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Da trengs forskning, kreativitet, møteplasser, kapital, nettverk, virkemidler,
ståpåvilje og ambisjoner. Sammen jobber vi for å utvikle samfunnet. Vårt
bidrag er å være en del av et større hele, og å bruke vår kompetanse og kraft
til å løfte fram de mulighetene som er i støpeskjeen. Om vi kan vise at den
måten vi har jobbet på i mange år «prove them wrong», kanskje kan erstattes
av noe nytt, så har vi levert.

I årets rapport finner du en rekke bevis, oppmuntrende tall og imponerende
resultat fra de mange, små og store forretningsideer som Validé bistår. Dette
gjør vi på vegne av våre eiere og partnere.

fra idé til verdi

«PROVE THEM WRONG»

Innovasjon – ja hva er nå det? Ved å bruke kunnskap
skaper vi nye produkter og tjenester. 

våre eiere



31,5

697

3

sterkere sammen

2021-NYHETER FRA VALIDÉ

Her er noen solide høydepunkt hentet fra en mengde 
gode Validé-nyheter.

millioner er hentet inn av privat og offentlig kapital

av selskapene som har avtale med Validé .  

rogalandsklynger rykker opp til Arena Pro nivå .  Det

betyr at alle seks klyngene Validé er partner med ,  er

på nasjonalt elitenivå .  Helseklyngen Norwegian Smart

Care Cluster får NCE-status av Innovasjon Norge ,

millioner kroner er startkapitalen til Validé Invest II

etter at Nysnø klimainvesteringer AS går inn i

fondet i juni 2021 .  

gullsertifisering .  Helseklyngen Norwegian Smart Care

Cluster rykker opp til «Premium League»-nivå i EU sitt

klyngeprogram European Secretariat for Cluster Analysis .
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Hver dag snakker vi med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en
utfordring med noen fra teamet vårt. Det kan være en løsning på et problem de
opplever hver dag og som har motivert dem til å tenke nytt. Det kan være en
utfordring de har jobbet med i mange år i arbeidslivet eller det kan være
løsninger som har sitt utspring i vitenskapen og fra et forskningsmiljø. 

Validé er et non-profit selskap, og vår spesialitet er å guide gründere og team i
tidlig fase. Vår spesialkompetanse er innen energi, helse og digitalisering. Vi
bruker vårt nettverk, kompetanse og kapital for at gründere og forskere skal
lykkes med samfunnsnyttig næringsutvikling.

Hvorfor gjør vi det? Vårt samfunnsoppdrag er å bistå forskere, studenter,
gründere og næringsliv med innovative løsninger som løser folk og klodens
utfordringer. Vi er en del av det norske, innovative økosystemet og jobber på
oppdrag fra Norges Forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge og flere regionale
næringsaktører.

For oss handler alt om innovasjon, og det finnes ikke én fasit på hvordan man
best lykkes med kommersialisering. Derfor er vi et engasjert team som bidrar til
at startups raskere finner veien til partnere og til å realisere sine løsninger.

fra idé til verdi

HVA GJØR VALIDÉ?

Validé bistår team som utvikler nye løsninger til beste for
samfunnet. Vårt engasjement er å hjelpe gründere,
studenter, forskere og bedrifter som har gode, innovative
forretningsideer, fram til lønnsom virksomhet. 
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VALIDÉ  VALIDERER

491 ideer vurdert i 2021 av våre forretningsutviklere .

111 av disse er ideer fra forskningsmiljøene .

8

bedrifter har inngått preinkubasjon eller inkubator-

avtale i løpet av 2021 .  

millioner kroner er hentet inn av privat og

offentlig kapital ,  i 2021 ,  av 10 forskningsbasert

selskap etablert mellom 2012 og 2021 .  

Alle 10 har fått starthjelp fra Validé .

patenter fra inkubatorselskapene innvilget .  

Fra de forskningsbaserte miljøene er det levert inn

6 patenter ,  2 lisenser og etablert 2 nye selskap .

INTOTO :  Vannanalyse-selskapet Intoto er blant de spennende nykommerne i inkubatoren .

Bildet fra den offisielle lanseringen av selskapet hvor minister Kjell Inge Ropstad koblet

vannslangen .

285

søknader om Plogen-midler innvilget .  1 ,1

millioner kroner deles ut av Plogen for å utvikle

forskningsideer fra UiS .



23,9

340

VALIDÉ  INVESTERER

20 selskaper har fått tilførsel av kapital .  

11 følgeinvesteringer og 9 nye selskaper .

10
Exits .  Inkludert to runder med del-exits i

selskap som Huddlestock og Saferock .  Exit-

utbyttet ,  4 ,1 millioner kroner totalt ,  reinvesteres

av Validé i nye innovative løsninger .

millioner har Validé investert totalt i de 73

selskapene i porteføljen vår .  Den urealiserte

verdien av porteføljen er ved årsslutt 73 ,5

millioner kroner .  

selskaper har fått investering fra presåkorn-

fondet Validé Invest II :  Sky of Norway ,

Factiverse og Nabla Flow .3

millioner kroner er hentet inn i privat egenkapital ,  

offentlig og privat støtte av de 11 selskapene i

 porteføljen til fondet Validé Invest I .

NABLA FLOW :  I 2021 har det virkelig tatt av for Luca Oggiani ,  Fredrik Fang Liland i Nabla

Flow .  Forskningsmidler ,  nye investorer og betalte oppdrag fra toppidrettsmiljøet samt

nasjonal og internasjonal pressedekning for sin vindsimulering .  (Foto :  Hilde Garlid)
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VALIDÉ  SKOLERER

20
gründerselskap fra Rogaland deltar på Gründer-

Academy vår og høst .  Validé er partner i programmet

med innovasjonsmiljøene i Haugesund ,  Oslo ,  Bergen

og Kristiansand .  Totalt deltar 69 startups .  

Salarsafe AS sikrer seg 300 .000 kr fra SRbank da de

vinner finalene både regionalt og nasjonalt .  

5 ferdigheter på 5 uker er oppskriften for vårt nye

og intensive ITSA Start program .  I første runde

deltar 10 ivrige og lærevillige gründere .

vekstselskap deltar på ITSA Growth med oppstart i

oktober .Dette er selskaper som både har produkt og

marked ,  og er klare for å hente kapital for å vokse .   

selskaper deltar i EIRAccelerator ,  Det er et

spesialdesignet program for vekstselskap innen

helsebransjen .  Programmet gir forretnings-

kompetanse ,  innsikt ,  nettverk og tilgang til kapital .

Målet er at norske helsetech-selskaper når markeder

nasjonalt og internasjonalt raskere og bedre .   

NYE PARTNERE :  Validé og SR-bank inngikk partnerskap om grunderprogrammet «Grunder

Academy». 20 selskaper fra Rogaland fullførte det nasjonale programmet i 2021 .  I begge

kullene har det vært flest deltakere fra Rogaland .
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VALIDÉ  VISER  IGJEN

57 presseoppslag om inkubatorselskap eller om Validé .

NablaFlow gjør nasjonalt pressegjennombrudd i juni

med oppslag i VG ,  Dagbladet ,  TV2 og Aftenposten .   

6500 påmeldte til helseklyngens 59 webinar ,  fysiske

møter og konferanser i 2021 .  Klyngen har 2510

følgere på Facebook og 1985 følgere på Linkedin

påmeldte til arrangement .  Vi har invitert til 6

temalunsjer Eat ,  Think & Innovate ,  4 inkubatorlunsjer

med juridiske tema og 8 «Oppstartskaffe», miks av

digital og fysisk ,  fra Valide Jæren .  Fysiske møter har

vært et lotto i 2021 ,  og arrangementstilbudet vårt har

vært betydelig nedskalert .

følgere Validé og ITSAccelerator på Facebook .  

2000 på LinkedIn og 567 følgere på Instagram .

18
konferanse- og møteopptredener som Pioner ,

Kåkånomics ,  EHiN ,  Nordic Edge Funding Day ,

Jakten på Innovasjonskraften/Abelia ,  Agenda

Vestland ,  Oslo Climetech Gathering ,  SIVA ,

Teknologirådet

LUNSJ FOR MAGE OG HJERNE :  Kristian Marthinsen fra godtinnhold .no gir tips om god

kommunikasjon på hjemmesider .  (Foto :  Hilde Garlid) 



• SAFEROCK: Ny betong som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon

• HUDDLESTOCK: Fin-tech selskap som gikk på børs i 2020. 

• FACTIVERSE: Faktakontroll for å bekjempe fake news

• NABLA FLOW: Vindsimulering og byutvikling

• SMART CROWDING: Bedre pasientstrøm og handlingsplaner for sykehus

• SHORELINE: Simuleringsverktøy for vindindustrien

• SPEKTER DIGITAL: Digitalt verktøy for lærere om læringsmiljø og mobbing

• PHOTOBIOTICS: Antibiotika som brytes ned med lys (UiS)

• GRASISION: Bærekraftig grasproduksjon (NIBIO)

• PRECISEST: Et hjerteovervåkingssystem (SUS)

• SPOT-ON: Temperaturmåler for gris (NMBU)

• TOTEM:  Sikrer bruken av big data med blockchain  (UiS)

energi - helse- smarttech

FORSKNING + INNOVASJON
Forskningsbasert innovasjon er «The long run». Det kan ta
10-15 år før en forskningsidé er en kommersiell suksess. 
 Her er to viktige lister. En over suksesser spunnet ut av
forskning som har hatt vekst og finfin utvikling i 2021. 
Den andre er et utvalg av dem vi nå jobber med.  



fra idé til verdi

HVEM ER VALIDÉ? 

Validé er et innovasjonsselskap med 25 engasjerte og
erfarne medarbeidere. 

Vi er en non-profit organisasjon eid av: Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark

Rogaland fylkeskommune, SIVA, Equinor Technology Ventures, Universitetet i

Stavanger (UiS), Norce Innovasjon, Helse Stavanger (SUS) og Nofima.

Styret i Validé AS 
og daglig leder

Styreleder: Odd Torland
Styremedlemmer: Murshid M. Ali, 
Marianne Chesak, Stig Hognestad, 
Merete Vadla Madland, Anne Hjelle 
og Mette Rønning

Daglig leder: Anne Cathrin Østebø



Validé har aktivitet i hele Rogaland. Inkubatorene Validé
Stavanger, Validé Haugesundregionen, Validé Jæren, og
Validé Dalane når ut til personer og selskap i rogalands-
kommunene. 

Validé Jæren har arrangert fysiske og digitale
«Oppstartskaffe» i samarbeid med etablerertjenesten
SKAPE og jærkommunene. 

Validé Dalane har etablert seg i Langholmen næringspark.
Dalane er regionen som posisjonerer seg innen
vindindustrien, og hvor Offshore Wind klyngen har sitt
fotfeste. 

Felles treff med næringshagene som Suldal Vekst, Sauda
Vekst, Medvind24 Næringshager, Næringshagen Rogaland
Ressurssenter, Lund-, Bjerkreim- og Ryfylke næringshager
prosjektvis og i samhandling med SIVA og Rogaland
fylkeskommune.

Validé Jæren Validé Dalane

VALIDÉ I HELE ROGALAND

VALIDE JÆREN :  Et knippe av de aktive Validé-selskapene med adresse Jæren .



Etter 11 år som inkubator for Haugalandet så er 72 % av alle inkubator-

selskapene fortsatt i drift, og 55 % er i fin vekst. 20 % er overtatt av andre,

mens 8 % er avviklet eller konkurs. 

 2021-tall fra Validé Haugesundregionen: 

• 90 ideer vurdert

• 17 bedrifter i inkubasjon ved utgangen av året, herunder 10 nye avtaler 

• 292 millioner i privat kapital hentet inn av selskapene

• 28 millioner kroner i offentlig kapital

• 900 millioner er verdien av inkubatorselskapene basert på siste emisjon

• 3 gjeve priser: Salarsafe vinner både regional og nasjonal finale i

GründerAcademy og kåres som «Årets gründerbedrift» av SRbank 

Trefadder vinner årets ITSA Growth, samt 1 million kroner fra «Fauna

Eksperimentet» 

• Fysiske arrangement: «Tekbrunch», «DNB NXT», «Afternoon Tech» og «Pitch

Perfekt» 

• To dyktige ansatte i Haugesund: Åse Tveit Samdal og Rikke Lønning

 

Validé Haugesundregionen

VALIDÉ HAUGESUNDREGIONEN

Validé Haugesundregionen har hatt et jubelår. Selskaper i
inkubatoren har vunnet storkontrakter, hentet store
millioner, lansert produkter, sikret patenter og kjøpt tomt
til næringsbygg.



Presåkornfondet Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020. I dag er det 31,5 mill i fondet. 

- Vi investerer i Validé fordi de vil ha avkastning på

kapitalen, investere i tidligfaseselskap og bidra til å

utvikle økosystemet for innovasjon.
Investorene i Validé Invest II
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tidlig-fase investor

Validé Invest II har sterke partnere som DSD, TDVeen,
Lyse, Adiungo og Stavanger kommunes vekstfond. I juni
kom nyheten om at Nysnø klimainvesteringer AS bidrar til
fondet med 5 millioner kroner. 

selskaper har fått investering fra Validé Invest II .

•  SKY OF NORWAY :  Digitalt designverktøy for interiørarkitekter/rådgivere

•  FACTIVERSE :  Faktakontroll for å bekjempe fake news

•  NABLA FLOW :  Simulering av vind for byutvikling og fartsidrett

VALIDÉ INVEST II
NY INVESTOR :  -Det er viktig for oss å sikre fremvekst av gode vekstselskaper ,  sier Guro

Skjæveland (t .v) i Nysnø klimainvesteringer AS .  Eirik Sønneland og Anne Cathrin Østebø .



FONDSSTYRENE

Styreleder :  Anne Cathrin Østebø .

Styremedlemmer :  Eirik Gundegjerde ,

Oddvar Skjæveland ,  Stian Egeland-Helgøy .

Daglig leder :  Johannes Løyning

Styreleder :  Anne Cathrin Østebø .

Styremedlemmer :  Synnøve Stubø

Engeshaug ,  Eirik Børve Monsen ,  Kjartan

Melberg .  Trygve Nilssen og 

Guro Skjæveland .  

Daglig leder :  Eirik Sønneland

I startfasen tærer gründere ofte smertefullt på egen kapital ,  og få ,  om

ingen ,  er villig til å gi dem noe mer enn en klapp på skulderen ,  en

tommel opp og et lykke til .

Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial ,  tilføre

kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene .

Gründerteam som Validé investerer i kaller oss ofte for
«the first believers». Ikke uten grunn.

Styret i Validé Invest I

Styret i Validé Invest II

FOND II Anne Cahtrin Østebø ,  Validé ,  Synnøve Stubø Engeskaug ,  Nordic Energy Transition Lead

Shell ,  Eirik Børve Monsen ,  konserndir økonomi og finans Lyse ,  Kjartan Melberg ,  DSD investering ,

Guro Skjæveland ,  Nysnø klimainvesteringer og Trygve Nilssen ,  partner i advokatfirma Schjødt .
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VALIDÉ  JOBBER  MED

73 selskap i investeringsporteføljen vår .  200 selskaper

totalt som har en avtale med Validé i 2021 .  Disse har

etablert 268 årsverk .  

14 testoppdrag i Norwegian Smart Care Lab i 2021 .

Lab´en tester helseteknologi for å få fart på

innovasjoner og digitalisering i helsetjenestene .

inkubatorer ,  11 TTOer ,  innovasjonspartnere ,  klynger ,

kommuner ,  næringsforeningen ;  Validé samarbeider

med aktører og forskningsmiljø fra hele landet .  Det gir

gründere og forskere et stort faglig nettverk i høste av .

møter med etablert industri på jakt etter grønne ideer

som trenger starthjelp .  Validé samarbeider med

Connect Vest ,  energiklyngen NES ,  Stavanger kommune

og SparbankVest i 3-årsprosjektet FornybarVest .   

... og 1 innovasjonspris ;  Vinay Setty mottok SRbank sin

Innovasjonspris 2020 for sin teknologi som avslører

fake news .  (Factiverse) .  Med kunnskapsteknologi
skal falske nyheter bekjempes! 

INNOVASJONSPRIS :  Vinay Setty ,  UiS-forskeren bak Factiverse ,  mottar i oktober 2021

SRbanks innovasjonspris 2020 av Thor-Christian Haugland (Foto :  UiS) 



Validé er kommersialiseringsaktør (TTO) for seks
forskningsmiljø, og prosjektpartner med to andre, i
Rogaland. Flere av disse er også eiere i Validé.

forskningsmiljø :  Universitetet i Stavanger UiS ,

Stavanger universitetssjukehus (SUS) ,  Nofima ,

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ,  Norges

miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

og Høgskulen på Vestlandet (HVL) ,

Prosjektsamarbeid med Norce og VID

vitenskapelig høyskole .
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fra idé til verdi

VÅRE FORSKNINGSPARTNERE


