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Krafttak for Grønn Vekst
Et initiativ fra energiselskapene i Gudbrandsdalen og Skåppå AS i 
2019 for å bidra til grønn omstilling og vekst i næringslivet. 

Prosjekteiere
Gudbrandsdal Energi Holdning AS
AS Eidefoss
Skjåk Energi AS
Sparebank 1 Lom og Skjåk
Sparebank 1 Gudbrandsdal

Prosjektansvarlig
Skåppå AS

Finansiering
Energiselskapene og bankene
Innlandet Fylkeskommune
12 kommuner i Gudbrandsdalen
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Krafttak svarer ut regionale utfordringer
• Få gründerbedrifter og innovasjonsprosjekter

• Lite kapital til investering og matching

• Små utviklingsmiljø – lite samarbeid med akademia

• Det skapes for få nye kompetansearbeidsplasser

• Markedet etterspør grønne løsninger 

• Krevende å jobbe med innovasjon, innebærer stor risiko å 

investere i innovasjonsprosjekt og nye løsninger som kan 

kopieres, og utsetter kjernevirksomhet for konkurranse
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*Illustrasjon: Krible Design

• Bygge på regionens fortrinn, 
styrker og kompetanse

• Samarbeid med de 
toneangivende aktørene i 
næringene 

• Tradisjonelle
utviklingsmetoder er ikke 
lenger tilstrekkelige, vi må
samarbeide og skape
innovasjon på nye måter

Smart spesialisering som metode

Tommy Rudihagen - Næringslivsanalyse av Gudbrandsdalen
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Krafttak legger til rette for 
oppdagelser av bærekraftige 
innovasjoner i skjæringspunktet 
mellom næringsliv, FoU-
institusjoner og det offentlige.

En aktør alene kan ikke se alle 
mulige løp på en mulighet. 

Dette bidrar til å bygge en kultur og modenhet for 
innovasjon og bærekraft. 



- Reduserer risiko for innovasjon 
og investeringer gjennom 
samarbeid

- Aktører som vil og har kapasitet, 
næringslivet må være drivkraften

Møteplasser, 
idéverksted

Finne felles muligheter
- Mulighet A
- Mulighet B
- Mulighet C
- Mulighet osv.

Utrede interesse 
og forretningsmodell
- Mulighet A
- Mulighet B
- Mulighet C
- Mulighet osv. 

Forprosjekter
Finansieringsmodell
- Mulighet A
- Mulighet B
- Mulighet C
- Mulighet osv. 

Ansette
Prosjektleder/ 

daglig leder

• A/S – A
• A/S – C
• A/S – osv.

Etablere

• A/S – A
• A/S – C
• A/S – osv.

Oppstartsperiode
3 år

• A/S – A
• A/S – C
• A/S – osv.

Satse

• A/S – C
• A/S – osv.

2.1. 3.

Gründer Idé Kapital og eiere 

Innovasjonssprint

Tradisjonelt 
gründerløp

Raskest mulig fra idé til lønnsomt AS

- Ut fra muligheter i en næring
- Ut fra muligheter hos en bedrift
- Den Smarte Grønne Dalen konferansen

- Kapital – utviklingsfond 
- Kapital – offentlig og privat 
- Kompetanse på eiersiden

- Rekruttere og ta vare på 
kompetanse 
- Mobilitet i næringslivet 

Status: Skåppå jobber aktivt med 8 prosjekt med 
nærlingslivsaktører og har ytterligere 8 prosjekt under utredning 
(finne og koble aktører som vil samarbeide). 2 av prosjektene er i 
prosess med å etablere bedrift (knoppskyting).
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Raskest mulig fra idé til lønnsomt AS  

Gjennom Skåppå har Krafttak tilgang på effektive 
verktøy for å modne ideer og tidligfase selskap 

- Etablereropplæring 

- SIVA Inkubator og næringshage program 

- Kompetansemegling, koble næringsliv og forskning

- Kompetanse på øvrig virkemiddelapparat

- Kobling til klynger og kompetanse både i og utenfor 
regionen 



Kompetansen

Ole Smidesang
Utviklingsleder

+47 917 43 455
ole@skappa.no

Eldrid Rudland
Daglig leder

+47 905 49 631
eldrid@skappa.no

Martin Stok
Inkubatorleder

+47 481 80 185
martin@skappa.no

Øyann B. Strand
Prosjektkoordinator

+47 920 49 352
oyann@skappa.no

Ingvild Johanne Aarhus
Prosjektleder/rådgiver

+47 405 52 401
ingvild@skappa.no

Ida Amble Ruge
Prosjektleder/rådgiver

+47 481 54 662
ida@skappa.no

Linn Hagberg Torgersen
Prosjektleder/rådgiver

+47 416 30 502
linn@skappa.no

Frøydis Varberg 

Prosjektleder/rådgiver

+47 922 05 573
froydis@skappa.no

Camilla Melgård
Prosjektleder og leder for 
næringshageprogrammet

+47 911 87 023
camilla@skappa.no

Stein Pedersen
Prosjektleder/rådgiver

+47 924 44 831
stein@skappa.no

Vegard Sæterøy Strand
Prosjektleder/rådgiver

Hanne Maren Kristensen
Prosjektleder

vegard@skappa.no
+47 986 37 141 +47 919 94 629 

hanne.maren@skappa.no
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Utviklingsfond for Gudbrandsdalen

• Gudbrandsdalen har lav innovasjonsgrad sammenlignet 
med andre regioner i Norge, og det kan svekke muligheten 
for å hente inn kapital til gjennomføring av prosjekt og 
oppstart av nye selskap. Fondet skal utjevne denne 
skjevheten.

• Avlaste risiko for grønn omstilling gjennom risikovillig kapital 
i tidlige faser.

• Bidra til at flere knoppskytingsbedrifter 
og oppstartsbedrifter med fokus på bærekraft skal lykkes, og 
med det skaper vi flere arbeidsplasser.

• Utløse større offentlig og privat kapitaltilgang i tidlige faser

• Gjennom fondet bidrar vi til at Gudbrandsdalen settes på 
kartet som leverandør av grønne tjenester og produkter

Under utredning vår 2021
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Studier viser at de som jobber strukturert med bærekraft får 
større avkastning på sikt.  

Kapital til ESG fond (Environmental, Social, 
Governance) og bærekraftige investeringer har 
økt kraftig de siste årene. 

Ved å forankre initiativ og nyoppstartede
bedrifter i bærekraftsmålene kan de synes mer 
attraktive for private investorer på sikt.

Ikke bare grønt – men lønnsomt
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• Lillehammer region vekst, Midt-Gudbrandsdal 
næringsforening og Regionrådet Nord-Gudbrandsdalen

• Kartlegging av aktiviteter, kompetanseoverføring på 
tvers i regionen

• 80% av kommunene i Norge vil tiltrekke seg samme 
målgruppe - familier i byer som vil hjem eller til en 
roligere hverdag. Vi må tenke nytt! 

Noen fokusområder

• Næringslivet må modnes – vi må ha mer mobilitet 

• Vi trenger flere nye arbeidsplasser 

• Vi må lege til rette for levende lokalsamfunn og tilgang 
på boliger 

Rekruttere og ta vare på kompetanse 

Bosted

Bedrift

Attrak
tivitet

Besøk

Hva gjør et sted attraktivt? 
Knut Vareide © Telemarksforsking
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Rigget for fremtiden

Den smarte grønne dalen - konferanse

• En arena for næringsliv, offentlige aktører og FoU for å dele og 
lære om bærekraftig og fremtidsrettet distriktsutvikling, for å 
skape og bevare levende lokalsamfunn. 

• Inspirere og utfordre: inspirasjon utenfra og suksesshistorier fra 
Gudbrandsdalen, og bidra til diskusjoner rundt viktige 
problemstillinger for Gudbrandsdalen. 

• Hvordan kan vi bidra til å øke den lokal verdiskapingen på en 
bærekraftig måte – og hvordan vi konkret kan ta tak i dette 
videre.

Tema i 2021 – hvordan kan det offentlige og private samhandle for 
økt lokal verdiskapning

• Det offentlige er premissgiver og viktig kjøper, og det gjøres 
kommunale innkjøp for 1 milliard hvert år i Gudbrandsdalen

3. juni, 2021, kl 12-16 
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I Tommy Rudihagens næringsanalyse av Gudbrandsdalen løftes 
innkjøp og innovative anskaffelser frem som viktige verktøy 

- Bærekraftige og klimavennlige løsninger i bygg og anlegg, 
veg og infrastruktur

- Nye løsninger for innkjøp av energi

- Kortreist og bærekraftig mat og serveringsløsninger ved 
institusjoner og arbeidsplasser 

- Grønn mobilitet som styrker regionens posisjon som 
besøksdestinasjon 

- Optimal utnyttelse av avfall 

Innovative anskaffelser for økt kompetanse og  
konkurransekraft



Prosjektleder
Hanne Maren Kristensen
hanne.maren@skappa.no
919 94 629 

www.krafttak.net

mailto:hanne.maren@skappa.no
http://www.krafttak.net/
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Hva er fremmere og hemmere for økt lokal verdiskapning?
- På hvilke områder kan innkjøp og innovative anskaffelser bidra til 

lokal verdiskaping?

- Lokalmat inn i offentlige institusjoner 

- Økt kompetanse og konkurranseevne innen bygg og 
anlegg 

- Et mer mangfoldig botilbud 

- Andre områder?

En person per gruppe noterer fra diskusjonen og sender til 
hanne.maren@skappa.no

Innspillene vil tas med inn i konferansen Den smarte grønne dalen, 
som et startpunkt for diskusjoner og samarbeid.

Gruppediskusjon 

mailto:hanne.maren@skappa.no

