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Mandat	  

Til grunn for ny næringsplan ligg Vest-Telemark rådets visjon og fire mål: 

VISJON: VEST-TELEMARK - EIN LEVANDE REGION 

Vest-Telemark skal vera ein levande region der opparbeidd identitet og kultur vert 
vidareført saman med innovasjon og nyskaping. Gjennom samhandling over 
kommunegrenser skal vi gjere regionen attraktiv for busetnad, arbeid og oppleving.  

 

Mål 1 Oppretthalde folketalet og busetnaden i heile Vest-Telemark 

Mål 2 Sterk regional samkjensle og styrka Vest-Telemarkidentitet 

Mål 3 Vidareutvikling og nyetablering av verksemder i Vest-Telemark 

Mål 4 Sikre god infrastruktur i og gjennom Vest-Telemark 

Målsetting	  og	  satsingsområde:	  	  
Ein vil legge til grunn Vest-Telemark Tinget  sin handlingsplan og konsentrere 
næringsarbeidet i Vest-Telemark om desse fire målsettingane. I oversikta under er 
det med utgangspunkt i handlingsplanen sine mål sett opp forslag til strategiske 
satsingsområde. Satsingsområda vil danne grunnlag for utarbeiding av ulike tiltak, eit 
arbeid som skal sluttførast innan utgangen av 2010. 

MÅL 1 

1 .  OP P R ET T HALD E  OG  AU KE  FOLKET ALET  OG  
BU SET N AD EN  I  HE ILE  V EST -
T ELEMAR K 

Satsingsområde: 

• Vidareføre arbeidet med utvikling av regionens attraksjonskraft og bulyst. 
• Gjennom samhandling og alliansar gjera Vest‐Telemark til ein attraktiv region å bu og 

arbeide i. 
• Vidareutvikle Vest‐Telemark som ein attraktiv arbeidsmarknadsregion. 

• Styrke regionens samla arbeidsmarknad, med synleggjering av moglegheitane i eigen 
og tilgrensande regionar. 

Tiltak: Tiltaksnamn  Utførar	  
1 -1  BULYST  VTNU	  

1 -2  TELEJOBB VTNF	  
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MÅL 2 

2.  ST ER K R EG ION AL SAMKJEN SLE  OG  ST YR KA  
V EST ‐T ELEMAR KID EN T IT ET  

Satsingsområde: 

• Vidareutvikle samhandling kring marknadsføringstiltak som fremjar kjennskap til 
regionens kultur og identitet. 

• Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte 
målgrupper. 

TTiltak: Tiltak: Utførar: 
2 -1 DIGITALE FELLESSATSINGAR I VEST-TELEMARK VTNU	  
2 -2 FELLES REISELIVSPROGRAM FOR VEST- 

TELEMARK 
Reiselivsansvarlege	  i	  
kommunane	  

2 - 3 VANDREREGIONEN VTNU	  
 

 

MÅL 3 

3.  V ID AR EU T V IKL IN G  OG  N YET ABLER IN G  AV  
V ER KSEMD ER  I  V EST ‐T ELEMAR K 

Satsingsområde: 

• Auke tilgangen på risikokapital og offentlege verkemiddel til regionen 
• Styrke og utvikle rådgjevingsapparatet i Vest-Telemark 
• Tilrettelegging og utvikling av samhandlingstiltak og næringsklynger, med formål å 

styrke eksisterande næringsliv og stimulere til knoppskyting, nyetablering og 
innovasjon. 

• Oppretthalde og utvikle kompetansemiljø i regionen. 

Tiltak: Tiltaksnamn  Utførar 
3 - 1 VEST-TELEMARK INVEST AS VTN	  
3 - 2 UNG BEDRIFT VTNU	  

3 - 3 NÆRINGSCLUSTER - VEST-TELEMARK VTNF/VTNU	  

3 - 4 SIVA NÆRINGSHAGE Seljord	  kommune	  
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MÅL 4 

4.  S IKR E  G OD  IN FR AST R U KT U R  I  OG  G JEN N OM 
V EST ‐T ELEMAR K 

Satsingsområde: 

• Vidareutvikle felles strategiar for vegutbygging og skape alliansar for desse. 
• Synleggjere regionens transport‐ og infrastrukturbehov gjennom faktaoppbygging og 

formidling. 
• Arbeide for høgfartsbane over Haukeli 
• Utvikling av regionens breibandsstruktur og mobilsamband. 

Tiltak: Tiltaksnamn  Utførar 
4 - 1 BREIBAND VTNU	  
4 -2 MOBILNETTET VTNU	  

4 - 3 VEGEN I VEST-TELEMARK VTNU/VTNF	  
4 - 4 HØGFARTSBANE OVER HAUKELI VTNU	  

 

	  



Finansiering av 

Strategisk Næringsplan 2011-2014 

FINANSIERINGSTABELL

Tabellen under viser oversikt på prosjektomfang og fordeling mellom kommunal og felles 
finansiering (VTR), der status for finansiering synliggjør ekstern og/eller midler som er avsatt 
til tiltakene. 

P-nr Totalt Felles Kommunal Finansiert

1-1 3 000 2 550 450

1-2 1 700 1 400 0 300

2-1 4 000 3 000 1 000

2-2 4 710 2 400 1 150 1 160

2-3 11 640 7 620 1 600 2 420

3-1 30 000 15 000 15 000

3-2 545 355 190

3-3 2 200 1 900 300

4-1 20 000 16 000 4 000

4-2 6 000 1 500 1 500 3 000

4-3 1 300 1 300

4-4

85 095 51 725 5 890 27 480

Vest-Telemark Næringsutvikling   T 35 06 84 00     www.vest-telemark.no   Veksthuset, Kviteseid mandag 9. mai 2011   -  Side  1     

http://www.oledalen.no
http://www.oledalen.no
















































Prosjektplan

Digitale fel lessatsingar i 
Vest-Telemark

Utarbeidet for : Vest-Telemark Rådet v/Kjell Gunnar Heggenes

Utarbeidet av: Ole Dalen, 

Referanse: Tiltak 2-1 i Strategisk Næringsplan i Vest-Telemark,  oppdrag fra Vest-Telemarkrådet  vedtatt 12. april 2011.

Dato: 9. mai 2011

Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid    T +47 35 06 84 00   M +47 41 42 34 33    od@vtnu.no    www.vtnu.no
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Mål og rammer

Bakgrunn
Grunnlaget for prosjektet er sett i to av målsettingane i Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark:

• Sterk regional samkjensle og styrke Vest-Telemarkidentitet

• Stimulere til utvikling av nye offensive informasjonsformer tilpassa prioriterte målgrupper

Det digitale utviklingstempoet er høgt, og det krever mye av både privat og kommunal sektor for å kunne henge med i 

utviklingen. Den regionale næringsutviklingen vil kunne spille en avgjørende rolle i møte med publikum med tanke på 

markedsføring og synlihet samt publikumhåndtering dersom man har en offangsiv utvikling på digitale utviklingsprosjekt.

Prosjektstatus
Prosjektet startet med arbeidet for digitale fellessatsinger 1. januar 2011. Følgene satsinger er startet og forplikter videre 

finansiering og eierskap:

1.  Kalender for Vest-Telemark: Origo vs TellUS

2. Informasjonskiosk - samarbeid med Midt-Telemark og prosjektet «Interaktive Telemark»

Det er også gjennomført kurs i sosiale medier i samarbeid med Telemarkreiser, og gjennomført prosjektmøter i tellUS-forum.

Tiltakene illustrerer godt løpende utviklingsbehov som krever raske avgjørelser og som representerer en kostnad alle 

kommunene i Vest-Telemark får gevinst av.

Prosjektmål
Delta på krevande utviklingsområder for å best mulig skape gode vekstvillkår for næringsliv og tjenestetilbud for 

innbyggerene i Vest-Telemark. 

Rammer

Prosjektperiode

Oppstart: 01.01.2011

Avslutning: 31.12.2014 

Økonomi

Årlig budsjett for satsingen er satt til en million kroner (se budsjett). Prosjektet skal sørge for felles koordinering og dekke 

direkte tiltakskostnader knyttet til satsinger som kan tilføre regionen nye i digitale nformasjonsformer. 

Det er avgjørende at tiltaksmidlene ikke er bunnet opp i sin helhet, men prioriteres etter innspill fra prosjektet, og prioriteres 

av styringsgruppen for prosjektet.

Tiltak 2-1 «Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark» 1



Organisering

Prosjektorganisering

Organisering Ansvar

Oppdragsgiver (PE) Vest-Telemarkrådet

Prosjektansvarleg (PA) Vest-Telemark Næringsutvikling as v/Haldor Kaasin

Prosjektleiar (PL) Ole Dalen, Vest-Telemark Næringsutvikling as

Prosjektgrupper tellUS-forum, reiselivsansvarlege i Vest-Telemark, Næringskolegiet i Vest-

Telemark, Webforum

Styringsgruppe Næringskolegiet i Vest-Telemark?

Eksterne personressurser i prosjektet Torben Andersen, Rauland Turist

Atle Barcley, prosjektleder «Vest-Telemark kalender»

Kari Anne Norskog, daglig leder Reisemål Bø

 

Samarbeid
Prosjektet skal kunne håndere samarbeid mellom det offentlige og det private, og forankres gjennom prosjektgruppene. Det 

er i prosjektets natur å aktivt gå inn for å dele informasjon og orientere seg om det som kan styrke felles synlighet av 

regionen, og samtidig styrke arbeidet med nye informasjonskanaler. Det vil være naturlig at nye satsingsområder får egne 

prosjekt.

Privat næringsliv
Det skal jobbes målrettet med å få tett samarbeid med næringslivet, og jobbe med kunnskapsdeling og utviklingstiltak. 

Områder som omfatter reiseliv og opplevelsesprodukter er naturlig å prioritere (se prosjektplan for felles reiselivsprogram).
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Kjøreplan og beslutningspunkt

Kjøreplan - år 1

Dato Oppgave Milepæl / 

referanse

Januar 2011 Prøvekjøring av 4 stk informasjonskiosker i Vest-Telemark. Leieavtale med Reisemål Bø. HA1

April 2011 Oppstart av tiltaket «Kaldender i Vest-Telemark». Prosjektleder Atle Barcley HA2

Mai 2011 Rullering av informasjonskiosker HA1

Juni 2011 Utvikling av tiltaket «Kaldender i Vest-Telemark» er gjennomført. HA2

August 2011 Møteplaner for ulike fagforum m/forslag til organisering. HA3

August 2011 Møte i styringsgruppa - økonomi og videre prioritering 2011 HA4

November 2011 Rullering av informasjonskiosker - VINTER HA1

Februar 2012 Møte i styringsgruppa - økonomi og prioritering 2012 HA4

Kjøreplan  - 4 årig
Gjennomføring av planen skal være løpende, og ha årlige milepæler og rullering av fremdriften.
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Krit isk sucessfaktor

Sucessfaktor
Deltaking og forankring i den enkelte kommune, og god løpende informasjon er avgjørende for godt resultat. Prioriteringene 

for fellessatsingene må være størs mulig grad være forankret i «grasrota» enten på teknisk nivå i kommune/fagforum, eller fra 

næringslivsaktører.

Tiltaksmidler til felles utvikling
Det er avgjørende at prosjektet har midler til å ta felles utviklingskostnad og ha midler til gjennomføring av prosjektframdrift 

og fagforum-møter. Det er ressurskrevende å skaffe midler til små og mellomstore satsinger, som er løpende eller oppstår 

som en konsekvens av den løpende utviklingen innen teknologi og bruk av digitale medier.

Tiltak 2-1 «Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark» 4



Gjennomføring

Hovedaktiviteter - år 1
Oppstartsåret skal gjennomføre 4 hovedaktiviteter:

HA1: Informasjonskiosker, oppstart og rullering av plassering mellom sommer/vinter.

HA2: Utvikling og forankring av «Kalender i Vest-Telemark».

HA3: Initiere møter med ulike fagforum

HA4: Prosjektetablering med styringsgruppe og prosjektgrupper - møteplan.

Kjøreplan  - 4 årig

Dato Oppgave Milepæl / 

referanse

Januar 2011 Oppstart M1

August 2011 Budsjett og prioritering for 2011 M2

Februar 2012 Budsjett og prioritering for 2012 M3

Februar 2013 Budsjett og prioritering for 2012 M4

Februar 2014 Budsjett og prioritering for 2012 M5

Februar 2015 Sluttrapport og prosjektregnskap for hele perioden M6

Milepæler
Styringsgruppa skal ha årlige møter med budsjett og prioritering for året, der den årlige aktivieten fastsettes, og eventuellt 

mer detaljert kjøreplan settes opp (årlig rullering).
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Økonomi
Budsjett 

KOSTNADER 

Beskrivelse - kostnader 2011 2012 2013 2014 TOTALT

Prosjektleder og prosjektarbeid 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000

Kalender i Vest-Telemark 233 500 233 500

Informasjonskiosk - 4 stk 168 000 140 000 46 000 354 000

Informasjonskiosk - ekstrasatsing 2011 90 000 90 000

Websatsing - reiseliv 200 000 200 000

Kurs og møter for fagforum 50 000 50 000

Tiltak til fordeling (årlig milepæl) 58 500 660 000 754 000 800 000 2 272 500

SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

FINANSIERING

Finansieringskilder 2011 2012 2013 2014 TOTALT

Felles finansiering, VTR 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000

Årlig egenfinansiering, kommunane 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000

SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

Tiltak 2-1 «Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark» 6



Kontrakter og avtaler

Kontrakter og avtaler
• Gjennomføring av prosjektet «Kalender for Vest-Telemark», kontrakt med Atle Barcley (se: www.barcley.no).

• Leigekontrakt med Reisemål Bø for leie av 4 stk informasjonskiosker.

• Rammeavtale m/Rauland Turist for bruk av kompetanseperson innen web-utvikling

• Avtale om bruk av innholdsdata, BookNorway AS (dreier seg om bruk av informasjon i TellUS-databasen) og booking-

løsninger.

Tiltak 2-1 «Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark» 7

http://www.barcley.no
http://www.barcley.no




































































 1 

PROSJEKTGRUPPE SIVA NÆRINGSHAGAR I VEST-TELEMARK 

 
PROSJEKTPLAN – FORPROSJEKT  

SIVA NÆRINGSHAGAR I VEST-TELEMARK OG HJARTDAL 
Utkast nr. 2 pr 12.mai 2011 

 
 
1. MÅL OG RAMMER  
 
1.1. BAKGRUNN  
Vest-Telemarktinget har vedteke Strategisk næringsplan for Vest-Telemark.  
Tiltak 3-4  er SIVA Næringshagar i Vest Telemark.  
Vest-Telemark rådet har vedteke å igangsette dette tiltaket og har bede om at det blir 
utarbeida ein fullstendig prosjektplan for  tiltaket med kostnadsoverslag og framlegg til 
finansiering.  
 
SIVA har lyst ut nytt Næringshageprogram med 1. frist 16. mai. Frist nr 2 er til hausten og 
frist 3 på nyåret.  
 
Seljord kommune søkte i desember 2010 om å få lagt ein næringshage til Seljord  
 
Kviteseid kommune hadde i 2008/2009 gjennom ”Prosjekt Findalen IKT-senter” dialog 
med SIVA og Telemark fylkeskommune med føremål å få SIVA-staus på næringshagen i 
Kviteseid. 
 
Faun as vil søke om status som SIVA næringshage i løpet av 2011.  
 
Telemark fylkeskommune, Hovudutval for Næring / planleggjar å handsamme 
Næringshageprogram for Telemark fylke den 21. juni og fylket ynskjer ein månad 
sakshandsamming.  
 
Vest- Telemark rådet skal ha møte 24. mai 2010.  
 
Hjartdal kommune ynskjer å etablere ein næringshage (node) og ynskjer eit samarbeid i 
utgangspunktet med Seljord sitt initiativ, men gjerne med Vest-Telemark – de er difor 
invitert med i gruppa.  
 
 
1.2 Prosjektmål    
 
Mål for hovudprosjektet er å legge til rette for etablering av SIVA næringshagar i Vest-
Telemark. 
 
Mål for forprosjektet er å utarbeide ei felles tilråding for etablering av SIVA 
næringshagemiljø i regionen, samt utvikle ein søknad som ein overordna paraply med 
næringshagar/ noder/ veksthus.  
 
Forprosjektet vil søke samordne dei aktuelle kandidatane for næringshage regionen til eit 
felles miljø, og derav få etablert eit omforena miljø med SIVA næringshage, noder, 
veksthus og lokale næringshagar.  
 
Samt få definera potensiale og status på kandidatane i høve til søknadskriteria og samt få 
kvalifisera desse etter SIVA termologi. 
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1.3 Rammer  
Det fortsettast at det stillast tilstrekkeleg midlar til disposisjon for forprosjektgruppa, slik at 
aktuell kompetent konsulentverksemd med SIVA og næringshage kompetanse kan delta 
og støtte forprosjektet.  
Forprosjektet skal utarbeide søknaden og ein orientering til Vest-Telemark rådet innan 24. 
mai.  
 
2.  Omfang og avgrensingar  
Forprosjektet må få samla og utarbeida like skisser for alle aktuelle hagane, desse må 
vurderast opp mot søknadskriteria av april 2011. Sterke og svake sider må avdekkast, slik 
at ein er sikker på kven miljø som bør søkes etablert som SIVA Næringshagar.   
 
Forprosjektet vil ikkje arbeide for eller med å utvikle den einskilde næringshage.  
 
 
3. ORGANISERING  
 
3.1. Prosjektleiing  
VTR har valt Arbeidsutvalet som styringsgruppe og Seljord kommune er bede om å vere 
prosjektansvarleg og dei har peika ut Asbjørn Storrusten som prosjektleiar.   
 
Organiseringa blir då slik: 

 
VEST-TELEMARK RÅDET = PROSJEKTEIGAR  

 I 
 I 

AU VTR   = STYRINGSGRUPPE 
 I 

Næringsgruppa = referansegruppe            I        Seljord kommune = Prosjektansvarleg 
 I 
  

PROSJEKTGRUPPA 
Hans Kristian Lehmann, rådmann, Vinje kommune 
Tor Gunnar Austjord, dagleg leiar i Faun AS, Fyresdal kommune 
Gunnar Ruud, Kviteseid kommune / IKT Finndalen  
Bjørn Rugaas, Kommunalsjef, Hjartdal kommune 
Nils Gjerde, næringssjef, Tokke kommune   
Olav Veum, dagleg leiar, VTNF 

 
 

4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR  
 
4.1 Beslutningspunkt , oppfølging, milepælar.  
13. mai. Førebels prosjektplan må godkjennast av styringsgruppe og Næringssjefskollegiet  
16. mai. Prosjektgruppa må utarbeide prosjektplan  
23. mai. Søknad og orientering ferdig den.  
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5. RISIKO ANALYSE OG KVALIFISERING  
 
5.1 Kritiske suksessfaktorar  
- Alle i prosjektgruppa har moglegheit til å delta og arbeide med planen, støtte PL og  
 konsuletar med informasjon om aktuelle lokale næringshagar. Responderar raskt på 
 oppmodingar om informasjon og kommentarar.    
- Alle er samde og vel forlikte i arbeidet.   
- Forprosjektet blir finansiert  
 
5.2 Kvalitetssikring  
Prosjekt arbeidarane kjenner dei krav som stillast for søknaden.  
 
 
6. GJENNOMFØRING   
Forprosjektgruppa vil, saman med konsulentar frå Athene Prosjektledelse AS utarbeide 
samanliknbare skisser over dei 5 aktuelle næringshagemiljø i regionen  19. – 20. mai. 
 
Dei 5 kandidatane vil bli vurdert ut frå søknadskritera for SIVA næringshagar av april 2011 
den 23. mai.  
 
Resultatet frå vurderinga vil danne grunnlag for innstilling til Vest-Telemark rådet og 
henvedelsen til Telemark fylkeskommune og SIVA. 
  
7. ØKONOMI  
 
KOSTNADSOVERSLAG - FORPROSJEKTET 
 
Prosjektgruppa har bedt  Athene Prosjektledelse AS om å ta ein gjennomgang av dei 
aktuelle miljøa opp mot SIVA sine kriterium for Næringshage, samt å skildre hagane og 
spesielt potensiale. 
 
På grunn av erfaring med Seljord sin søknad og Athene Prosjektledelse AS sin SIVA og 
næringshage erfaring.   
  
Hovudpostane;  
Konsulentar Athene prosjektledelse AS    50.000 
Kostandsdekning for dei som ikkje er lønna av kommunane  12.000 
Sum forprosjekt  62.000 
 
Konsulentarbeidet bygger følgjande vurdering av prosjektleiar.   
 
Fyresdal Næringshage  
- der er vel arbeidet for det meste gjort men for å få ein samanliknbar  vurdering    3.000,-  
Hjartdal Næringshage, på Løvheim Hotell,  nytt prosjekt mykje vurdering  12.000,-  
Finndalen IKT, Kviteseid, etablert IKT basera næringsklynge med stor plass,  
- her er vel gjort mykje, men kanskje ikkje samla   8.000,-  
Vinje Næringshage i Åmot bilservice AS lokalar 2. høgda  nytt prosjekt  
- nytt prosjekt mange tilhøve som må vurderast   14.000,- 
Seljord Næringshage, nyetablert næringshage i Telehuset    
           Det aller meste gjort noko justeringar  3.000,-  
 
Overordna søknad om eit felles Næringshagemiljø  10.000-  
Sum  50.000,-  
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FINANSIERING  
Prosjektgruppa føresettar at VTR dekkar kostnadane til forprosjektet, evt blir samde om lik 
kostnadsdeling mellom dei aktuelle kommunane.  
 
 
8. KONTRAKTAR OG AVTALER  
Det vil bli inngått avtale med Athene prosjektledelse As på om lag kr 50.000,-   
Medlemmane av prosjektgruppa som ikkje er direkte lønna kommunar kan få dekt 
arbeidsinnsats.  
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AKTUELLE NÆRINGSHAGEMILJØ I REGIONEN  
 
A. FINDALEN IKT-SENTER  
 
Findalen IKT-senter er ein etablert IKT basera næringsklynge med stor plass i Kviteseid 
sentrum.  
Arbeidet med å etablere ein næringshage i Kviteseidbyen starta i 2007. Kviteseid 
kommune fekk då tilskot frå kommunaldepartementet til å gjennomføre prosjektet ”Prosjekt 
Findalen IKT-senter”. Prosjektarbeidet gjekk over ein periode på to år.  
 
Utgangspunktet for prosjektet var kompetanse og miljø i eksisterande IKT-verksemder i 
Kviteseid, ledige lokalitetar i Findalen IKT-senter, grunnlagsinvesteringar i datasentral i hht 
NATO-standard som tidlegare er gjennomførte i senteret, eksisterande fibertilkobling og 
aktiv kapasitetsmessig tilgjengeleghet.   
 
Føremålet med prosjektet var  å utvikle IKT-miljøet i Kviteseid ved å medverke til at det blir 
etablert nye IKT-verksemder i Findalen IKT-senter. Prosjektet tok også sikte på å stimulere 
eksisterande, lokale IKT-verksemder til vidare vekst. 
 
I prosjektperioden vart det arbeidd med å få til vidareføring og meir langsiktighet i arbeidet 
gjennom å etablere ein bemanna ”næringshageorganisasjon”. Prosjektet tok kontakt og 
hadde dialog med SIVA i denne samanheng. SIVA hadde på det tidspunktet ikkje opna for 
etablering av nye næringshagar med SIVA-status. 
 
Dei to største verksemdene i IKT-mijløet i Kviteseid er NC-Spectrum AS og Novelda AS. 
 
NC-Spectrum as er ein ingeniørbedrift etablert i 2006 som bistår nye og etablerte eigarar 
av infrastruktur med spisskompetanse innan planlegging, etablering og forvaltning av 
moderne digital infrastruktur (nasjonal breibandsentreprenør). Selskapet støttar opp om 
kundanes kompetansemiljø, og er kompetansetungt og oppdatert på ny og relevant 
teknologi 
Selskapet har i dag 6 tilsette. Potensialet for vekst i talet på tilsette er stort. 
 
Novelda AS vart stifta i 2004 med føremål å utvikle og produsere produkt og tenestar 
innanfor området lågeffekts mikroelektronikk. Selskapet har lagt bak seg ein suksessrik 
etableringsperiode med fokus på definisjon av produkt og marknadsposisjon. Hovudtyngda 
av selskapets ressursar har hittil vore konsentrert om utvikling av hovudprodukta 
korthaldsradar og radiomodul for lågeffekts korthaldskommunikasjon. Novelda AS har i 
dag 20 tilsette, av desse arbeider 5 på kontor i Kviteseid. Potensialet for vekst i talet på 
tilsette er stort. 



 6 

B. FYRESDAL NÆRINGSHAGE  
– etablert naturbasert næringsklynge rundt Faun As og AT skog  

Status: 
• Pr i dag er 5 verksemder samlokalisert i det som vert kalla Fyresdal Næringshage 
• Alle verksemdene er kompetanseverksemder 
• Dette er ikkje ein formalisert næringshage, men ei samlokalisering i felles bygg 
• Fleire av verksemdene har planar om vekst. 
• Har behov for større lokale for å legge til rette for vekst 
• Fyresdal kommune vurderar næringslokale i det gamle hotellet 
• Treng kunnskap om å etablere endå tettare samarbeid mellom verksemdene for å 

utnytte effektane med å vere samlokaliserte. 
•  

 
Mål:  

• Minst 30 årsverk i 10 verksemder 
• Kunnskapsverksemder med ”fagleg slektskap” er ynskjeleg 
• Felles nytte av felles lokalisering 
• Vekstmiljø – private vekstbedrifter 
• Målsetjing om vekst både gjennom eigenvekst og nye etableringar 
• Lettare å rekruttere medarbeidarar i eit større miljø 
• Vil søke om SIVA næringshage då dette kunne vere ein god katalysator for vidare 

vekst og knoppskyting 
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C. HJARTDAL  - TIDLEGARE LØVHEIM HOTELL 
Næringshagen er tenkt lagt til det tidlegare Hotell Løvheim i Sauland sentrum, kjøpt av 
kommunen i 2010. Kommunen er initiativtakar saman med Hjartdalsbanken 
Næringshagen vil vere ein kombinasjon med møteplass for lokalmiljøet på kveldstid. 
Løvheim si plassering i krysset E134/FV651 gjer at bygget også er sentral i stadsutvikling 
av Sauland sentrum. 
Den primære målgruppa på dette stadiet er transport/anleggsbransjen og byggebransjen i 
kommunen, men prosjektet er under utarbeiding og kan få auka innhald etter kvart. 
 
Førebels – i fase 1 - tek vi i bruk første etasje, som vil gje åtte til tolv kontor, 2 møterom og 
møtesal med kapasitet til 100 deltakarar.  
Avhengig av framtidige behov har andre etasje ti rom som enkelt kan konverterast til 
kontorplassar.  
På bevertningssida vil vi legge opp til anretningskjøkken, der kjøkkenet på HSH (Hjartdal 
sjukeheim) kan levere ferdig mat,  
Vi har også lufta tanken om at Etablerersenteret Øst-Telemark kan ha kontordagar i 
bygget, og at kommunen i ein viss utstrekning kan nytte kontorfasilitetar. 
Vi tenker også å bruke lokalet som møteplass og arena for mindre kulturarrangement på 
kveldstid i samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjonar. 
 
I  første omgang er det aktuelt at kommunen som eigar står for oppussing og 
tilrettelegging, førebels taksert til ca 2 mill.  Hjartdalsbanken har førebels gjeve tilsagn om 
å skyte inn 150” i aksjekapital. 
 
D. VINJE - ÅMOT BILSERVICE    
Åmot Bilservice i Åmot sentrum har ledige lokalar 2. høgde.  Vinje ynskjer å utvikling av en 
”node” i 2. etg. i bygget.  
Lokalane eigas av Åmot Bilservice Eiendomsutvikling AS. I den ein halvparten av lokalane 
er det trulig at Seljord Ambulanse skal inn. Det er og ein verksemd som kan ha nytte av et 
felles kontorordning. I den øvrige del av lokalet ser vi for oss et fellesskap av mindre 
bedrifter/enkeltmannsforetak som gjennom SIVA- ordninga kan ha tilgang på nødvendig 
kompetanse. Det er i dag ikkje noen slike tilbod om samlokalisering i Vinje kommune og 
gründermiljøet er heller dårlig. Det er registrert fleire interessentar og en tydelig 
marknadsføring av tilbodet vil fylle opp de 7 – 8 kontorplassane ganske fort. Det er 
ønskelig at det kan stilles til rådigvelde midlar for prosjektering og utvikling av lokalane. Vi 
er og samde om å jobbe vidare med en eigarstruktur som oppfyller vilkåret om minst 51% 
privat eigarskap. 
 
 
E. SELJORD NÆRINGSHAGE   
Seljord kommune vil etablere Seljord næringshage i Telebygget i Seljord sentrum.  
Telebygget var i si tid Televerket sitt hovudkontor i regionen.  Etter at Televerket 
avvikla sin desentraliserte organisasjon i Seljord for 15 år sidan, vart bygget innreidd 
som eit moderne kontorfelleskap for mediebedrifta Observer.  Nå står dei om lag 700 
m2 store lokala for det meste tomme, men huseigaren ønskjer å utvikle og leggje 
arealet til rette for småbedrifter i tett samarbeid med næringshagen. 
Seljord Næringshage AS planleggjast å vere den juridiske eininga som søkjer om 
etablering av næringshagen.  Selskapet er tenkt å ha om lag 5 eigarar/aktørar med 
ein aksjekapital pålydande om lag kr 500.000.  Som aktør har Seljord sparebank 
saman med lokalt næringsliv sagt seg viljug til å delta på eigarsida, vonleg saman 
med SIVA  
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Prosjektplan HØGHASTIGHETSTOG 
 

 
1. MÅL OG RAMMER 
 
1.1  Bakgrunn 
Idéen om høgfartstog i Norge er i stor grad knytt til omgrepet Haukelibanen og det 
pionérarbeidet som er utført av Norsk Bane AS. Kommunane i Vest-Telemark var tidleg 
ute med å støtte dette initiativet. 
 
Tanken bak har vore at tilgang på eit så raskt transportmiddel ville kunne gje betydelege 
fordelar for kommunar i området som slit med næringsgrunnlag, mangel på 
arbeidsplassar og generelt manglande attraktivitet. 
 
Den aktuelle bakgrunnen nå er at det pågår eit utgreiingsarbeid om høgfartstog i Norge 
fram mot komande rullering av NTP (Nasjonal transportplan). 
 
1.2  Prosjektmål 
Det endelege målet med prosjektet er å medverke til at det blir bygd høgfartsbane over 
Haukeli. 
 
Mål i tidleg fase: 
Haukelibanen skal vere den, eller i alle fall ein av dei, foretrekte traséane for høgfartstog 
i Norge i konklusjonen frå utgreiingsarbeidet som pågår nå og som leier fram mot NTP. 
 
Delmål: 
Auke den politiske interessa for å få realisert Haukelibanen. 
 
Seinare delmål: 
Må tilpassast den aktuelle politiske/strategiske situasjonen og vil til dels vere avhengig 
av korleis vi kjem ut i første fase, dvs. komande år. 
 
1.3  Rammer 
Det er ikkje definert spesielle interne rammer for arbeidet. 
Eksterne rammer som er kjent pr. i dag er utgreiingsarbeidet i regi av Jernbaneverket og 
den tidshorisonten, framdrift og metodikk som er lagt til grunn der. 
 
2.  OMFANG OG AVGRENSNING 
Prosjektet skal vere opptatt av dei politiske prosessane rundt arbeidet og skal prøve å 
halde seg oppdatert på det faglege utgreiingsarbeidet. Prosjektet skal ikkje etablere 
eigen fagekspertise, men bruke andre miljø, spesielt Norsk Bane AS, som rådgjevar i 
faglege spørsmål. 
 
3.  ORGANISERING 
 
3.1  Prosjektledelse 
Prosjektansvarleg: Arne Vinje 
Prosjektleiar.   ? 
 
3.2 Øvrige roller  
Prosjekteigar er primært kommunane i Vest-Telemark. 
Styringsgruppe for prosjektet er Vest-Telemarkrådet. 
 
Arbeidsgrupper kan bli oppretta etter behov. 
Norsk Bane AS vil ha ei rolle som fagleg rådgjevar. 
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4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 
 
4.1  Beslutningspunkter 
Det må takast ei eksplisitt avgjerd i forhold til oppstart av prosjektet og nærare om 
måten ein vil arbeide på. 
Det er pr. i dag ikkje i tillegg definert spesielle beslutningspunkt undervegs i arbeidet. 
Prosjektleiinga må vurdere dette fortløpande. 
 
4.2  Oppfølging 
Avklaring med styringsgruppa må vurderast fortløpande. 
 
4.3  Undervegs-mål.  
Mål i tidleg fase: 
Haukelibanen skal vere den, eller i alle fall ein av dei, foretrekte traséane for høgfartstog 
i Norge i konklusjonen frå utgreiingsarbeidet som pågår nå og som leier fram mot NTP. 
 
Andre mål undervegs, også før det som er tatt inn her, kan bli definert etter at arbeidet 
har kome i gong. 
 
5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 
 
5.1  Kritiske suksessfaktorer 
Det er viktig å raskt få eit overblikk over status og nøkkelfaktorar for å ha eit grunnlag 
for å vurdere om kva som må eller kan gjerast. 
Det kan vere ei utfordring raskt å øyremerke nok merksemd på saka internt i 
organisasjonen, samtidig som finansieringsspørsmålet er uavklart. 
 
5.2  Kvalitetssikring 
 
 
6.   GJENNOMFØRING 
 
6.1  Hovedaktiviteter 
Må drøftast. Det ligg ei stor utfordring i å definere hovudaktiviteter som kan 
påverke/sikre måloppnåing. 
 
6.2  Tids- og ressursplaner 
Dette er ein konsekvens av punkt 6.1. 
 
7.   ØKONOMI 
Det er pr. i dag ikkje kjent kva for økonomiske rammer prosjektet har/skal ha eller 
korleis utgiftene skal finansierast. 
 
8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
Det er gjort eit politisk vedtak om å legge dette prosjektet til Vinje kommune. 
Det bør snarast gjerast ei konkret avtale knytt til ansvar, økonomi m.m. 
 
 
 




