
27 april, Vilde Kvarberg, CoFounder og Thomas Wiik Tønnesen, KLP

KLP Trykktanken
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Dette er KLP
• Etablert av kommunene i 1949 for å sikre pensjoner i et sterkt felleskap

• Norges største pensjonsselskap og ekspert på offentlig tjenestepensjon

• Forvalter 790 milliarder pensjonskroner for kommune- og helse-Norge

• Eid av kommuner, offentlige tilknyttede virksomheter og helseforetak
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Høyt ambisjonsnivå: KLP skal være ledende innenfor samfunnsansvar

Oppnå klimamålet Et bærekraftig 

næringsliv

Bærekraftig 

byutvikling 

og infrastruktur

Helsefremmende 

arbeidsplasser 

i offentlig sektor
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Pensjonspengene er med på å bygge Norge

En stadig større del av 

pensjonspengene deres 

investeres i Norge og bidrar til 

å utvikle lokalsamfunn og 

norsk næringsliv
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Lån til rådets kommuner 

Totalt 577 millioner kroner til kommunene
I tillegg finansieres kommunale foretak, havner, 

Fellesråd, idrettslag og foreninger

Tall i mill. kr.

Ved behov for lån eller rådgivning kontakt :

Sør-Varanger; 
128

Båtsfjord; 61

Berlevåg; 108

Tana; 121

Nesseby; 72

Lebesby; 88

Øst-Finnmark rådet kommunale lån

Berlevåg basseng

Tomteutvikling i Tana

Lebesby kommune

Sør-Varanger kommune

Berlevåg havn



Service og kundeteam

Administrasjon og 

politikere

Kommunestyre

Formannskap

Statusmøter

Budsjettstøtte

Kundesiden (klp.no)

Nyhetsbrev

Kurs

Thomas Wiik 

Tønnesen

Kundeansvarlig

// 97 76 55 48

// thomas.tonnesen

@klp.no

Medlemmer

Min side (klp.no)

Informasjonsmøter

Pensjonssjekken

Pensjonsveiledninger

Medlemsfordeler

Tilleggstjenester

Aktuar

HMS

Skadeforsikring

Bank

Fond

Kundesenter,

ajourhold / medlem

// 55 54 85 00

// kontaktskjema på 

klp.no



Sensitivitet: Begrenset

Vi bygger morgendagens virksomheter.

www.cofounder.no



Sensitivitet: Begrenset

Jobber «hands-on» og tar 
gjerne en tidsbegrenset
operativ rolle i selskapet

3-4 investeringer årlig, med 
inntil 15 mkr per selskap.

Forvalter fond på 
122 mkr, i tillegg til egne 

midler

Co-investeringer med 
private investorer og 
investeringsmiljøer

Hvem er vi?



Sensitivitet: Begrenset

Ideer fra gründere, 

teknologimiljøer 
og industribedrifter

Idevurdering
Initiell intern vurdering og 
introduksjonsmøte.

«Trykktank-prosess»
- Team
- Marked og kunde
- Teknologi
- Forretningsplan
- Finansiering

CoFounder START

Investering:
0.5– 1.0 mNOK

Tidsperiode: 
6-18 måneder

Bidrag:
Opprigging av selskap mot
Scale investering

CoFounder SCALE

Investering: 
10-20 MNOK per selskap

Tidsperiode: 
3-10 år som eier

Bidrag:
Aktiv rolle som del av
ledelse og/eller styre

CoFounders rolle fra etablering
til industrialisering av selskapene



Sensitivitet: Begrenset

2019: KLP går inn som finansiell partner

2020: Satsning i Nord-

Norge gjennom 

utvidelse av 

samarbeidet med KLP 

og SINTEF som 

teknologipartner

Satsning mot Nord-Norge 

med KLP som finansiell partner



Sensitivitet: Begrenset

Lokale miljøer med 
internasjonalt potensiale 

• Allerede flere sterke industrier, næringsliv og FoU-miljøer 

• Felles ønske om å bidra til økt verdiskapning ute i regionene, med utgangspunkt i disse

• KLP Trykktanken: motor for identifisering og fremvekst av nye forretningsmuligheter

• Vi tilfører kapital, fagkompetanse, ressurser og engasjement 



Sensitivitet: Begrenset

KLP Trykktanken

• CoFounder bruker Trykktank-metodikken som verktøy 

for kvalifisering og utvikling av forretningsideer og 

investeringsmuligheter i tidlig fase

• Vi gjennomfører nå Trykktanken med fokus på norske 

industrier, i samarbeid med relevante 

miljøer og næringsliv

• CoFounder leder programmet, og 

samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- og 

innovasjonsmiljøer, 

klynger og universiteter



Sensitivitet: Begrenset

• En intensiv utviklingsprosess, der alle kritiske 
elementer ved en forretningsidé vurderes av et 
tverrfaglig team:
• Forretningsideen
• Markedsmuligheter
• Teknologimuligheter, IPR
• Økonomi og lønnsomhet

• Resultat: en forretningsplan og konkret 
handlingsplan for veien videre. 

• Påkobling av viktige ressurser:
• FoU-kompetanse
• Investorer/kapital
• Virkemiddelapparatet
• Strategiske rådgivere
• Kunder 

Trykktank-konseptet



Sensitivitet: Begrenset

• Påkobling av 
kompetanse- og kapitalnettverk

TRYKKTANKEN
1 MND

- Kick-Off

- Mellomperiode

- Trykktank samling

Utvikling av teknologi-

baserte vekstbedrifter

fra regionene 

Utvelgelse

av 4 prosjekter 

per Trykktank

Team: 

5-6 personer

per case

Teknologibaserte

ideer og bedrifter 

med globale 

muligheter

Fokusområder:

Digitalisering

Industri

Havrom

Marine råstoff

Investerings-
caser

Panel-

vurdering

Kompetansenettverk Kapitalnettverk

Kunder

Kunnskapsparker

VirkemiddelapparatPanel

Virkemiddelapparatet

Investorer

Bransjeeksperter

Private 

co-investorer
Klynger/næringsliv

Kunder



Sensitivitet: Begrenset

KLP Trykktanken i 2021

• Trykktanken – digitalisering (Bodø)
• Kick-off: 5 mai

• Trykktanksamling: 01. - 02. juni 

• Partnere: Bodøregionens Utviklingsselskap, Kunnskapsparken i Bodø

• Fokus: Digitalisering for økt ressursutnyttelse og effektivisering

• Trykktanken – marine råstoff (Tromsø)
• Kick-off: 19. mai

• Trykktanksamling: 16.-17.juni

• Partnere: Biotech North

• Trykktanken – industri (Mo i Rana)
• Kick-off: 1-2 september

• Trykktanksamling: 22. – 23. september 

• Partnere: Arctic Cluster Team og Kunnskapsparken i Helgeland

• Fokus: Bærekraftige løsninger for økt internasjonal konkurransekraft 

• Trykktanken havrom/oppdrett (Vesterålen)
• Kick-off: November 2021

• Trykktanksamling: November 2021

• Fokus: Utvikling av et miljøvennlig havrom, med fokus på 

fremtidens havbruk og sjømatnæring 

MO I RANA 

«Trykktanken industri»

BODØ 

«Trykktanken Digitalisering»

TROMSØ 

«Trykktanken Marine Råstoff»

VESTERÅLEN

«Trykktanken Havrom»



Sensitivitet: Begrenset

Prosjektleder

Vilde Kvarberg

478 44 780 

vilde@cofounder.no

Faglig ansvarlig

Jan Biti

901 46 010

jan@cofounder.no

Tusen takk for meg!
www.trykktanken.no




