er raskere,
enklere og mer lønnsomt for
din bedrift.

Advokatfirma Haakstad & Co DA har
de siste årene vokst til å bli et av de
største advokatfirmaene på Sørlan-
det med kontorer både i Grimstad og
Arendal. Vårt firma leverer bred for-
retningsjuridisk og privatrettslig bi-
stand innenfor de fleste fagområder.
Les mer om oss på: www.h-co.no

Sentralbord: 37 00 60 70
E-post: post@h-co.no
www.h-co.no

Vi har gleden av å meddele at advokat
Preben Vangen Myrdal har tiltrådt
som partner i Haakstad & Co DA.

Preben har lang fartstid som advokat
i forretningsadvokatfirmaet Selmer i Oslo.
Han har betydelig kompetanse og erfaring
innen eiendoms- og kontraktsrettslige
problemstillinger, med hovedfokus
på næringseiendom.

www.h-co.no

NYPARTNER
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KNOPPSKYTING
ERTEC AS

SUKSESSRIK OMSTILLING: Ertec AS mistet over natten nesten 60 millioner av omsetningen. Etter en vellykket omstilling tjener

Etter mange år
med underskudd,
oppsigelser og
sakte fart, er
Tvedestrands-
bedriften Ertec AS
endelig ute av
dødvannet.

Endelig ute av død

D
et er glade sommerdager i
2008. De ansatte jobber det
remmer og tøy kan holde
med å produserere luker,
vinduer, dører og vindskjer-

mer til båter. Ordrereserven er større
enn noen gang. Datterselskapet Colt
skal innfusjoneres. Ny produksjonshall
på 4.000 kvadratmeter står snart klar.
Den videre seilas ser lys ut.
Så driver plutselig truende skyer inn.

Bak dukker finanskrisen opp. Den ram-
mer båtbransjen knallhardt, og når
også Grendstølveien 68.
Høsten blir i stedet mørk. Fremtids-

tro og optimisme erstattes av brå ned-
tur, permitteringer og oppsigelser.

15 nyansettelser siden bunnen
– Det var bom stopp, erindrer daglig le-
der Geir Horst Søraker, som i årene et-
terpå harmåttet se nesten 100 kolleger
forsvinne ut porten.
For inntektene sank som et blylodd.

Fra 142millioner i 2007 til 43millioner
allerede i 2009. Krisedagene førte til
umiddelbar kursendring.
Bedriften kappet kostnader, igang-
satte kompetansehevende tiltak, tok
tak i produksjonsprosesser og utviklet
etter hvert nye og bedre produkter.
Omstillingen er blitt en suksess. Død-
vannet er endelig i ferd med å slippe,
og resultatene kommer. Etter et samlet
underskudd på rundt 22 millioner si-
den 2008, har overskuddet vendt tilba-
ke.
Inntektene øktemed nesten 10milli-

oner i fjor, og det ble et sjusifret beløp
igjen på bunnlinjen. For å være helt ek-
sakt: 1.671.000 kroner. Antall ansatte
har samtidig vokst med 15 i produksjo-
nen.
Toppsjefen sitter på møterommet
sammen med Agderposten. Søraker
forteller engasjert om reisen gjennom
omstilling. Om skjær i sjøen, et viktig
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Tvedestrands-bedriften penger og nyansetter. Her ses montør Ingunn Rudnes.

vannet
Ingen
velgerErtec
pågrunn
avpris

FAKTA

b Produsent av luker, dører,
vinduer, vindskjermer og dører til
båtindustrien.
b Gikk fra 142 millioner i omset-
ning i 2007 til 43 millioner i 2009.
b Har vært gjennom en omfat-
tende omstilling i tiden etterpå.
b Økte inntektene med nær 10
millioner i 2015, og fikk et pluss-
resultat på 1,6 millioner.
b Eid av Holmen AS, der tidligere
Golar-sjef Trygve Eriksen er en av
storaksjonærene.

ERTEC AS

Suksesskriterier:
b Lojale og langsiktige eiere
som tåler nedturer
b Vilje og evne til å hente lær-
dom fra dyktige kompetanse-
og forskningsmiljøer
b Gjennomføre tøffe omstil-
lingstiltak med kostkutt kombi-
nert med kompetansehevende
tiltak
b Evne til å satse på utvikling
av nye og konkurransedyktige
produkter
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KNOPPSKYTING
ERTEC AS

FRA VENSTRE: Anbers Wiig og Geir Søraker.

GRUNDIG: Remy Andersen monterer her vindskjermer.

Tekst: Pål Yngve Berg Foto: Erik Holand

Finlands-besøk og oppskriften på
en revansje.
Han legger spesielt vekt to suk-

sesskriterier: Lojale, langsiktige ei-
ere og vilje og evne til å hente lær-
dom fra dyktige kompetanse- og
forskningsmiljøer. Med pengestøt-
te fra Innovasjon Norge og Norsk
forskningsråd.
– Vi har kjørt prosjekter helt si-

den 2008. Det har vært helt avgjø-
rende for at vi har fått til konkur-
ransedyktige produkter og
prosesser. Vi har fått god hjelp av
NAV, Inventas, SINTEF og Univer-
sitetet i Agder. De har utrolig kom-
petente miljøer. Ved å hente hjelp
fra utsiden har vi klart å løse opp-
gaver vi ikke klarte på egen hånd.
Det har vært bedre enn å sende an-
satte bort på kurs og opplæring, for-
klarer Søraker.
Med kunnskapsløftet har bedrif-

ten, til tross for et høyere kostnads-
nivå enn konkurrentene ute, vun-
net leveranser til store,
internasjonale aktører med spesial-
utviklede kvalitetsprodukter.
Svenske Nimbus Boats, for ek-

sempel, hadde lekkasjeproblemer i
hjørnene på glidelukene sine. De
ringte til Grendstølveien i Tvede-
strand, som kom opp med en eks-
klusiv senkeløsning som ikke lek-
ker og er funksjonell.
Søraker tok turen til Finland en

gangmidt på 1990-tallet. Det gir av-
kastning i dag. Han kom i kontakt
med landets såkalte Mister Boat,

Raimo Sonninen. Mister Boat åpnet
i løpet av to-tre dager dørene til di-
rektørkontorene. Nå er Finland blitt
Ertecs største enkeltmarked. 17 av
fjorårets 53 salgsmillioner kom fra
naboen i øst.

Utviklet gjerder og rekkverk
– Ingen velger Ertec på grunn av
pris. Men de velger oss fordi de får
riktig produkt til en pris de kan ak-
septere. Vi har fått tillit i markedet.
De våger å vise oss ideer og båter
som skal ut i markedet om kanskje
to års tid, og vi hjelper båtbyggere
og designere til å gjøre drømmer
om til ferdig produkt, fortsetter Sør-
aker, som også deler ut ros til sine
tålmodige eiere:
– Lokale eiere gir bedriftene ofte-
re mer tid når det blåser opp til
storm. Det har også vært helt avgjø-
rende for å få til en vellykket om-
stilling, sier han.
Selv om fritidsbåter også i fortset-

telsen vil være et hovedsatsingsom-
råde, har prosjektene også ført
Ertec inn i nye farvann, som i yr-
kesbåt- og faktisk også byggmarke-
det.
Bedriften har, i samarbeid med
nabo og det nærstående selskapet
Suntec AS, utviklet gjerder og rekk-
verk til boliger.
– Huseiere vil hamindre vedlike-

hold. Vi kommer til å foreta en stør-
re satsingmot privatmarkedet med
disse produktene, røper Ertec-sje-
fen.

NYE PRODUKTER: Geir Horst Søraker og Ertec satser nå også på gjerder og rekkverk.
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www.losenergy.com

Anders Gaudestad
Administrerende
direktør

Bransje:
Strømleverandør

Omsetning:
2,3 milliarder i 2015

Eierforhold:
Heleid datterselskap
av Agder Energi AS

Antall ansatte: 110

Om selskapet:
- LOS AS eier og driver de
to merkevarene LOS Energy
og LOS som opererer i hhv
bedrifts- og privatmarkedet
i Norden og Norge.
- Etter kjøpet av Telge Kraft
har selskapet et leveranse-
og forvaltningsansvar på
over 20 TWh (årsforbruk
til ca 1,3 millioner hus-
holdninger).
- Dette gjør LOS Energy
til den største energi-
leverandøren i det norske
bedriftsmarkedet, og en
av de ledende aktørene i
Norden.
- Kjernevirksomheten er
å redusere energikostna-
dene ved å selge, forvalte og
identifisere energiløsninger
tilpasset kundens behov.
- LOS AS er et heleid
datterselskap av Agder
Energi AS med hovedkontor
i Kristiansand og kontorer i
Oslo, Södertälje, Gøteborg
og Arendal.

Besøksadresse:
Kjøita 18
4630 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 603
Lundsiden
4606 Kristiansand

Org.nr:
NO 982 974 062 MVA

Tlf:
02021

E-post:
support@losenergy.com

LOS Energy er den største energileverandøren til det norske bedriftsmarkedet.
Etter kjøpet av Telge Kraft, en av Sveriges største på samme område, er vi enda bedre
rustet til å finne grønne og lønnsomme energiløsninger for nordiske virksomheter.
Møt oss på losenergy.com
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Dobbel styrke
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NYSKAPNING
LITE-HOUSE AS

Med lang erfaring fra den lokale off-
shore- og lystbåtnæringen i Aust-
Agder har tre gründere valgt å tenke
helt nytt. Av slikt blir det spennende
prosjekter.

Tenker
helt nytt

S
elv om det meste av lyst-
båt-næringen enten har
flagget ut eller gått kon-
kurs – samtidig som også
offshorenæringen sliter,

forsvinner ikke kompetansen.
Den tar bare en annen form. Som

det flytende badeanlegget som i som-
mer ble etablert i Arendal gjeste-
havn.
Her har en rekke lokale selskap

med lang erfaring fra den lokale off-
shore- og lystbåtbransjen samarbei-
det om å utvikle og levere ny-vinnen-
de løsninger som høster oppmerk-
somhet langt utenfor landets grenser.

Skaper noe helt nytt
– I forbindelsemed et planlagt bade-
anlegg i en av Europas storbyer, midt
ute i en elv, kontaktet prosjektledel-
sen oss, forteller Arild Hansen.
Han er salgs- og markedssjef i sel-

skapet Lite-House som nå er etablert
for å videreutvikle, produsere og sel-
ge ulike utgaver av det nye badean-
legget i Arendal gjestehavn.
Med seg i Lite-House har han Karl-

Marius Norschau og Claes W. Olsen.
Ifølge Hansen er nesten all kompe-

tanse hentet fra lokale virksomheter
og fagpersoner som har måttet om-
stille seg i takt med de endringer som
skjer i markedet.
– Det er krevende tider. Samtidig

viser dette prosjektet hvordan vi kan
samle all denne kompetansen til å
skape noe helt nytt, sier han.

Strenge krav
Selv har Arild Hansen erfaring fra
Statoil og en del år som gründer før

han i 2011 fikk tilbud om jobb i Nor-
safe.
Der hadde han blant annet ansva-

ret for markedsføring av de militære
båtene som representerer et helt nytt
marked for livbåtprodusenten på
Tromøy.
Nå skal han altså markedsføre og

selge flytende svømmebasseng og an-
dre bygg som på mange måter ikke
skiller seg såmye fra det han har dre-
vet med tidligere.
– Skal du levere til offshoreindus-

trien, som vi gjorde på Norsafe, stil-
les det meget strenge krav. Når vi nå
har utviklet et flytende badeanlegg,
som skal tåle alle slags belastninger,
har vi valgt å legge oss tett opp mot
de samme kravene, sier han.

Bred erfaring
Når interessenter fra det store utland
plutselig tar kontakt for å sjekke ut
mulighetene for å kunne plassere et
slikt anlegg i deres eget land, vet pro-
sjektleder Claes W. Olsen at produk-
tet – bokstavlig talt – holder vann.
– Når vi vet at det i andre områder

kan være tidevannsforskjeller på fle-
re meter, og hvor man har helt andre
strøm- og bølgeforhold enn her i
Arendal, stiller dette store krav til sli-
ke installasjoner. Men her har Aren-
dal noe av den beste kompetansen i
hele Europa, med tanke på å foreta de
nødvendige beregninger på stabilitet,
styrke og sikkerhet, sier han.
Med bred erfaring fra offshore-in-

dustrien – der han blant annet var
med på å utvikle en helt ny flytende
lasteterminal for tankskip, syntes si-
vilingeniøren fra Arendal det var litt NYSKAPNING: Arild Hansen, Claes W. Olsen og Karl-Marius Norschau med nyskapningen Arendal gjstehavn. Nå skal basseng-p
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Arild Hansen, Claes W. Olsen og Karl-Marius Norschau med nyskapningen Arendal gjstehavn. Nå skal basseng-prosjektet fra Arendal selges til inn- og utland.



36 NÆRINGSLIVSMAGASIN NOVEMBER 2016

spennende da han ble spurt om å være
med på det nye bassengprosjektet i
Arendal. Først som prosjektleder for
Arendal Havn som allerede i 2011 be-
gynte planleggingen av det flytende
badeanlegget i Arendal Gjestehavn.
– Arendal Havn med havnefogd

Rune Hvass og resten av havnestyret
ved roret skal ha all ære som våget å
gå for dette store prosjektet. Jeg vil si
at uten deres visjoner og risikovilje
hadde det ikke blitt noe basseng, el-
ler noe Lite-House for den saks skyld.

16 millioner
Til sammen har det kostet 16 millio-
ner kroner å utvikle pilotprosjektet
som det nye badeanlegget i Arendal
gjestehavn representerer.
Fordi prosjektet var et offentlig
forsknings- og utviklingsprosjekt –
med støtte fra Innovasjon Norge, ble
det ifølge Claes W. Olsen stilt ekstra
strenge krav til de lokale bedriftene
som fikk være med.
– Det er selvfølgelig moro å kunne

være med på å nyttiggjøre lokal kom-
petanse og sikre lokale arbeidsplasser.
Dette er et resultat av den omstillin-
gen en haugmed bedrifter nå tvinges
til å gå gjennom, legger han til.
Hvormange som på en eller annen

måte har vært sysselsatt i prosjektet,
vet han i dag ikke.
– Til sammen må det dreie seg om

flere hundre dyktige fagfolk på hvert
sitt område, mener han.

Potensielle kunder
At det i hele prosessen ble stilt så
strenge krav til det flytende badean-
legget, gir ifølge salgs- ogmarkedssjef
Arild Hansen prosjektet stor trover-
dighet i møtemed potensielle kunder
i inn- og utland.
Fra Rogaland til Svenskegrensen

har Arild Hansen funnet frem til 260
private og offentlige marinaer og
småbåthavner som på en eller annen
måte kan nyttiggjøre hele eller deler
av det nye prosjektet.

– Vi jobber nå mot mer enn 40 po-
tensielle kunder, forteller Hansen.
Skulle kundene ønske seg løsnin-

ger som ikke allerede ligger i prosjek-
tet, er ikke Karl-Marius Norschau
vanskelig å be.

Tenger hva som helst
Etter at selve flaggskipet i lystbåtnæ-
ringen i Aust-Agder, Windy Boats,
selv flagget ut – til Polen og Sverige,
startet designeren for seg selv.
I tillegg til det han allerede har teg-

net av flytende bassenger, garderober
og bruer og velværebygg, utvikler han
mer enn gjerne akkurat det kunden
måtte ønske seg.
– Er det noen som for eksempel øn-

sker seg en flytende restaurant eller
kafé, utvikler jeg gjerne også det. Med
bra dynamikk i bedriften – og de ret-
te innovative folkene vi har knyttet til
oss rundt om i distriktet, kan vi kom-
me opp med hva som helst, sier han.
Lite-House har inngått samarbeids-

avtaler med en rekke leverandører av
ulike varer og tjenester. De fleste av
disse holder til i distriktet. På denne
listen finner vi Ertec, CFD marine,
CSUB, FiReCo, COD og Meyer-Nor-
schau Design.
– Fleksible og gode samarbeids-

partnere, konstaterer de tre initiativ-
takerne bak Lite-House.

Stor fleksibilitet
Ifølge Arild Hansen, Karl-Marius Nor-
schau og Claes W. Olsen er det nett-
opp evnen til å finne frem til gode og
fleksible løsninger som vil være nøk-
kelen til den suksessen de håper det-
te prosjektet etter hvert skal bli.
Mye av fleksibiliteten ligger allere-

de i selve konseptet.
Ved å kjøpe et basseng og et garde-

robeanlegg som flyter i sjøen, slipper
man den krevende byggesaksbehand-
lingen et tilsvarende anlegg på land
ville ha gitt.
– Her har byggesaksavdelingen i

Arendal kommune vært helt fantas-

tiske. Måten denne saken er blitt be-
handlet på skaper selvfølgelig prese-
dens for andre kommuner, sier
prosjektleder ClaesW. Olsen. Arendal
kommune har gjennom denne pro-
sessen vært med på å gå opp løypa for
andre på en god og fornuftig måte.

Edruelig plan
Foreløpig velger de tre initiativtaker-
ne bak Lite-House å starte forsiktig.
– Vi har en edruelig plan. Neste år

legger vi opp til et salg av kun ett bygg
i form av for eksempel en flytende
kafé eller restaurant. Det første bas-
senget skal vi selge i 2018, smiler
Claes W. Olsen.
Salgs- ogmarkedssjef Arild Hansen

griper ordet:
– Jeg ikke i tvil om at de produktene

vi har utviklet er noe markedet vil ha.
Selv om det var, som Hansen ut-

trykker det, «litt kult» å få en henven-
delse fra den utenlandsbaserte grup-
pen som ønsker seg et badeanlegg i
elva, er det først og fremst det norske
markedet som Lite-House vil henven-
de seg mot de første årene.
– Vi ønsker å fokusere på det nor-

ske markedet, sier han.

Positiv oppmerksomhet
Fordi elementene flyter – etter at de
lokale leverandørene har levert sine
ulike komponenter, er transporten til
kunden ikke noe problem.
Et svømmebasseng på 10 x 25 me-

ter kan for eksempel lastes på en lek-
ter og fraktes akkurat dit kunden
måtte ønske det.

FORNØYDE: Karl Marius Norschau, Claes W. Olsen og Arild Hansen er svært fornøyd med basseng-prosjektet som kan bygges u

NYSKAPENDE BRU: Bruen som forbinder fastlandet og bryggene i Arandal gjeste-
havn er også en nyskapning fra Arild Hansen, karl-Marius Norschau og Claes W. Olsen.

NYSKAPNING
LITE-HOUSE AS
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Karl Marius Norschau, Claes W. Olsen og Arild Hansen er svært fornøyd med basseng-prosjektet som kan bygges ut med både garderober og ulike andre flytende bygninger.

Deterselvfølgelig
moroåværemed
påånyttiggjøre
lokalkompetanse

Tekst: Arne Ingmar Eggen
Foto: Stein Harald Øigård

Det samme gjelder de andre kom-
ponentene i et slikt konsept.
I Arendal Gjestehavn består kon-
septet for øyeblikket av et svømme-
basseng på 10 x 25 meter, et dusj- og
garderobebygg, et velværebygg med
møte- og selskapslokale for inntil 20
personer og en 18meter lang brumed
noen helt nye løsninger innen de-
sign- og ingeniørkunst.
– Vi har allerede fått mye positiv

oppmerksomhet rundt prosjektet. Jeg
har tro på at vi også snart skal kunne
dra det første salget i land, sier salgs-
og markedssjef Arild Hansen.

FAKTA

LITE-HOUSE
Suksesskriterier:
b Tiltrekke kom-
petanse fra lokale
virksomheter som har
måttet omstille seg
b Teknologiutvikling
av et nytt konsept
med flytende basseng
og garderobeanlegg
b Pilotanlegg ved
Arendal Gjestehavn
har medvirket til
finansiering av tekno-
logiutviklingen
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Alle forbinder Securmark med mer-
king av båter og motorer. Nå utvider
de til sykler og ski, og har laget en
app i kampen mot tyverier.

vendig forbedring av de gamle pro-
duktene også.
Securmark har siden etableringen

i 1988 samlet en database med rundt
200.000merkede ting, først og fremst
båter og båtmotorer, men også fire-
hjulinger, vann- og snøskutere og an-
dre verdigjenstander. Nå skal alle dis-
se også over i appen, slik at eierne
ikke trenger å logge seg inn på PC. I
løpet av vinteren skal de smette inn
på appen, slik at alt som er Secur-
mark-merket kan administreres fra
smarttelefon.
Tveide tar fram telefonen sin og vi-

ser. Klikker på sykkelen sin, huker av
for om den er meldt stjålet til politi-
et, og ett klikk til, så har han sendt
melding til Securmark om at den er
stjålet. Dermed oppstår en merknad
på sykkelen i Securmarks system.
Skulle du få lyst til å kjøpe en brukt

sykkel, kan du klikke deg inn på ap-
pen og taste rammenummeret. Hvis
sykkelen er meldt stjålet, vil du se at
det er en merknad på den. Det kan
være et tegn påmuffens, og at du bør
sjekkemed Securmark før du betaler.
– Vi kontakter den registrerte eier-

en og hører om sykkelen er stjålet el-
ler om de har glemt å huke av for at
den er funnet igjen, sier Tveide.
Skulle sykkelen dukke opp igjen, er
det bare å trykke på en knapp i ap-
pen, og dermed slettes merknaden i
Securmarks database.

Tenkt nytt når pilene går opp
Omsetningen i Securmark Scandina-
via AS økte fra drøyt 12millioner kro-
ner i 2014 til 13,3 millioner kroner i
fjor.
– Vi leverer rundt 15millioner i om-
setning i 2016. Totalt 23 millioner i

SOM SANDKORN: Med bare øynene ser merkingen ut som små sandkorn. Med UV-lys kommer de tydelig fram, viser Jostein Tveide.KODE: Med en mikrolinse har vi tatt mobilbilde av noen av prikkene. Hver prikk inneholder en kode som kan registreres og følge verdigjenstander.
Securmark mener det både får tyvene til å tenke seg om før de gidder å stjele, og merkingen gjør det enklere å koble gjenfunne ting med eieren.

HVORDAN ARBEIDE ANNERLEDES
SECUREMARK AS

Smartere tyver – s

S
ecurmark er snart 30 år
gammel, men utvikler seg
stadig. Daglig leder Jos-
tein Tveide er kontant når
vi ber ham fortelle om bak-

grunnen for at Securmark går nye vei-
er. I høst har det Arendals-baserte fir-
maet lansert en app som blant annet
skal gjøre det enkelt å melde eierskif-
te ved kjøp og salg, og åmelde sykke-
len stjålet.
– Da jeg ble ansatt for halvannet år

siden, kom jeg til en veldrevet bedrift
med veldig flinke folk, understreker
han.
– Så selv om vi tenker utvikling, så

skal vi aldri glemme hvor vi kommer
fra – fra sikring av båter og båtmoto-
rer. Der skal vi fortsette å være best
selv om vi utvikler nye produkter!

Administrere fra telefon
Noe av det Tveide liker med nyskap-
ningen, er at den er en stor og nød-
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Norge og Sverige, så fra 2014 til 2016
har vi hatt en økning fra drøyt 16 til
23 millioner – mer enn 40 prosent
opp – i omsetning, sier Tveide.
– Har du noen tips om utvikling og

nytenking til andre bedrifter?
– Enmå ikke vente til pilene peker

nedover. I nedgangstider er det bare
sparing og kutting som gjelder.
Da Jostein Tveide overtok, var det
handlingsrom til å tenke nytt. Men
han ville ikke tenke alene, og innkal-
te hele staben i Norge og Sverige – ti
i Arendal og fire i det svenske datter-
selskapet.
– Jeg ville at vi skulle bli enige om

hva vi er gode på og hvordan vi skul-
le utvikle oss videre, sier han.

Involvere de ansatte
Involvering og forankring hos de an-
satte er et av Jostein Tveides viktig-

ste råd til andre bedriftsledere. Når
medarbeiderne har staket ut en kurs
sammen, og sammen har fått fram en
idé de tror på, såmener han at bedrif-
ten står sterkere enn om sjefen lanse-
rer den samme retningen og ideen.
– En ledermå heller aldri tro at han
kan alt. Det å bruke og anerkjenne
medarbeidernes kompetanse er vik-
tig, påpeker han.
Det med merking av sykler, er en

idé som har vokst fram parallelt med
at stadig flere kjøper dyre sykler. Når
syklene koster fra 15.000 til over
100.000, er det ikke bare ergerlig å få
dem stjålet – det betyr også noe øko-

nomisk. Både for eieren og for forsi-
kringsselskapene.

Må være 100 prosent
Securmark hadde planlagt å lansere
appen og nye produktområder før
sykkelsesongen i år. Men de var ikke
100 prosent fornøydemed appen, og
utsatte lanseringen til i høst.
– Vi er i en posisjon der vi ikke kan
slippe noe på markedet som ikke er
100 prosent. Så vi utsatte lanseringen
for bransjen til august, da den var helt
ferdig. Men vi jobber hele tiden vide-
re med å utvikle appen, sier Tveide.
Derfor er det før neste sykkel-

sesong at de vil sette inn de kraftigste
støtene for å få lansert nyskapningen.
– Det finnes allerede en sykkelre-

gister på det norske markedet. Hvor-
dan ser du på konkurransen med
Falck?
– Jeg er litt usikker på om vi kon-
kurrerer med dem eller supplerer
dem. Både Falck og vi tilbyr et regis-
ter, men vi tilbyr dessuten en trippel
tyverimerking som grensepoliti i
Tyskland, Latvia, Estland, Litauen,
Polen og Finland, er trent i å spore,
sier Tveide.
Securmark fikk InFact til å gjøre en

spørreundersøkelse før lanseringen,

Med bare øynene ser merkingen ut som små sandkorn. Med UV-lys kommer de tydelig fram, viser Jostein Tveide.

martere bedrifter

Enmåikkeventetilpilenepeker
nedovermedåtenkeutvikling



40 NÆRINGSLIVSMAGASIN NOVEMBER 2016

HOVEDKONTOR: Det er på hovedkontoret i Arendal at Securmark har størstedelen av staben sin. Her er fra venstre: Astrid Marie Wold, Linda Larsen, Else Liv Risholt, Mona
Christensen, Jostein Tveide, Ørjan Svendsen og Ove Nysæter.

SIKKERHET: Klistremerket forteller tyven at sykkelen er merket og registrert.

VARIERT: Dette er utstyr som blant andre politifolk kan bruke for å oppdage de
ørsmå prikkene som identifiserer tyvegods.

MAKROLINSE: På denne mobiltelefonen
står en makrolinse. Bildet vi tok av de små
merkene med den, står på forrige side.

HVORDAN ARBEIDE ANNERLEDES
SECUREMARK AS

som viser at én av tre nordmenn er
blitt frastjålet en sykkel. I Oslo er tal-
let hele 47 prosent. Tveidemener det
kan tyde på at Falcks register ikke
fungerer preventivt nok. Og tilføyer
at konkurranse er bra – det skjerper
konkurrentene, og gir gode produk-
ter og valgmuligheter til kundene.
– Hva koster det å merke en sykkel

hos dere?
– Forhandlerne kjøper merkesett
fra oss og bestemmer selv prisen til
kunden. De fleste forhandlerne tar
600–750 kroner for merking. Det føl-
ger da en tre års gratis registrering og
bruk av app med på kjøpet.
Etter de første tre årene kan den

komme til å koste opp til 149 kroner i
året.
– Det vil være en god hjelp for å

vedlikeholde databasen. En regning
er en god påminnelse om å gi beskjed
om at sykkelen er solgt, for eksempel,
sier Tveide.

På størrelse med punktum
Selve merkingen foregår med grave-
ring på båter ogmotorer, lakkering på
ski og sykler, ogmikromerker og syn-
lige advarselsmerker.
Tveide viser hvordanmikromerker

på størrelse med punktumene i avisa
plasseres i hundrevis rundt om på
verdigjenstanden. Hver prikk inne-
holder tall og bokstaver som er knyt-
tet til eieren i Securmarks database.
– Securmark har alene utstyrt alle

norske og svenske politidistrikt, all sjø-
polis i Stockholm, som har den største
havnen for uttransport til de baltiske
land fra Skandinavia, tysk, estisk, lat-
visk, litauisk, polsk og finsk grensepo-
liti samt mange andre organisasjoner
innen Frontex-samarbeidet. I tillegg
har mange fra andre områder innen
politi, toll og forsikring dette utstyret
fra før, fordi det kun trengs en UV-lam-

Tekst: Inger Stavelin
Foto: Stein Harald Øigård

FAKTA

SECURMARK
Suksesskriterier:
b Bruker kompetanse fra sitt
kjerneområde til å gå inn i nye
markedssegmenter
b Utviklet en app med kobling
av databaser på ulike eiende-
ler for melding av eierskifte
og tyveri
b Involvering og forankring
hos de ansatte i markedsut-
viklingen

pe og et minimikroskop for å lese av
merkene, sier Tveide.

Kan beslaglegge
– Tysk grensepoliti, som er aktive
innen Frontex, er veldig interessert i
at deres naboland bruker utstyret. Så
vi sender det til dem, og så viser de
sine kolleger hvordan det brukes, for-

teller Tveide. Selv om ikke alle sykler
eller båtmotorer havner i Securmarks
register, kan ett merket objekt bety
mye for politiet.
– Kanskje er bare tre av åtte båtmo-

torer på et lasteplan er merket. Men
det er nok til at politiet kan slå fast at
det er tyvegods, sier Tveide.
Han håper og tror at appen og ny-

satsingen på sykler og ski vil føre til
endamer salg av det de begyntemed
for snart 30 år siden: Merking av bå-
ter og båtmotorer.



41NÆRINGSLIVSMAGASIN NOVEMBER 2016

Bransje:
Bank og forsikring

Forvaltningskapital:
Over 100 mrd.

Antall ansatte:
Vel 430 ansatte fordelt
mellom bankens kontorer
i Aust-Agder, Vest-Agder
og Telemark.

Eierforhold:
Sparebanken Sør er en
selvstendig sparebank som
betjener personmarkedet,
næringsliv og offentlig
sektor. Banken har
19,8% av egenkapitalen
notert ved Oslo Børs,
med Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør som
største eier (51%).
Sparebanken Sør er hoved-
eier i Sørmegleren, med en
eierandel på 91 %. I tillegg
har banken eierandeler i
Frende Forsikring (10%),
verdiforetaket Norne (18%)
og Brage Finans (14%).

Produkter:
Rådgivning, finansiering,
forsikring, betalings-
tjenester, sparing/plasse-
ring, aksjehandel, valuta,
eiendomsformidling.

Adresse:
Hovedkontoret ligger i
Kristiansand, men
stabsfunksjonene er delt
mellom Arendal og Kristi-
ansand. Banken betjener
personmarkedet, nærings-
liv og offentlig sektor fra
over 30 ekspedisjonssteder
i Vest-Agder, Aust-Agder
og Telemark.

Hovedkontoret:
Rådhusgaten 7/9
4611 Kristiansand.

www.sor.no

Geir Bergskaug
Bedriftens leder
Sparebanken Sør

Merete Lie Seland
Ass. banksjef BM

ARENDAL

Didrik Rannekleiv
Bedriftsrådgiver

ARENDAL

Tor Martin Kristiansen
Ass. banksjef BM

GRIMSTAD

www.sor.no | tlf. 09200

Lokalbanken for næringslivet | Kjennskap til det lokale markedet

Korte beslutningsprosesser | Raske tilbakemeldinger | God kundeoppfølging
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DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON

Teknologien som vil endre livene våre, er rett rundt
hjørnet. Mange arbeidsoppgaver vil forsvinne.

Hjelp, vi
mister jobben!

W
orld Economic Forum
(WEF) spår i en rap-
port at et enormt bort-
fall av jobber innen
transport, produksjon

og industri, byggenæring, kontor og
administrasjon, installasjon og vedli-
kehold i løpet av de nærmeste årene.
Enten du ermaskinoperatør, sjåfør, se-
kretær, jurist eller lege, kan mange av
arbeidsoppgavene og følgelig mange
av jobbene bli overflødige nå som
kunstig intelligens (AI) og automatise-
ring smelter sammen og skaper det
forskerne kaller den fjerde industriel-
le revolusjonen.
– Man skal være forsiktig med å
være altfor påståelig om framtiden.
Teknologi som spås å være rett rundt
hjørnet, kan drøye, mens det som i dag
virker som ren science fiction, plutse-
lig blir en realitet over natta. Men det
synes overveiende sannsynlig at økt
automatisering og kunstig intelligens
vil ha enorm innvirkning på yrkeslivet
i nær framtid, mener Torgeir Waterho-
use, direktør for internett og nye me-
dier i IKT-Norge.

Halvparten borte
Dersom prognosene stemmer, vil opp-
til 50 prosent av dagens jobber for-
svinne i løpet av de neste 20 årene.
Ifølge Stiftelsen för strategisk forsking
(SST) i Sverige kan opptil 65 prosent
av dagens førskolebarn få jobber som
ennå ikke eksisterer.
– Teknologien følger en eksponenti-

ell utviklingskurve, hvilket vil si at den
vil utvikles stadig mange ganger ras-
kere i løpet av stadig kortere tid. Vi er
nå ved et punkt der vi virkelig kommer
til å merke at den skyter fart, tror Wa-
terhouse.

Kjører og forsker
Det skapte oppsikt da helseroboten
«Pepper» tidligere i år fant riktig diag-
nose på en pasient med en sjelden
kreftform i løpet av 10minutter. Lege-
ne ved sykehuset i Tokyo hadde brukt
måneder på å undersøke kvinnen uten
resultat. Peppers datahjerne, laget av

IBM, kunne pløye gjennom 20 millio-
ner registrerte diagnoser, kjenne igjen
mønster og trekke korrekt konklusjon
med en fart og grundighet som er uten-
kelig for den menneskelige hjerne.
Mens de fleste har fått med seg at
autonome (selvkjørende) biler er en
realitet allerede, anslår BI Intelligence
at det innen år 2020 vil være rundt 10
millioner helt eller delvis autonome
kjøretøyer på veiene.
– Folk i transportsektoren vil trolig

være blant de første til å føle store yr-
kesmessige konsekvenser. Men det
gjelder ogsåmer kontorpregede jobber,
der det foretas regelstyrte vurderinger.
Dette kan være alt fra revisoroppgaver
til medisinsk diagnostisering, forsking
og saksbehandling, mener Arild Hen-
rik Steen, instituttdirektør ved Ar-
beidsforskningsinstituttet (AFI).
Både WEF og SSF advarer om faren

for at vi havner i bakkant av utviklin-
gen. En undersøkelse gjort av Aften-

posten og Opinion viser at 90 prosent
av næringslivsledere jevnt over er inn-
forstått med at store teknologiske end-
ringer er på vei, men bare to prosent
tror det vil ha stor innvirkning på egen
bedrift.
– Alle store endringer er problema-
tiske, og mye handler om hvordan vi
møter dem. Vi bør ikke overlate pro-
blemstillingene til kun teknologiutvi-
klerne, politikerne eller fagforbunde-
ne, men ha alle med i diskusjonen
snarest mulig, mener Waterhouse.

Kan gi nye jobber
Skal han se inn i spåkula, tror han
blant annet at vi snart kan bli tvunget
til å tenke nytt rundt hvordan vi ut-
danner oss, måten arbeidslivet er or-
ganisert på, og hvordan vi skal sikre
velferdsstaten – altså ingen små pro-
blemstillinger. Det er imidlertid på in-
genmåte gitt at teknologirevolusjonen
må ende med massearbeidsløshet og
økte forskjeller.
– At ebøker overtar for papir, for ek-

sempel, gjør at mange av dem som er
involvert i å hogge trær, lage papir,
trykke og frakte vil kunne gjøre noe
annet som kanskje er mer frigjørende.
Det forutsetter at de får andre arbeids-
oppgaver, og det er derfor det er så
utrolig viktig at diskusjonene oppstår
før og ikke etter at jobbene forsvinner,
legger Waterhouse til.
Arild Henrik Steen er enig i at det

ikke behøver ligge an til noe «mennes-
ker motmaskiner»-scenario. Hanme-
ner det er mer snakk om en forflytning
fra vareproduksjon til tjenesteproduk-
sjon.
– Mange vil kunne slippe en rekke

repetitive og tidkrevende oppgaver, og
vil heller kunne flytte energi og fokus
over på mellommenneskelige relasjo-
ner. Bare innen helse- og omsorgssek-
toren vil det være et tilnærmet uende-
lig behov for arbeidskraft framover,
tror Steen.

RASK DIAGNOSE: En robot som kan finne ut hva slags sykdom du har på en brøkdel av tiden det tar en lege, er ikke lenger ren scie

VANLIG: Selvbetjening.
FOTO: NTB SCANPIX

FAKTA

Stiftelsen för strategisk forskning
(SST) har laget en liste over hvilke
jobber/oppgaver som sannsynlig-
vis forsvinner eller krever betyde-
lig færre ansatte de kommende 20
årene:
b Bokførings- og revisorassisten-
ter
b Kassapersonale
b Maskinoperatører og montører
b Renholdsarbeidere
b Lokførere
b Kjøkken- og restaurantassis-
tenter
b Storkjøkken- og restaurantper-
sonale
b Slaktere, bakere og konditorer
b Bygg- og anleggsarbeidere
b Sveising og blikkenslagerarbeid
b Skogsbrukere
b Transport- og lagerarbeid
b Budarbeid

JOBBENE SOM FORSVINNER

Tekst: Axel Sandberg, NTB
Foto: NTB Scanpix
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En robot som kan finne ut hva slags sykdom du har på en brøkdel av tiden det tar en lege, er ikke lenger ren science fiction. FOTO: JOHN THYS / AFP

AUTOMATISK SKOGBRUK: Skogbrukere vil trolig merke økt automatisering de
kommende årene. FOTO: NTB SCANPIX

SELVBAKENDE: Ifølge en svensk rapport er sannsynlig at mange bakejobber
forsvinner i løpet av de neste 20 årene. FOTO: NTB SCANPIX
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ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON

VIKTIGST: Daglig leder Bjørn Erik Aastveit i Connect Sørlandet påpeker at den aller viktigste faktoren for en gründer er gründer

Tenker du på å etablere din egen
bedrift? Da er det noen ting du
bare MÅ vite.

Ekspertens gode rå

V
i har spurt en ekspert på
bedriftsetableringer
om gode råd til en
gründer. Han heter
Bjørn Erik Aastveit og

er daglig leder i Connect Sørlan-
det. Connect er et internasjonalt
non-profit bedriftsnettverk som
kobler gründere med kompetanse
og kapital.
Oppmot 80 prosent av dem som

starter egen bedrift legger ned et-
ter kort tid. Og hvem som lykkes
og hvem som flopper er ikke alltid
så lett å se på forhånd.
Men Aastveit ser at de som lyk-

kes har noen fellestrekk. Ut fra det
gir han disse rådene til dem som
tenker på å sette i gang:

1. Du er viktigst
Du er selv den aller viktigste fakto-
ren for om bedriften din vil lykkes.
Har du nok engasjement, tro, ka-
pasitet og stayerevne? Hvordan ta-
kler dumotgang? Den kommer all-
tid!

2. Teamet ditt
Ha et godt team rundt deg. Skaff
deg rådgivere, sparringpartnere,
styremedlemmer og/eller ansatte
som hjelper bedriften i riktig ret-
ning. Ingen gründere kan alt innen
alle fagfelt!

3. Regn på tid og kostnader
Skaff deg et realistisk bilde av tid
og kostnader. Har du kapital selv?
Som regel tar det både mye lengre
tid og koster mye mer enn du tror
og håper.

4. Kjenn behovet godt
Sett deg skikkelig inn i det proble-
met du vil løse eller behovet du vil
dekke. Altfor mange gründere
henger seg opp i en eller annen
teknisk løsning, og er ofte for lite
tydelige på hvilket behov i marked
de skal dekke.

5. Kjenn markedet godt
Skaff deg en klar oppfatning av
hvem som er potensielle kunder og
hvilkemarkeder du skal inn i. Hva
gjør ditt produkt eller tjeneste bed-
re enn konkurrentenes?

6. Lytt til råd
Presenter dine gründerideer for
flest mulig og sug til deg alle gode
råd. Ikke vær alt for redd for å for-
telle om ideen din. Nedlåst i skuf-
fen blir den neppe realisert.

7. Bruk gode presentasjoner
Ikke bruk alle pengene og tiden på
å lage en prototyp tidlig i proses-
sen. I verste fall kan dette være ski-
vebom og bortkastet arbeid. Du
kommer langt med gode presenta-
sjoner. Bruk heller tid på å trimme
og stramme opp presentasjonen så
den blir kort, tydelig og direkte.
Hvis ikke du klarer å forklare beho-
vet og ideen enkelt på to minutter,
er det kanskje ikke en så god idé.

8. Finn gode hjelpere
Det finnes flere offentlige hjelpe-
ordninger for deg som vil etablere
egen bedrift.

Kommunen: Næringsrådgiveren i
kommunen har oversikt over loka-
ler, mulige samarbeidspartnere og
støtteordninger – både kommu-
nens egne, regionalt næringsfond
og andre.
Arendal, Grimstad, Tvedestrand

og Froland driver sammen Etable-
rersenteret IKS i Kunnskapshavna
i Arendal.
I Risør er det etablererhjelp å få

i Sørlandsporten næringshage.

Fylkeskommunen: Aust-Agder fylkes-
kommune arrangerer jevnlig gra-
tis kurs for gründere.

Staten: Innovasjon Norge har både
kapital ogmentortjenester. De har
en egen ordning, ArtStart, med sti-
pend til forretningsideer innen
musikk-, film-, design-, kultur- og
naturopplevelser.
Andre aktuelle offentlige hjelpe-

re kan være Norges forskningsråd,
Regionalt forskningsfond Agder og
Nav (mulighet for dagpenger i en
etableringsperiode).

Presenterdine
gründerideerfor
flestmuligogsug
tildegallegoderåd

Tekst: Inger Stavelin
Foto: Erik Holand
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Daglig leder Bjørn Erik Aastveit i Connect Sørlandet påpeker at den aller viktigste faktoren for en gründer er gründeren selv. Men det finnes både gode hjelpere og gode råd.

d til gründere

Bjørn Erik Aastveit

Bjørn Erik Aastveit har
funnet fram til 15 navn på
mulige investorer i Aren-
dals-området. Nå drar han
rundt for å høre hvem av
dem som har lyst til å satse
på å få fram nye bedrifter.
– Vi ønsker å få til syndikering, det vil
si at noen investerer en viss sum hver,
for eksempel 100.000 kroner, og at en
av investorene er «deal lead» eller
«forretningsengel» for et nytt selskap.
Den personen engasjerer seg ekstra i
selskapet på vegne av de andre. Men
dette er risikokapital, og dette nett-
verket passer bare for dem som har
råd til å tape, sier Bjørn Erik Aastveit.
Men det er ogsåmulig å lykkes. 20–

25 prosent av gründerbedriftene kla-
rer seg, og noen lykkes og vokser.
Mange investorer synes det er stimu-
lerende å være med på denne reisen
fra idé til suksess. Selv når bedrifter
mislykkes, kan det være viktig læring
underveis.
– Men hvorfor kommer gründere til

dere, når det finnes offentlige hjelpe-
re?
– Connect har arbeidet i Norge si-

den 2001 og harmange velprøvdeme-
todikker. Vi «connecter» gründere
med kompetanse og kapital fra våre
nettverk, både lokalt og andre steder
i landet – eller utlandet, hvis det er

hensiktsmessig. Vi får enten direkte
henvendelser fra gründere, eller vi
blir anbefalt av noen av de offentlige
aktørene, sier han.
– Hva koster det?
– Våre tjenester er gratis for

gründere. Det offentlige og bedrifte-
ne som ermed i Connect betaler halv-
parten av kostnadene hver, sier han.
Connect Norge består av fem regi-

onale nettverk, med til sammen 700–
800medlemsbedrifter – 56 av dem på
Sørlandet.
Over 3.000 ressurspersoner bidrar
med sin kompetanse, blant annet i
Springbrett og Investornettverk.
Connect Springbrett er en 2–3 ti-
mers workshop der gründeren pre-
senterer sin idé for et panel av fagper-
soner på marked, salg, strategi og
økonomi, og der gründer får konkre-
te tilbakemeldinger på sin forret-
ningsplan.
Gjennom Connect kan gründere få

trening i å presentere ideen sin, møte
mulige investorer og samarbeidspart-
nere. Connect har også en nordisk
gründer-database, der etablerere som
er investorklare kan være med.
De siste par årene har de jobbet
med etablering av det som kalles
Connect Investornettverk lokalt over
hele landet.
Bjørn Erik Aastveit startet opp som
daglig leder i Connect Sørlandet 1.
september i år, og har kontor på Gim-
lemoen i Kristiansand og i Eureka-
bygget i Kunnskapshavna i Arendal.

Leter etter investorer
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P
etter Stordalen behøver in-
gen introduksjon. Vi spur-
te om en kort prat om om-
stillinger, nytenking innen
business og hva sommå til

for å lykkes.
– Sorry, Fredrik, jeg har innmari

dårlig tid, så hvis jeg må legge på får
vi bare ringes igjen senere.
En drøy halvtime senere er iPho-

nen svett, 10–15 spørsmål besvart på
inn- og utpust i både konkrete og ab-
strakte former og taleopptakeren
blinker rødt.

Råd nummer én
– Aldri gi opp!
Det er Stordalens råd nummer én
til gründere som mener de går med
en god idé.
– Det er såmange gode ideer rundt
omkring som verden har gått glipp
av, fordi andre har sagt at «det der får
du ikke til!». Dessverre er det slik at
det er mange negative mennesker
som tar bort mot og trua som gründe-
re er avhengig av, sier porsgrunns-
mannen.
Nylig skulle han dele ut énmillion

til en idé han hadde trua på i forbin-
delse med en gründerkonkurranse.
53-åringen klarte ikke å bestemme
seg, så han tilbød seg å investere til
sammen fire millioner i fire ulike pro-
sjekter. Hovedvinneren Tibber fikk
tilbud om en investering på 2,5 milli-
on.
Stordalen er klar på at det er man-
ge faktorer som spiller inn hva gjel-
der å få suksess til slutt. Han beskri-
ver veien til suksess som en tøff og
slitsom reise.
– Suksess er summen av mange fi-

askoer.
– Du har jo hatt noen selv?
– Selvfølgelig er det mange ting
som har blitt skikkelig fiasko. Men
flertallet av tinga jeg har satt i gang

har gått usedvanlig bra. Det gjelder å
ha utholdenhet og aldri miste trua.

Behøver ikke å ha noe å selge
For å konkretisere saken bitte litt og
kanskje nærme oss arbeidstittelen
«Petters råd til gründerne», spør vi:
– Må man ha noe å selge med én

gang for å lykkes i business?
– Overhodet ikke! Jeg hadde ikke

det. Det eneste jeg hadde å selge var
meg selv og en idé om å gjøre ting litt
annerledes. Ofte holder det med deg
selv og hue ditt, sier han.
Ett eksempel Stordalen trekker

fram, er dagens bloggere.
– I sin tid lo man av bloggerne og
tenkte på dem som noen som bare
var helt «useless». Men jeg er super-
imponert over mange av dem som nå
tjener millioner. Det er de utroligste
ting som du kan gjøre suksess med
som ikke handler om produkter, men
ideer.

Løse et problem
Hva ideene skal inneholde får være
opptil enhver. Petter Stordalenmener
det er dagens unge og nytenkende

som skal forandre verden.
– Har du en oppskrift der – hvor-

dan tenke nytt?
–Mange av suksessene handler om
å forandre noe eller løse et problem
for en framtidig kunde. Hvis ikke ide-
en din løser et problem eller dekker
et behov, er det vanskelig å få suk-
sess, sier han.
For sin egen del er ikke Stordalen

så opptatt av at ting skal være revolu-
sjonerende nytt.
– Jeg opererer i en av de eldste
bransjene i verden. For oss i hotell-
bransjen handler det om å omformu-
lere de gamle suksessfaktorene.
Stordalen har nylig lansert konser-
net Strawberry. Det består av ti sel-
skaper som operer innenfor ulike for-
retningsområder, i hovedsak
innenfor eiendom, finans, hotelldrift
og kunst. I tillegg støtter konsernet
utvalgte initiativ og organisasjoner
som bidrar til et mer bærekraftig
samfunn.
– Hva vil du satse mest på i tida

framover?
– For oss er det i hovedsak hotell og

eiendom.Men vi er også tungt invol-
vert i Hurtigruta. Det er et godt ek-
sempel på et gammelt selskap vi har
gått inn i som opererer i en gammel
bransje, og som vi har vært med på å
forandre til det bedre. Hurtigruta har
gått fra et gjesp til et brøl, og resulta-
tet er Hurtigruta 2.0. Nå har vi bestilt
to nye båter som vi har vært med på
å designe selv. Disse skal gå i polare
områder, både i Arktis og Antarktis,
samt ved Svalbard, forteller Storda-
len og legger til at han gleder seg over
turismen som florerer på det lille nor-
ske øysamfunnet.

Styrke
– Hvamed her «hjemme»? Hva er Te-
lemarks største styrke når det kom-
mer til nyetableringer?

– Da jeg vokste opp var Hydro på
Herøya kjempestort. Så ble ting grad-
vis lagt ned. Men nå har Herøya reist
seg igjen og det er kommet mange
nye, store aktører. Det samme ser vi
på Klosterøya. Der er det etablert
mange arbeidsplasser, og kanskje fle-
re enn det som var i Unions tid. At vi
aksepterer at ting legges ned, for så å
sette i gang nye ting og jobber enda
hardere, er en av regionens største
styrker. Vi går inn i en tid hvor det er
mindre produksjon og industri og da
er vi nødt til å tilrettelegge for nye
bransjer, sier Petter Stordalen.

Han klarer ikke å stoppe å snakke når han blir bedt om å
gi et råd eller to til alle dem som ønsker å starte noe nytt.

Petters råd
til gründerne

STYRKE: Stordalen mener Telemark
har en styrke i å komme tilbake etter
større nedleggelser, som for eksempel
Hydro og Union.

FAKTA

b Aktuell i forbindelse med
etableringen av konsernet
Strawberry.
b Strawberry består av ti
selskaper innen eiendom, fi-
nans, hotelldrift og kunst.
b Avholdt nylig en gründer-
konkurranse hvor én vinner
skulle få én million kroner.
Stordalen klarte ikke å be-
stemme seg, og la heller fire
millioner i fire ulike prosjek-
ter.
b Har satt i gang flere store
hotellprosjekt i Sverige og
Danmark.
b Har, i følge Kapital, en
formue på 13,4 milliarder
kroner.

PETTER STORDALEN

Tekst: Fredrik Nordahl
Foto: Scanpix
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– ALDRI GI OPP: Petter Stordalen ber alle som ønsker å starte opp noe til å huske på at man aldri må gi opp. – Det er så mange gode ideer verden har gått glipp av, fordi
andre har sagt «det får du ikke til».

Deterså
mange
godeide-
errundt
omkring
somver-
denhar
gåttglipp
av, fordi
andrehar
sagtat«det
derfårdu
ikketil!
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D
agens store problemstillin-
ger treffer medlemsbedrif-
tene til NHOs regiondirek-
tør for Agder, Siri
Mathiesen, med voldsom

kraft.
– Omstilling er det normale i næ-
ringslivet og bør også være det i of-
fentlige virksomheter. Det er en kon-
tinuerlig prosess når markedene
endrer seg og det går opp og ned. Men
det skiftet vi står oppe i nå, er atskil-
lig større, sier Siri Mathiesen.
29. oktobermottok regjeringen rap-

porten fra utvalget for grønn konkur-
ransekraft, Idar Kreutzer og Connie
Hedegaard, som gir et veikart for el-
leve viktige sektorer i samfunns- og
næringsliv.

Involvert næringsliv
– De har brukt tiden svært effektivt,
involvert næringslivet og sentrale or-
ganisasjoner for å få innspill om prak-
tiske ting som virker. Vi ser at næ-
ringslivet er en sentral del av
løsningen for å nå klimamålene, sier
Siri Mathiesen.

Som eksempler nevner hun trans-
portsektoren, som står for 20 prosent
av klimautslippene, og kan ta i bruk
elektrisk drevne trailere, el-ferger, bi-
odrivstoff og mye annet.
Dessuten minner hun om at Eyde-

klyngen, ledet av Helene Fladmark, i
sitt veikart for norsk prosessindustri
har som ambisjon å være utslippsfri
innen 2050.
Det offentlige foretar innkjøp for
500 milliarder kroner årlig, og ved
anbudsutlysninger er mulig å vri inn-
kjøpene i grønn retning. Man kjøper
i større grad en totalløsning enn en-
keltprodukter.

Gir innovasjon
– Det vil åpne for innovasjon og ny-
tenkning i alle bransjer, sier Mathie-
sen. Hun ser slike endringer i sam-
menheng med det offentlige
virkemiddelapparatet, ogmåten det-
te virker på.
For eksempel var Innovasjon Nor-

gesmiljøteknologiordning en suksess
ikke minst i Agder, hvor den ble flit-
tig brukt av bedriftene.

Like viktig er det at samfunn og be-
drifter forstår den teknologirevolusjo-
nen som ligger i digitaliseringen, i
Kongsberg-miljøet kalt Norge 6.0.
– Dette teknologiskiftet påvirker alt
som skjer i næringslivet og på ar-
beidsplassene. Alt kan digitaliseres,
og alt blir digitalisert. Det gjør at fle-
re tradisjonelle yrker blir borte, og er-
stattes ved automatisering og roboti-
sering. Samtidig kan det innebære at
vi tar hjem oppgaver vi tidligere har
outsourcet til lavkostland. Det kan gi
oss en reindustrialisering sier Siri
Mathiesen.
Spørsmålene er dermed hvor vi skal
skape fremtidens arbeidsplasser og
hva slags nye arbeidsoppgaver må vi
være i stand til å skape.
Når Aust-Agder topper ledighets-
statistikken, hvordan kan vi bruke
teknologien til å opprettholde velfer-
den gjennom verdiskaping?

Toppindustrisenter
Hunminner om ideen om et toppin-
dustrisenter, etter modell av toppi-
drettssenteret, lansert av Kongsberg-

gruppen under Arendalsuka.
Det er etablert en styringsgruppe

som arbeider videre med ideen, hvor
Norges ti største bedrifter og NHO-di-
rektør Kristin Skogen Lund er repre-
sentert.
– Vi trenger en helt annen mobili-

tet i bedriftene, og vi må lære oss de-
lingskulturen. Og vi må samle oss, det
er Agdermot verden, sier Siri Mathie-
sen. I den forbindelse er hun også
opptatt av hvorvidt vi er rigget for å
få dette til.
– Vi har 32 ordførere bare på Agder,

men burde hatt ett fylke og fem kom-
muner. Kanskje burde vi vært en
enda større regional enhet for å være
robust nok til å takle utfordringene,
spør hun.
– Er vi rigget godt nokmed videre-

gående skoler? Er UiA tilpasset utfor-
dringene? Vi må tenke større, som
Bulk Eiendom i Vennesla som vil la-
gre store mengder data for de globa-
le gigantene, sier Siri Mathiesen.

Står midt i teknologiskifte
DIGITALT OG GRØNT SKIFTE: NHOs regiondirektør Siri Mathiesen ser at medlemsbedriftene står midt oppi klimautfordringen og det digitale teknologiskiftet.

Omstilling i næringsliv og offentlig sektor er en kontinuerlig prosess. Det som
gjør dagens omstilling ekstra krevende, er klimautfordringen og det store tek-
nologiskiftet som digitaliseringen innbyr til.

Tekst og foto: Stein Gauslaa

Teknologi-
skiftetpå-
virkeralt
somskjer
påarbeids-
plassene
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Markedskraft har siden 1992 vokst til å bli en av
Europas største, uavhengige leverandører av energi-
relaterte tjenester.

Vi analyserer kraftmarkeder fra Norge
til Tyrkia, og fra Portugal til Polen.
Lokale strømleverandører, nasjonale
kraftprodusenter i hele Europa, og
investeringsbanker i London bruker
daglig våre analyser og prognoser
som beslutningsunderlag.

Vi samarbeider med energiverk, in-
dustri, det offentlige og næringsvirk-
somhet innen kjøp, salg og risikosty-
ring av elektrisk kraft. Mange kunder
er lokale energiverk, og vi bidrar til
å opprettholde lokalt eierskap og

sunn kommuneøkonomi. Vi hjelper
Europa til å håndtere et kraftmarked
der en stadig økende andel skiftende
vind- og solkraft setter enorme krav
til balansering av strømnettet time for
time, og minutt for minutt.

Denne internasjonale virksomheten
håndterer vi fra vårt hovedkontor i
Arendal, samt fra fra våre filialkon-
torer i Oslo, Stockholm, Århus og
Berlin.

UNDERSTANDING ENERGY.
CREATING VALUE.

www.markedskraft.com

Lars Peder Fensli
adm.dir.
Markedskraft ASA

Bransje:
Kraft og energi

Omsetning:
132 MNOK

Bedriftens leder:
Lars Peder Fensli

Eierforhold:
Arendals Fossekompani
71% / ansatte 29%

Antal ansatte:
80 årsverk fordelt på
5 kontorer i 4 land

Adresse:
Langbryggen 9,
4801 Arendal

Telefon:
37 00 97 00

E-post:
info@markedskraft.com
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l Agderposten: – Kan du si noe gene-
relt om ditt inntrykk av omstillings-
evnen og – viljen i den delen av lan-
det hvor behovet for omstilling er
størst?

l Mæland: – Viljen og evnen til om-
stilling kommer nok klarest til uttrykk
i de deler av landet og i de næringer
som nå berøres mest av redusert olje-
pris, nemlig på Sørlandet og Vestlan-
det. Men jeg har et inntrykk av at folk,
bedrifter og samfunn i Norge har vil-
je og evne til omstilling generelt. At en
stor del av befolkningen i arbeidsdyk-
tig alder over tid er i jobb, tyder på
det. Andelen ledige har gått noe opp,
men er i internasjonal sammenheng
ikke høy. Mitt inntrykk er at folk som
ikke har jobb står på for å få en. Noen
skaper også sin egen arbeidsplass
gjennom å forsøke seg som gründere.

l Agderposten: – Trenger vi en tyde-
ligere krise for å oppnå raskere om-
stilling?

l Mæland: – Omstilling er ikke et
mål i seg selv, men heller et middel
for å flytte ressurser til andre områ-
der hvor de på sikt skaper større ver-
dier. Omstilling koster, både for folk,
bedrifter og samfunnet. Samtidigmå
en huske på at kostnadene ved å ikke
gjennomføre nødvendig omstilling
kan bli enda større.

l Agderposten: – Bør vi være villige
til å flytte mer, fra distrikter i ned-
gang til distrikter med flere ledige
jobber?

lMæland: – Ledig arbeidskraft på et
sted kan gjøre det attraktivt å starte
ny virksomhet og nye arbeidsplasser
der. Eventuelt kanman forsøke å fin-
ne seg en jobb i en annen næring el-
ler skape sin egen jobb, gjerne
sammenmed andre. Dersom det ikke
finnes jobber, og det ikke er mulig å
pendle eller jobbe hjemmefra, så bør
man vurdere å flytte på seg, i all fall
for en periode.
De fleste sommister jobben innen-

for oljebransjen og maritime nærin-
ger har høy kompetanse, og har mu-
ligheter for å finne jobb i andre
næringer. Mange er etterspurt. Selv
om situasjonen er vanskelig, er det
mange som klarer seg godt. Vi ser
dessuten at lønnsomheten i fiskeri og
havbruk er svært god, som følge av
blant annet høye priser og svekket
krone. Reiselivsnæringen nyter også
godt av den svake kronen.

l Agderposten: – I dette bilaget fin-
nes eksempler på bedrifter i omstil-
ling, oljeserviceansatte som går i land
og satser bredere, offshoretilbydere
som leverer vakt- og patruljeskip i ste-
det for livbåter, håndverksbedrifter
som satser på design og 3D, storbryg-

gere som satser påmikrobrygg og lei-
etapping, en Telenor-bedrift som føl-
ger fiskeflåten med transparent
produksjon, bedrifter som tenker nytt
og annerledes når det gjelder produk-
sjon, produkter, prosesser og marke-
der. Har du selv sett mange eksem-
pler på konkrete omstillinger, og gjør
det deg optimistisk?

l Mæland: – Norsk næringsliv er
svært omstillingsdyktig. Av de ti stør-
ste foretakene i Norge er Statoil det
eneste som ikke har en historie på
mer enn 100 år. Dette vitner om stor
omstillingsevne i vårt eksisterende
næringsliv.
Telenor er et av verdens eldste og
største teleselskaper. Det gamle Tele-
verket har forvandlet seg fra statseid
etat til en globalt ledende leverandør
av telekomtjenester. Dette hadde de
ikke klart uten kontinuerlig omstil-
ling, utvikling og tilpasning av tjenes-
tene til nye teknologier.
Jeg har også hatt mangemøter med
bedrifter i Agder-regionen for å dis-
kutere arbeidet med omstilling og økt
konkurransekraft i næringslivet. Her
er det mange sterke bedrifter med
unik kompetanse innenfor blant an-
net offshorenæringen og prosessin-
dustrien, som har vist stor vilje og
evne til å omstille seg i den krevende
situasjonen de har stått i de to siste
årene. Dette er imponerende og gjør

meg optimistiskmed tanke på omstil-
lingene Norge nå møter.

l Agderposten: – Hvordan legger re-
gjeringen til rette for mer og raskere
omstilling?

l Mæland: – Å ruste Norge for om-
stilling har høyeste prioritet i regje-
ringen. Dette er noe vi jobber med
hver eneste dag.
Vi gjør hverdagen enklere for be-
drifter og folk, og har så langt redu-
sert kostnadene for næringslivet med
11 milliarder. Vi ruster opp bygg og
anlegg og gir mer til samferdsel. Vi
har gjennomført vekstfremmende
kutt i arveavgiften, personskatten og
formuesskatten. I 2017 vil regjeringen
bruke til sammen 7,6 milliarder kro-
ner på næringsrettet forskning og
innovasjon. Det er en økning på om-
trent 60 prosent, siden regjeringen
tok over i 2013. Vi styrker de eksiste-
rende ordningene som fremmer flere
gode gründere og styrker konkurran-
sekraften i næringslivet. Eksempler
er etablerertilskuddsordningen, inn-
ovasjonslån, virkemidlene for næ-
ringsrettet forskning og kommersia-
lisering, og såkornfondene.
I statsbudsjettet for 2016 ga vi 150

millioner kroner til opprettelse av et
nytt landsdekkende såkornfond i Ag-
der/Telemark. Skagerak Maturo AS i
Kristiansand/Skien forvalter fondet,

ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON

Omstilling har
høyeste prioritet

Utdanningssystemet skal gi elevene verktøy de trenger for
å bli gode innovatører. Å ruste Norge for omstilling har høy-
este prioritet, sier næringsminister Monica Mæland. Agder-
posten har stilt statsråden seks spørsmål om temaet.
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OMSTILLINGSEVNE: Av de ti største foretakene i Norge er Statoil det eneste som ikke har en historie på over 100 år. Det
vitner om stor omstillingsevne i eksisterende næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Omstilling
eretmiddel
foråflytte
ressurser
ditdeska-
perstørre
verdier

og i forrige uke fikk vi den gode nyhe-
ten om at de allerede har klart å hen-
te den private kapitalen.
Unge, innovative bedrifter trenger

kapital for å lykkes og bidra til omstil-
ling. Vi har også etablert et nytt pre-
såkornfond for å styrke tilgangen til
kapital for bedrifter i den sårbare tid-
lige fasen.

l Agderposten: – Du skal på Sam
Eyde vgs. og besvare følgende spørs-
mål: Hvordan kan vi utdanne fremti-
dens verdiskapere?

lMæland: – En kraftig satsing på ut-
danning og kompetanse er nødven-
dig for at alle kan ta del i fremtidens
arbeidsliv og verdiskaping. Utdan-
ningssystemet skal gi elevene de
verktøy de trenger for å bli gode inn-
ovatører og gründere senere i livet.
Om vi i tillegg utstyrer morgendagens
verdiskaperemed trangen til stadig å
søke ny kunnskap, evne til å samar-
beide, en god porsjon stayerevne og
gir rom for både å lykkes og feile – da
tror jeg vi har gode sjanser for å ska-
pe nye verdier også i fremtiden.

Tekst: Stein Gauslaa
Foto: Silje Eide
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UiA-professor Arne Isaksen mener
flinke gründere og bedrifter finnes over
alt, men at store deler av Agder har et
tynt og spesialisert næringsliv som i
liten grad favoriserer omstilling.

For tynt
mange
steder

FOR DE ETABLERTE: Ofte vil lovgivning og regelverk være innrettet mot å støtte
de etablerte og sterke næringene, sier professor Arne Isaksen ved Universitetet i
Agder.

Densentralekyststripen
skullehabestforutsetnin-
gerforomstilling

l Agderposten: – Skjer omstilling og
ny verdiskaping primært ved
gründervirksomhet og nyetablerin-
ger, eller gjennomgående i eksiste-
rende bedrifter?

l Isaksen: – Det kan være fornuftig å
skille mellom to typer av omstilling.
Begrenset omstilling er overgang til
ny virksomhet og næringer som byg-
ger på kompetanse og ferdigheter i
eksisterende bedrifter og næringer i
et område (somAgder). Det skjer gjer-
ne ved at kjent kunnskap kobles på
nyemåter eller at eksisterende kunn-
skap kobles med ny kunnskap.
Eksempler er når mekanisk indus-
tri og skipsverft la om til leveranser
av utstyr og plattformer for oljevirk-
somheten og når trebåtbygging var
noe av grunnlaget for bygging av bå-
ter i glassfiber. Denne typen omstil-
ling skjer gjerne i eksisterende bedrif-
ter og av lokale gründere som kan ha
erfaring fra lokale bedrifter.
Stor omstilling betyr framvekst av

helt ny næringsvirksomhet for et om-
råde. Et eksempel er utvikling av
elektronikkindustrien i Arendal og
Grimstad som i stor grad startet med
flytting av EBs telefonfabrikk fra Oslo
på 1960-tallet.
Denne typen omstilling skjer ofte

når investorer og store foretak uten-
fra etablerer seg i et område eller ved
gründere som kommer utenfra. I beg-
ge tilfeller kommer personer og fore-
tak utenfra med ny kunnskap til et
område. Store omstillinger kan også

komme fra forskning som kommersi-
aliseres, men det er gjerne noe som
tar lang tid.

l Agderposten: –Hvordan kommer
etter din vurdering næringslivet i Ag-
der ut med hensyn til omstilling?

l Isaksen: – Den første typen omstil-
ling (begrenset omstilling) er vanligst
og trolig enklest å få til. Den stimule-
res når det allerede er et variert næ-
ringsliv i et område. Det øker mulig-
hetene for at personer med ulik
kunnskap kan møtes, koble kunn-
skap på nye måter og finne på noe
nytt.
Der det allerede finnes et aktivt næ-

ringsliv, er det også enklest å finne re-
levante leverandører, kunder og in-
vestorer. Slike forhold favoriserer
områder med et variert og et rimelig
stort næringsliv. Altså er omstilling
mest sannsynlig i demer sentrale de-
lene av landet. Skal en følge denne
tankegangen, vil den sentrale kyst-
stripa fra Kristiansand til Arendal ha
de beste forutsetningene for omstil-
ling på Agder.
Flinke bedrifter og grundere finnes

over alt, men store deler av Agder har
et tynt og spesialisert næringsliv som
ikke favoriserer omstilling i like stor
grad som områdermed et stort og va-
riert næringsliv. De store omstillinge-
ne vil ofte baseres på investorer uten-
fra. De kan lokkes til et område for å
utnytte f.eks. rimelig elektrisk kraft,
andre naturressurser, spesiell kompe-

tanse hos arbeidskraft eller god fors-
kning ved universiteter.

l Agderposten: – Hvordan ligger lov-
givning, regelverk, offentlige tiltak og
finansieringskilder til rette for omstil-
ling og nyskaping? Hvis ikke, hva gjør
vi først?

l Isaksen: – Ofte vil lovgivning, re-
gelverk og slikt være innrettet mot å
støtte opp om de etablerte, sterke
næringene i et område, som oljevirk-
somheten i Norge. Det er viktig for et
område å støtte de næringene som
står for mange arbeidsplasser og ver-
diskaping og som området har spesi-
elle forutsetninger for å konkurrere i.
Men det kan bli et handikap når det
er behov for omstilling og nye nærin-
ger, som kan risikere å ikke finne god
støtte i eksisterende regelverk osv.
Omstilling krever derfor både
gründere og bedrifter som utvikler
nye ting og endringer i regelverk og
annet som støtter opp om det nye.
For eksempel har stor vekst i salg av
elbiler i Norge blitt støttet av gunsti-
ge avgiftsregler og etter hvert utbyg-
ging av ladestasjoner. Støtte til om-
stilling kan kreve grundig analyse av
hvilke type ny næringsvirksomhet
som vokser fram i noe omfang i et
område og deretter tilpasning av re-
gelverk og støttesystem for å stimu-
lere veksten i disse.

l Agderposten: –Det hevdes at om-
stilling krever en krise (creative dis-

ruption). Ser vi tegn til dette i vår
landsdel?

l Isaksen: – Krise kan stimulere det
som er kalt for begrenset omstilling
når bedrifter må finne på noe nytt når
et marked stagnerer eller når ledig ar-
beidskraft etablerer nye bedrifter for
å skaffe seg et levebrød. Stor omstil-
ling, som framveksten av norsk opp-
drettsnæring, er ikke resultat av en
krise, men heller av utvikling av helt
ny kunnskap som sammenmedmar-
kedsmuligheter har skapt en ny næ-
ring. Det er tegn til at krise i Agder
som kan bidra til begrenset omstil-
ling, kanskje først og fremst ved at le-
dig arbeidskraft og lokalt eide bedrif-
ter finner på nye ting. Mange av de
store, utenlandsk eide bedriftenemå
holde seg til de produkt- ogmarkeds-
nisjene som er bestemt av eierkonser-
net, slik at en ikke nødvendigvis skal
vente stor omstilling fra disse.

l Agderposten: –Er vi for lite mobi-
le, eller har omstillingen til halvert ol-
jepris satt fart på mobiliteten?

l Isaksen: – Utflyttingen fra Aust-Ag-
der økte med nesten 200 personer per
år fra 2013 til 2015 og med nesten 600
personer i Vest-Agder i samme perio-
de. Altså noe økt mobilitet. Noe er kan-
skje oppsagte arbeidere fra oljeleveran-
dørbedrifter som har reist fra Agder.

Tekst: Stein Gauslaaa
Foto: UIA
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www.is-norway.bilfinger.com

Bilfinger Industrial
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– din vedlikeholds-, service- og prosjektpartner

Kontakt oss:

Jostein Guttormsen
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Services Norway AS,
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tverrfaglig leverandør
av prosjekter,
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verkstedproduksjon
og service til prosess-
industri, offentlig
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Selskapet har en
omsetning på 1,7
milliarder kroner og
har nå mer enn 1300
ansatte i Norge. Vi er
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i Norge.
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og vår konkurransekraft.
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arbeidere er den
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faktoren.
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Offensive gründere
D

et offshorebaserte næ-
ringslivet i Agder er hardt
rammet av nedskjæringe-
ne innen olje og gass, og
det er i ferdmed å bli varig

mindre enn det er i dag, registrerer
Reve.
Strategi- og økonomiprofessoren og
den tidligere rektoren ved Handels-
høyskolen BI har de siste tiårene vært
en av Norges viktigste premissgivere
i debatten om omstilling og konkur-
ranseevne i næringslivet.
– Bare se på oppsigelsene i NOV og

de enorme underskuddene de fremla
nå nylig. Når en sektor blir så hardt
rammet sommange av NODE-bedrif-
tene, er det et spørsmål om de klarer
den store omstillingen som er nød-
vendig. Stavanger og Bergen har et
mye bredere næringsliv å spille på, og
de har også et dypere kunnskaps-
grunnlag innen forskning og utdan-
ning enn det Agder har, sier Reve.
– Slik sett kom Mecatronics Lab
ved UiA i Grimstad litt sent til å bli
noen viktig omstillingsmotor, legger
han til.

Mer entusiasme
Torger Reve savnermer entusiasme i
Agder omkring entreprenørskap og
nye bedrifter som vokser seg store
raskt (Scale-ups).
– Det er noen flinke folk på nyska-

ping i Kristiansand, både i NODE- og
Eyde-miljøene, men det er ikke mu-
lig å finne samme innovasjons- og en-
treprenørskapsbevegelse som det vi
nå ser i Oslo, og også i Stavanger og
Bergen. Se Oslo Innovation Week i
slutten av oktober for å se hva jegme-
ner, sier han.
Revemener det fortsatt virker som

om Agder lener seg på de store gam-
le bedriftene innen prosessindustri-
en, mens de håper at vindmøllepar-
ker og grønne datasentre skal redde
dem. Det kan bli en del investerings-
prosjekter, men få permanente ar-
beidsplasser, tror han.

Lite omstillingspuff
Krisen har vi jo, i hvert fall innen off-
shore, men det har til nå ikke gitt det
store omstillingspuffet, mener pro-
fessor Reve.
– Kanskje er sørlendingene fornøyd

med det de har, og de arbeidsplasse-
ne som tross alt finnes i landsdelen,
mens de flinkeste flytter til Østlandet
eller til utlandet for å skape større
muligheter. Jeg tror det er betydelig
mobilitet på Sørlandet, sier han.
– Det vi vet om nye arbeidsplasser,
er at de i stor grad skapes i de nye
vekstbedriftene (Scale-ups), og ikke i
småbedriftene som forblir små. Når
det gjelder de store bedriftene, og

hjørnestensbedriftene som det finnes
en del av i Agder, ser vi at disse rasjo-
naliserer produksjonen og produse-
rer stadig mer med færre folk, sier
professor Reve.
Han venter at denne utviklingen vil
fortsette, etter hvert som digitalise-
ringen og Industri 4.0 får større gjen-
nomslag.

Lite knoppskyting
– Knoppskyting fra de store bedrifte-
ne ser vi heller ikke så mye til. Ellers
er det en viss vekst i tjenesteytende
næringer, men disse avhenger av høy
og voksende kjøpekraft, fra fastboen-
de sørlendinger, naboende rogalen-
dinger og besøkende tyskere, sier
Reve.
De to siste gruppene er dessverre

ikke noen helårsimpuls, selv om Dy-
reparken sikkert kan vise til rekord-
tall i år igjen, legger han til.

Politiske grep
Det er noen viktige politiske grep som
kan tas for å få fart på nyskapingen,
påpeker Torger Reve.
– Forenklingen av regelverk og ny
aksjelov er eksempler på det. Men
langt viktigere er kapitaltiltak og
skatteincentiver som gjør det mer
lønnsomt for kapitaleiere å investere
i nye vekstbedrifter og ikke bare i ei-
endom, sier Reve.
Han trekker frem DNB NXT-rap-

porten som kom ut under Oslo Inno-
vation Week, som gir en god oversikt
over hva som trengs.
– Det samme kommer til å bli fore-

slått fra MIT-REAP South West Nor-
way som jeg leder, sammen med en
rekke tiltak for å aksellerere entrepre-
nørskap og skalering. Dette prosjek-
tet var forresten et initiativ fra Sørlan-
det Kompetansefond, så her er vi med
på en offensiv satsing på vekstbedrif-
ter med internasjonalt potensial.
Spørsmålet er bare hvor mange av
disse som kommer i Kristiansand og
i Arendal, legger han til.

Viktige bidrag
Ett Agderfylke, større kommuner, ny
E39 vestover og ny E18 østover vil sti-
mulere næringslivet på lengre sikt,
men noen nyskapingsimpuls vil nep-
pe disse prosjektene gi.
– Det vi trenger er flere offensive
gründere med ideer og gjennomfø-
ringskraft, sammen med kompetent
kapital fra risikovillige investorer. Det
er mange kapitaleiere på Sørlandet,
men de er av en forsiktig rase.

Tekst: Stein Gauslaa
Foto: BI

VIKTIGE BIDRAG: Langt viktigere er kapitaltiltak for skatteincentiver som gjør
det mer lønnsomt for kapitaleiere å investere i nye vekstbedrifter og ikke bare i
eiendom, sier BI-professor Torger Reve.

– Vi trenger flere offensive gründere
med ideer og gjennomføringskraft,
sammen med kompetent kapital fra
risikovillige investorer. På Sørlandet er
disse en forsiktig rase, sier BI-profes-
sor Torger Reve, som leder prosjektet
MIT-REAP South West Norway.

Nårensektorblirsåhardt
rammet,spørsdetomde
klareromstillingen
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Kritisk og grundig journalistikk løfter fram de sterke lokale historiene, fra suksesser til alvorlig
kriminalitet.
Gjennom avisen får du vite hva som skjer, hva som skal skje og hva som har skjedd der vi bor.
Her kan du lese om ting som angår oss, om lokalt næringsliv, politikk, idrett, kultur og ting som
berører våre barn og familie.

Vi stiller spørsmål og gir deg svar så du kan lære noe om det som betyr mest – vårt nærmiljø.

Vår jobb er å grave, dele,
underholde, røre, heie,
være talerør og vaktbikkje
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Ståle Almenning

Nytilsatt strateg hos Innoventi

Almenning har ansvar for merkeva-
rebygging av små og store virksomhe-
ter, hovedsakelig med tilhold på Sør-
landet hos Arendalsfirmaet
Innoventi. Almenning kommer fra
tilsvarende stilling i Op designstudio
i Kristiansand. Han har også tidlige-
re vært ansatt i Innoventi og har i til-
legg erfaring fra byråer i Bergen og
Oslo.

Ole Petter Løvberg

Ny daglig leder i Bedøk AS

Bedøk AS som etablerer nytt kontor i
Arendal har ansatt Ole Petter Løvberg
som daglig leder. Bedøk er et regn-
skapskontor med hovedkontor i
Grimstad. Bedøk har i dag 17 ansatte,
med kunder både i og utenfor Agder-
fylkene. Løvberg har mange års erfa-
ring fra revisor bransjen i Oslo, men
er nå en «hjemvendt sørlending».
Tidligere arbeidsgivere er Amesto Ac-
countHouse AS og KPMG AS.

Audun Olav Pettersen

Ny ERP Ansvarlig ved Asplan Viak

Kragerømannen Pettersen, som bor i
Arendal, er utdannet Sivilingeniør
innen Industriell økonomi og infor-
masjonsledelse ved Høgskolen i Ag-
der, avdeling Grimstad (nå Universi-
tetet i Agder). ERP Ansvarlig betyr at
Pettersen er system- og løsningsan-
svarlig for Asplan Viaks ERP-system
(forretningssystem), kalt Microsoft
Dynamics AX. Forrige arbeidsplass
var Norsafe AS, hvor Pettersen jobbet
i seks år som Systemansvarlig ERP.
Han har også flere års bakgrunn som
konsulent i Evry AS i Oslo.
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Jarle Roth

Ny konsernsjef i Arendals Fossekom-
pani ASA

Roth startet i Arendals Fossekompa-
ni ASA 1. august 2016. Han kom fra
stillingen som administrerende di-
rektør i Eksportkreditt Norge. Ålesun-
deren Jarle Roth har også tidligere
vært konsernsjef for Unitor ASA og vi-
seadministrerende direktør i Umoe
Gruppen. Han er også styremedlem i
Ekornes ASA og Kongsberg Gruppen
ASA. Roth overtar etter Sverre Valvik
som har vært konsernsjef de siste 25
år.

Henning Mikkelsen

Ny Direktør EPC, Advanced Offshore
Solutions i MacGregor Norway AS

Mikkelsen har ansvar for konstruk-
sjon, innkjøp og produksjon av Mac-
Gregors produkter innen forankring,
lasting/lossing og kraner/modul-
håndteringssystemer. EPC avdelin-
gen (Engineering, Procurement and
Construction) består av 150 personer
i 10 forskjellige avdelinger som sup-
plerer personell til prosjekter, salg,
markedsføring, teknologi og utvik-
ling. Mikkelsen har 18 års erfaring fra
operasjon og konstruksjon i offshore-
bedrifter på Sørlandet. Han har tidli-
gere jobbet som driftsleder av ulike
offshorefartøy somROV, survey, sup-
port, dykkerskip og shuttle-tankere.

Øyvind O. Vedal

Ny Administrerende direktør i Dura-
part AS

Vedal, som er bosatt i Froland, tiltråd-
te 1. september som ny Administre-
rende direktør ved arbeids- og inklu-
deringsbedriften Durapart AS.
Selskapet holder til i Arendal og i Ri-
sør. Vedal har bakgrunn fra både of-
fentlig og privat sektor. Han har tidli-
gere hatt ulike lederposisjoner ved ISS
Norge, Mesta, Aker Pusnes og Mac-
Gregor. I disse rollene har forretnings-
utvikling, markedstilpasning og kun-
deutvikling har stått sentralt. I tillegg
har han lang erfaring fra Arbeidskon-
toret (nå NAV) i Arendal hvor han var
avdelingsleder, førstekonsulent og
veileder. Vedal har sin utdannings-
bakgrunn innenfor økonomi, service-
ledelse og sosialpedagogikk.
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Rune Metveit

Ny daglig leder ved Eikely Senter /
Froland Vandrerhjem

Metveit startet ved Eikely 1. septem-
ber i år. Han har tidligere jobbet som
Controller/Økonomisjef i selskapene
APL Norway AS, Ugland Industrier
AS, NCC Construction og Subsea 7.

Glenn Frode Bjørgan

Ny daglig leder i Netto Elektro AS

Netto Elektro AS er et nyetablert fir-
ma i Arendal. De driver med elektro-
arbeid og har sterk fokus på elsikker-
het. I tillegg utfører de feilsøking og
reparasjoner av varmekabler med
hjelp av termkamera.

Preben Vangen Myrdal

Ny partner i Advokatfirma Haakstad
& Co DA

Myrdal tiltrådte som partner 1. sep-
tember 2016. Han har lang fartstid
som advokat i forretningsadvokatfir-
maet Selmer i Oslo. Myrdal har bety-
delig kompetanse og erfaring innen
eiendoms- og kontraktsrettslige pro-
blemstillinger, med hovedfokus på
næringseiendom.

Kjell Rune Lindal

Ny daglig leder i Lindal Entreprenør AS

Lindal overtok som daglig leder 1.
september 2016. Han er Sivilingeniør
Bygg- og Miljøteknikk fra NTNU,
Trondheim og har en master i Engi-
neering Management fra QUT, Aust-
ralia. Han flytter tilbake til Sørlandet
etter 20 år. Lindal startet i AF Grup-
pen etter endt utdannelse, først 8 år i
AF Bygg Oslo hvorav 4 år som pro-
sjektleder for leilighetsprosjekter.
Deretter 5 år som prosjektdirektør i
AF Anlegg hvor han jobbet i Ham-
merfest. Jobben som daglig leder i
Lindal innebærer totalansvaret for
pågående prosjekter, økonomi, HMS
og personal. Lindal Entreprenør har
40 ansatte hvor egne håndverkere
innen tømrer-, betong- ogmurerfaget
danner kjernen i bedriften.

Hilde Brunvand Nordvik

Ny Administrerende direktør ved
Saint-Gobain Ceramic Materials i
Lillesand/Eydehavn

Saint-Gobain CeramicMaterials pro-
duserer Silisiumkarbid og har 220
medarbeidere i ulike avdelinger som
HMS, kvalitet, produksjon, vedlike-
hold, teknisk avdeling, forskning og
utvikling og laboratorium.
Nordvik, som er sivilingeniør fra
NTNU, har tidligere vært Produk-
sjonssjef Saint-Gobain Ceramic Ma-
terials, sittet i konsernledelsen som
Vice President HMS og R&D i Sibelco
Nordic, vært verksjef Sibelco Nordic,
Lillesand, vært avdelingsleder Elkem
Research og vært seksjonsleder og
forsker ved Institutt for energiteknikk
på Kjeller.

Lars Petter Maltby

Ny CTO i Eyde-klyngen og Daglig
Leder for Eyde Innovation Centre

Maltbys nye rolle (fra august 2016)
innebærer overordnet ledelse av Fors-
kning, utvikling og innovasjonspro-
sjekter på vegne avmedlemsbedrifte-
ne innen Eyde-klyngen (blant annet
Elkem, Alcoa, Eramet, GE Healthca-
re, Glencore Nikkelverket, Fibo Tre-
spo, Huntonit). Formålet med Eyde-
klyngen er å gjennomføre prosjekter
som gagner et flertall av bedriftene,
og der det er hensiktsmessig å samar-
beide. Maltby er utdannet Sivilinge-
niør Maskin fra NTNU og Dr.Ing. i
prosessteknologi fra NTNU/HiT. Han
har gjennom 23 år i Saint-Gobain hatt
stillinger som Fabrikkdirektør, Busi-
ness Manager og Teknisk direktør. Fra
2005 til 2016 var han General Mana-
ger for Saint-Gobain sine Silisiumkar-
bid-fabrikker i Europa (lokalisert i
Norge og Belgia).

Helene Damman

Ny salgssjef i Bouvet

Bouvet på Sørlandet har vekstambi-
sjoner innenfor både offentlige og
private virksomheter. Digitalisering,
automatisering og robotisering tref-
fer alle sektorer, næringer og arbeids-
områder og vil medføre endringer
som går stadig raskere. Damman,
som startet i Bouvet 1.september, har
ansvar for salg av IT-utvikling og råd-
givingstjenester i Agder. Hun har en
Cand.mag. grad i informasjonstekno-
logi, organisasjon og ledelse, og har
lang erfaring som leder av IT-utvikle-
re, konsulenter og selgere. Helene
kommer fra jobben som avdelingsle-
der for Atea i Kristiansand.

Kjell Hansen

Ny kjøkkensjef på Strand Hotel

Hansen kommer fra stillingen som
forpleiningssjef i Nordsjøen. Han har
også erfaring fra Color Line og Hel-
mers Hus. Hans første arbeidsdag på
Strand Hotel var 8. august. Strand
Hotel satser mye på lokale råvarer i
sine retter. Kjøkkensjefen og hans
mannskap serverer årlig 25-30.000
mennesker fordelt på bryllup, jule-
bord, konfirmasjoner, kurs og konfe-
ranse.
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DE STØRSTE

O
verlegent størst i fylket er også eldst:
Kraft- og investeringsselskapet Arendals
Fossekompani ASA omsatte i 2015 for
over 6milliarder kroner, og oppnådde et
ordinært resultat etter skatt, men før mi-

noritetsposter, på 491millioner, mot 225 i 2014. To-
talt årsresultat ble 891millioner. Og enda bedre ser
det ut til å bli i år. Etter at Jarle Roth overtok sjefs-
stolen fra Sverre Valvik er selskapet godt i rute.
Datterselskapene, spesielt Glamox, Cogen, NSSL

og Scanmatic, fikk god resultatmessig fremgang

Investeringer
Morselskapets investeringsportefølje, eksklusive
investeringer i datterselskaper, hadde ved årsskif-
tet en verdi på 2.048 millioner.
La oss dessuten ta et par eksempler lengst vest

og lengst øst i fylket. I Lillesand holder Asko Agder
stillingen som bedriftenmed nest størst omsetning
i fylket. Likevel – eller kanskje nettopp derfor – er
Peder Syrdalens varehandelsbedrift, eid av Norges
Gruppen, langt fremme når det gjelder grønn om-
stilling. Grossistens biler er blant bransjens første
til å gå på bioenergi, og lageret er selvforsynt med
energi.

Renser avløp
Og langt øst i fylket, på Akland i Risør, har den
tysk-eide bedriften Klaro sitt norske hovedkontor
og fabrikk, den er markedsleder på kummer til av-
løpsanlegg for bedrifter og husstander som er uten-
for kommunale anlegg.
Her har nye bestemmelser for slike avløpsanlegg

gitt en boom, slik nye regler tidligere har gitt boom
for nabobedriften IMS, som produserer brannsikre
dører og vinduer for skip og offshore.
Og slik Tromøy-bedriften Norsafe opplevde det

da oljeselskapene på grunn av nye regler innført fra
2015 skulle tilfredsstille nye regler for liv- og red-
ningsbåter offshore.

Tjente milliard
Norsafe har ennå ikke nådd omsetningstoppen fra

2013, tjente i 2015 1.105 millioner kroner og hadde
et regnkapsmessig minus på 72millioner. Nå er det
full fart påmesser for politi- og patruljebåter, blant
annet i den arabiske gulf, hvor selskapet har hatt
suksess. Og nye produkter er stadig under utvikling.

I Kilsund
Etter flyttingen fra Hisøy til Kilsund i julen 2015,
har Kitron funnet seg godt til rette der selskapet i
sin tid så dagens lys på 1960-tallet.
I 2015 hadde selskapet inntekter på 1.951 millioner

kroner og et overskudd før skatt på 102 millioner.
Arendal er selskapets største enkeltvirksomhet.
Ser man på forretningsområdene til Kitron, ut-

gjør forsvar og fly 535 millioner kroner, energi og
tele 270 millioner, medisinsk utstyr 473 millioner,
offshore og marine 136 millioner og øvrig industri
539 millioner kroner.
Med andre ord er selskapet svært differensiert,

og mindre avhengig av offshoreleveranser enn på
lenge.

Barbu-bygget
Det er snart klart for innflytting i nye lokaler for
MacGregor i Barbu, bedriften som overtok Pusnes
fra Aker Solutions og produserer kraner og løfteut-
styr for sjøveis transport og avanserte forankrings-
systemer verden rundt. Her skal virksomheten i
Arendal og Kristiansand samles.
I fjor omsatte MacGregor, eid av finske Cargotec,
1.193 millioner euro, nesten ti milliarder kroner,
med positiv fortjenestemargin. Det er verdt åmer-
ke seg at mens 80 prosent av inntektene skrev seg
fra selskapets produkter, hentet det 20 prosent på
service og oppfølging. Det er også en del av det nye
næringslivet, å tenke livsløp på produkter og leve-
ranser.
Og trass i at NOV-eide APL Norway, i likhet med

SevanMarine, har måttet nedbemanne, har selska-
pet med sin kjente undervannsteknologi åpnet sitt
nye forskningssenter på Krøgenes. Det demonstre-
rer at det faktisk ser en utvikling i det videre for-
løp, som stadig kan interessere olje- og gasselska-

per som trenger enklere og rimeligere løsninger på
store havdyp.

Storfinans
Mens Agder Energi og Sparebanken Sørmelder om
gode resultater, lever Aust-Agders sjøforsikringsgi-
gant Gard trygt i Varmekrogen med gode resulta-
ter, trass i dystre værhendelser og en skremmende
finansskatt. Etter første halvår for Gard (20.08.)
kunne selskapet rapportere om 739 millioner US
dollar i premieinntekter, 97 millioner USD i resul-
tat og en fri egenkapital på over 1,1 milliarder USD.

Svinodd-bygget
Også OSMMaritime bygger, nærmere bestemt byg-
ger selskapet om rederibygningen til CH Sørensen
på Svinodden til dagens standard. Med sine over
10.000 sjøfolk globalt driver selskapet, stadig med
hovedkvarter i Arendal, men regnskapsmessig på
Kypros, hundrevis av skip worldwide – entenmed
utleid bemanning eller med ansvar for driften av
skipene, eller begge deler. I tillegg tilbyr OSMMa-
ritime, hovedselskapet i OSMGroup, også fremdrift
og oppfølging av nybyggkontrakter på skip.
Som kjent solgte OSM i desember i fjor 51 prosent

av aksjene i OSMAviation – som på tilsvarende vis
bemanner fly i internasjonal luftfart – til det nor-
ske flyselskapet Norwegian. Fra å ha vært drevet
fra det gamle rederibygget på Hisøy, er virksomhe-
ten nå havnet på Lysaker i Bærum. Styreleder Bjørn
Tore Larsen uttalte i sommer at OSMAviation ven-
ter enmilliard i omsetning dette året – en eventyr-
lig rask vekst på kort tid.
Ellers er det stadig verdt å merke seg at både

JBU-selskapene og JJU-selskapene i Grimstad hol-
der koken, med Knut Axel Uglands imperium,
blant annet bestående av helikopterselskaper, som
største enkeltvirksomhet. Ugland er stadig et he-
dersnavn i næringslivet, noe sommerkes enten det
gjelder eiendom, industri, luftfart eller shipping.

KILSUND-FLYTTING: Kitron flyttet i julen 2015
tilbake til sitt eget bygg i Kilsund. Produksjonssjef Geir
Henriksen tv.

SVINODDENBYGG: OSM Group ved Geir Sekkesæter
og Oddvar Solemsli er i Eureka mens det bygges på
Svinodden.

GARD: Gard hadde 739 millioner USD i premieinn-
tekter per 30.08.2016. Her adm. direktør Rolf Thore
Roppestad.

Tekst og foto: Stein Gauslaa

De store holder stand
Omstilling preger også de største bedriftene i Aust-Agder. For dem er det
langt fra noe nytt, snarere har det vært hverdagen lenge.
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# Bedrift Driftsinntekter (×1000) NOK
1 Arendals Fossekompani ASA 6 085 611
2 Asko Agder AS 3 639 636
3 Knut Axel Ugland Invest AS 1 392 540
4 Harding Trading AS 1 280 584
5 Norsafe AS 1 280 584
6 Norsafe Holding AS 1 280 584
7 J.J.Ugland Holding A/S 1 190 884
8 Gard AS 788 716
9 IMS Group AS 636 604
10 Otterlei Group AS 605 387
11 K Line Offshore AS 602 368
12 Legro AS 575 829
13 Bergshav AS 560 341
14 Telenor Maritime AS 521 808
15 Voss Of Norway AS 520 685
16 Bergshav Shipholding AS 516 717
17 Ugland Shipping AS 462 800
18 3B-Fibreglass Norway AS 434 619
19 OSM Offshore AS 396 754
20 Saint Gobain Ceramic Materials AS 393 941
21 Agderposten Medier AS 380 785
22 Norac AS 374 936
23 Hernis Scan Systems AS 352 924
24 APL Norway AS 352 880
25 J. B. Ugland Holding AS 346 231
26 Scanmatic AS 319 434
27 Ugland Bulk Transport AS 307 171
28 Røinås Invest AS 289 936
29 Vikkilen Industri AS 285 010
30 Stafa Industrier AS 284 848
31 Bergshav Shipping AS 274 370
32 J.B.Ugland AS 273 334
33 Ims Technologies AS 267 046
34 Igland Garasjen AS 239 227
35 Scanmatic Elektro AS 237 921
36 Searoads AS 213 514
37 Northern Research Shipping AS 213 414
38 Heldal Entreprenør AS 212 913
39 Ll Setesdal Bilruter 209 289
40 Grimstad Bådsenter AS 206 878
41 Saga AS 205 825
42 Norwegian Paper Holding AS 196 311
43 Dof Osm Marine Services AS 196 160
44 Traftec AS 189 991
45 Osm Marine Crew AS 188 967
46 Stoa Invest AS 180 092
47 Sør Bolig Gruppen AS 179 632
48 Uldal AS 175 566
49 Smaken Av Grimstad AS 175 515
50 Teamtec AS 175 373

# Bedrift Driftsinntekter (×1000) NOK
51 Ugland Marine Management AS 169 526
52 Vikingbad AS 169 205
53 J.B. Ugland Eiendom AS 159 645
54 Bavaria Arendal AS 156 190
55 Alf Birger Tallaksen AS 147 382
56 Moe Dalen Gruppen AS 147 170
57 Østereng IT AS 144 434
58 Bema AS 142 792
59 Hillestad Feriesenter Fosslaug AS 141 243
60 Marine Group AS 135 899
61 Trimtex Sport AS 133 724
62 Bil AS 133 430
63 Ugland Barge Pool AS 133 378
64 Gjerstad Products AS 128 971
65 Multicom Norge AS 128 301
66 Norgesgruppen Agder AS 125 833
67 Marine Technology AS 123 393
68 Magne Gitmark & Co AS 120 021
69 Jakt & Friluft AS 119 464
70 Skarpnes AS 117 650
71 Agderposten AS 117 346
72 Mo Invest AS 115 990
73 Arendal Auto AS 115 962
74 Aust-Agder Idrettsfond 113 962
75 Kristoffer Norli Svarva AS 113 077
76 Doorway AS 108 567
77 Marinvest AS 108 490
78 Rygene-Smith & Thommesen AS 106 517
79 Anne Hudalen Holding AS 104 421
80 Resolve AS 104 421
81 Deep Sea Supply AS 103 836
82 Ugland Supplier AS 102 694
83 Bingo Sør AS 102 268
84 Auto Car AS 102 019
85 Agder Bil AS 100 756
86 Midtstøl AS 100 620
87 Scanflex AS 98 522
88 Otra Kraft DA 97 630
89 Olsen Bil AS 96 746
90 Value Invest AS 94 956
91 J.B. Ugland Entreprenør AS 94 431
92 O G Ottersland AS 94 262
93 Nomeland Anlegg AS 92 718
94 Sør Bolig Eiendom AS 90 694
95 Foss Invest AS 90 158
96 Csub AS 89 920
97 Lindahl Entreprenør AS 89 320
98 I- Taxi AS 88 439
99 Elefun AS 87 559
100 Jon Lilletuns Vei 9 AS 87 088

DE 100 STØRSTE VIRKSOMHETENE I AUST-AGDER I 2015:

Driftsinntekter refererer til nettodriftsinntekter.
Datterselskaper er ekskludert hvis deres morselskap med konserntall er med i topplisten.
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