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Det er lett å feste blikket på alt som gikk i stå i pandemiårene. Eller – man
kan la seg bli engasjert av den enestående tilpasningsevnen vi har som
mennesker og samfunn. Stengte grenser, hjemmekontor og fysiske
restriksjoner til tross - nye løsninger poppet fram. Vi lærte oss raskt nye ting,
etablerte nye nettverk og løste de problemene pandemien skapte. Mange av
dem har modnes med hjelp av rådgivning, vekstprogram, nettverk og
investeringer fra oss i Validé. Det er vi stolte av.

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

VEKST I UROLIGE TIDER

2022 var året vi kom oss ut av pandemien. Året preges av
uro og usikkerhet, men mye nytt ble også skapt. 

våre eiere



10

6

48,5

sterkere sammen

2022-NYHETER FRA VALIDÉ

Her er noen høydepunkt hentet fra en mengde gode
Validé-nyheter fra 2022.

lovende vekstselskap har fått investering fra Validé
Invest II .  

millioner kroner har selskapet Saferock hentet inn i
privat og offentlig kapital for å bygge en pilotfabrikk i
Sandnes for sin miljøvennlige betong,

nye år som inkubator. Rogaland fylkeskommune og
SIVA har tildelt Validé AS og Validé
Haugesundregionen 70+mill kroner og oppdraget
med å drifte inkubator i Rogaland fra 2023-2032. 

innovasjonspriser! Knut Erik Giljarhus, forsker og 
co-founder av NablaFlow får SRbank sin innovasjonspris.
Espen Lea i Saferock (UiS-spin-off selskap) får forsknings-
og innovasjonsprisen fra Stiftelsen Rogalandsforskning på
NHO sitt Solamøtet.
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Hver dag snakker vi med folk som har en idé eller ønsker å diskutere en løsning
med noen fra teamet vårt. 

Validé er et non-profit selskap. Vi er dyktige på å guide gründerteam i tidlig
fase. Vår spesialkompetanse er innen energi, helse og digitalisering. Vi i Validé
er 23 engasjert forretningsutviklere som bruker vårt nettverk, kompetanse og
kapital for at gründere og forskere skal finne veien til partnere, realisere sine
løsninger og slik bidra til samfunnsnyttig næringsutvikling som løser folk og
klodens utfordringer. 

Det finnes ikke én fasit på hvordan man best lykkes med kommersialisering.
Derfor har vi bygget opp et komplett økosystem for innovasjon. Vår jobb er å
rigge innovative selskap for investering og vekst.

Vi jobber på oppdrag fra Norges Forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge,
Rogaland fylkeskommune og andre regionale næringsaktører.

fra idé til verdi

HVA GJØR VALIDÉ?

Validé sitt engasjement er å hjelpe gründere, studenter,
forskere og bedrifter som har gode, innovative
forretningsideer, fram til lønnsom virksomhet. 
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VALIDÉ VALIDERER

486 ideer vurdert i 2022 av våre forretningsutviklere.

9

bedrifter har inngått preinkubasjon eller inkubator-
avtale. Totalt har vi jobbet med 130 gründerselskap
i løpet av 2022 som alle får rådgivning av Validé.  

forskningsbasert ideer er registrert fra de seks
forskningsmiljøene som Validé bistår med
kommersialisering. 3 lisensavtaler er inngått, og 
3 nye forskningsbaserte selskap er etablert.

patentsøknader er sendt med løsninger fra de
forskningsbaserte miljøene. Fra
inkubatorselskapene er 8 patenter innvilget.

KNIT&NOTE: Anne Emilie og Kjartan Fosse i selskapet Knit&Note er et nytt inkubatorselskap.
Både små og store fra familien Fosse bidrar for å få internasjonal fart på strikke-appen. 

innvilgede søknader om Plogen-midler fra UiS-
forskere. 1 millioner kroner er delt ut av Plogen
for å utvikle forskningsideer fra UiS.
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VALIDÉ INVESTERER

23 inkubatorselskap har fått investering fra Validé AS. 
9 er nyinvesteringer, 14 er følgeinvesteringer.

11,2 millioner kroner er investert fra Validé Invest II i
seks lovende vekstselskap.

millioner kroner har Validé AS investert i
selskaper i tidlig fase i 2022. 

millioner kroner har selskapet Shoreline hentet
inn i offentlig og privat kapital.
Vindturbinsimuleringsselskapet topper listen
over kapitalinnhenting i 2022.

66,8

millioner kroner er hentet inn i privat og offentlig
kapital av 27 av de 69 selskapene i Validé AS sin
investeringsportefølje.

ROBOT-LOGISTIKK: Sveinung André Idsal og Jørn Vathne i SP Development vant ITSA Start,
og er nykommere i Validé AS. sin investeringsportefølje (Foto: Hilde Garlid)
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VALIDÉ SKOLERER

18 gründerselskap fra Rogaland deltar på Gründer-
Academy vår og høst. Droneselskapet NUAer vinner
landsfinalen og 250.000 kroner fra SR-bank.

5 ferdigheter på 5 uker er oppskriften for vårt
intensive ITSA Start program som våren 2022
hadde 12 engasjerte deltakerteam.

vekstselskap deltar på ITSA Growth med oppstart i
oktober. Dette er selskap 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.  

GRÜNDERPRISEN 2022: Validé og SR-bank har et partnerskap om grunderprogrammet
«Grunder Academy» sammen med fire andre gründermiljø i Sør-Norge. Selskapet NUAer fra
Sandnes vant landsfinalen, og 250.000 kroner fra SR-bank. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
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VALIDÉ VISER IGJEN

47 presseoppslag om inkubatorselskap eller om Validé.
Saferock, Solintegra, Alphatek, Factiverse og Wikit er
blant selskapene som får lokal og nasjonal
oppmerksomhet i presse.  

3804
påmeldte til helseklyngens webinarer, fysiske
møter og konferanser i 2022. Klyngen har 6355
følgere i sosiale medier som Facebook, LinkedIn og
Instagram.

påmeldte til 11 lunsjarrangement Eat, Think &
Innovate i innovasjonsparken. Vi har også arrangert
innovasjonsfest, TTO-kompetanseprosjekt, deltatt i
debatter på Arendalsuka, ONS, Pioner, SIVA-
konferanse, Innoasis-åpning og flere helsekonferanse
i inn- og utland.

følgere av Validé og ITSAccelerator på Facebook,
LinkedIn og Instagram.

2
ministre på besøk. Statsminister Jonas Gahr Støre
besøkte Validé sin stand på ONS. Næringsminister
Jan Christian Vestre (Ap) besøkte helseklyngen og
HelseCampus. 

KRIG OG FAKE NEWS: Factiverse sin løsning for faktasjekk på NRK Dagsrevyen. 



• DIVEOPP: Forskningsbaserte vurderinger av regionale utviklingsprosesser

• WIKIT: forskningsbasert kvalitetsvurdering av digitale læringsmidler til bruk

i skole og barnehage

• OCEAN BLUE: Fornybar energi fra havstrømmer

Andre forskningsprosjekt Validé jobber med mot kommersialisering:

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

• GRASISION: Bærekraftig grasproduksjon (NIBIO)

• SPOT-ON: Temperaturmåler for gris (NMBU)

• MADS:  Drenering og rensing av abscesser  (SUS)

Et lite utvalg av vellykkede forskningsbaserte selskap som er i fin vekst: 

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

• FACTIVERSE: Faktakontroll for å bekjempe fake news

• NABLA FLOW: Vindsimulering og byutvikling

energi - helse- smarttech

FORSKNING + INNOVASJON
Forskningsbasert innovasjon er «The long run». Det kan ta
10-15 år før en forskningsidé er en kommersiell suksess.
Tre nye forskningsbaserte selskap er etablert i 2022.  



TEAM VALIDÉ

Team forskning

Validé er et innovasjonsselskap med 23 engasjerte og
erfarne medarbeidere. I et økosystem arbeider vi på tvers
av ansvarsområder, men vi kan dele oss inn i fire team: 

Ole Jørgen
Engelsvoll

Izaskun M.
Lecumberri

Kari Birgitte
M. Wiig

Ivan Pinerez
Torrijos

Lars Petter
Eliassen

Hilde Garlid

Team inkubator  

Anne
Cathrin
Østebø

Marianne
Fedde
Lilland

Jon Trygve
Kjerstad

Terje
Handeland

Anne 
Helen Eide

Anne Klepp
Andersen

Team helse  

Team investering  Team Haugesund

Arild
Kristensen

Marit
Hagland

Karoline 
B. Mokleiv

Therese
Oppegaard

Jofrid
Åsland 

Camilla
Finnseth

Eirik
Sønneland 

Johannes
Løyning 

Maren Ersdal Åse Tveit
Samdal

Rikke
Lønning 

forretningsutviklere



 Supre 2022-tall fra Validé Haugesundregionen: 

• 80 ideer vurdert.

• 10 nye inkubatorselskap i løpet av året. 

• 15 selskap i porteføljen henter nær 100 millioner kroner i offentlig (42,1) og

privat kapital (56,5).

• 851 millioner kroner har selskapene i porteføljen hentet siden 2016.

• 1,2 milliarder kroner er samlet verdi av selskapene basert på siste emisjonskurs.

• Arrangement: Hardware Buffé, Ulla Førre-brunch, Afternoon Tech, Pitch

Perfekt, Student til låns og Tek Brunch.

• Priser: Salarsafe vant ITSA Growth, Vibeke Vestre fra Sky of Norway ble kåret til

en av Norges fremste Tech-kvinner, KLAR Kompetanse ble nominert til «Årets

sosiale entreprenør», og Stas tok seieren i DNB NXT Haugesund.

• Muybridge satte ny investeringsrekord i engleinvestornettverket Connect BAN

Stord/Haugesund, og endte på 27 millioner i en heftig emisjonsrunde.

• 2 dyktige forretningsutviklere i Validé Haugesundregionen: Åse Tveit Samdal

og Rikke Lønning.

 

Validé Haugesundregionen

VALIDÉ HAUGESUNDREGIONEN

Validé og Validé Haugesundregionen er sammen om det
nye 10-årsoppdraget som inkubator i Rogaland. Det
styrker startuplivet nord og sør for Boknafjorden. 



Presåkornfondet Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020. Kapital: 31,5 millioner kroner.      
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tidlig-fase investor

Validé Invest II har sterke partnere som DSD, TDVeen,
Lyse, Nysnø klimainvesteringer AS, Adiungo og Stavanger
kommunes vekstfond.

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
• NORKYST: Sjøbunnkartlegging nær land og innaskjærs
• KEELSPOT: Digital markedsplass for kystflåten
• POLYBO CIRCULAR: Patentert, ny type teknologi for bærekraftige byggemateriale.
• NLE: Turisme (lanseres i 2023)
• SANDCATCH SOLUTIONS: Sandfjerning i rense- og biogassanlegg 
• SIFOTEK: Proteinproduksjon til mat uten bruk av dyr

VALIDÉ INVEST II INVESTERER

FONDSFORVALTER: Eirik Sønneland er fondsforvalter i Validé Invest II .  Selskapet har gjort
seks nyinvesteringer i 2022.



Investorer: Investinor (Innovasjon Norge), Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA,
Rogaland fylkeskommune, Validé, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital
AS), Sparebank 1 SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

Styret: Anne Cathrin Østebø, CEO Valide AS, Marianne Bakke, SR-bank, Eirik Gundegjerde,
Lyse, Oddvar Skjæveland, Norce
     

844

lovende selskaper

millioner kroner er hentet inn av offentlig og privat
kapital fra vekstselskapene i porteføljen til Validé
Invest I siden fondet ble opprettet i 2016.

• SAFEROCK: CO2-vennlig sementproduksjon til betongindustrien
• ALGINOR: Bioraffineri for produksjon av mat- og legemiddelingredienser basert på
den nordatlantiske stortaren.
• FOODBACK: Tilbakemelding på service og mat mens opplevelsene er ferske,
• ANIPORT: Digital markedsplass for alt innen kjæledyr
• SMART CROWDING: Brukerstøtte for sykehusplanlegging
• PALEBLUE: Simulering som treningsverktøy i risikobransjer
• QWAVE: Nedhullsteknologi for oljebransjen ved bruk av ultralyd.
• TERP: AI som avdekker studenters kunnskapshull, og henter fram individuelt
undervisningsmateriellet.
• EXEDRA: Verifiseringsmetoder til bruk ved tetting av oljebrønner.
• ECOFIBER: Resirkulering av glassfiber fra fritidsbåter.

VALIDÉ INVEST I ER FULLTEGNET

UTFORDRER: Energi, helse, utdanning, digitalisering og bærekraft er problemer som
selskapene i porteføljen til Validé Invest I har løsninger på. 
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VALIDÉ JOBBER MED

69 selskap i investeringsporteføljen. 

30 testoppdrag i Norwegian Smart Care Lab i 2022.
Lab´en tester helseteknologi for å få fart på
innovasjoner og digitalisering i helsetjenestene.

industrikonsept med potensiale til å bli nye løsninger
og produkt. Disse er identifisert etter 110 møter med
industribedrifter i Rogaland, hovedsakelig innen
energisektoren. 
Validé og Validé Haugesundregionen bidrar i en
storstilt jakt etter grønne ideer blant folk i etablert
industri. FornybarVest heter det, og er et treårig
prosjekt, støttet av Sparebanken Vest. Vi er nå halvveis
i idéjakten, og ca 80 ideer er til nå evaluert.   

... og 1 ONS-stand i samarbeid med energiklyngen Energy
Transition Norway og Skjoldblad AS. 

ENERGIMESSEN ONS: Trust the Transition var felles tema for ONS-standen til Validé,
energiklyngen og Skjoldblad AS. Karianne Skjæveland betjente den roterende kaffebaren.



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.

6+2

forskningsbasert innovasjon

VÅRE FORSKNINGSPARTNERE


