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Kraftfulle 
innovasjoner

iKuben bruker Godfot-teori for å utvikle klyngen på Nordvestlandet. – Vi tar utgangspunkt i det vi er best 
på, og finner sammen nye måter å forbedre oss på, forklarer styrelederen. 

– Ideer oppstår mellom mennesker, og gjennom 
Arena-konstruksjonen vi har etablert oppstår  
det myriader av gnister. Hele forutsetningen for 
å etablere iKuben ligger i det faktum at vi har et 
svært dynamisk og høyteknologisk næringsliv, 
hvor flinke mennesker er interessert i å skape 
felles utvikling, forteller styreleder, Stein Berg 
Oshaug. 

Regional kompetanse
Gjennom innovasjonsarbeid innen material-
teknologi og logistikk skal iKuben utvikle  
kompetanse og konkurransekraft, øke attrak-
tiviteten for rekruttering og stimulere til økt 
internasjonalisering. 

– Vi befinner oss i et område som er rikt på indu-
striell kompetanse. Å bruke denne til å styrke 
klyngen i en bransje med høy global konkurranse 
er bare logisk, påpeker Oshaug. 

Effekt av prosjekt
En sentral del av arbeidet er å tilrettelegge for 
konkrete innovasjonsprosjekter. Det første,  
EFFEKT, er allerede i gang, med iKuben- 
bedriftene Brunvoll og Oshaug Metall som 
pro sjektpartnere og SINTEF, NTNU og Møre-
forskning som FoU-partnere. Brunvoll og  
SINTEF har lederroller.

– Den overordnede ideen for EFFEKT er å utvikle 
rasjonelle produksjonsstrategier og teknologier 
for lavvolum, tilpasset skipsutstyrsproduksjon 
med ytelser i verdensklasse. Kort sagt – hvordan 

kan man «engineer to order» på best mulig måte, 
forklarer Stein Berg Oshaug, som i tillegg til 
sin rolle i iKuben er administrerende direktør 
i Oshaug Metall. 

Aktive møteplasser
Han legger vekt på at denne type samarbeid 
danner kjernen i iKuben. 

– Vi har skapt et samvirke der flinke folk fra de 
19 medlemsbedriftene våre lager prosjekt og 
grupperinger på tvers av arbeidsgivere for å finne 
løsninger på sentrale problemstillinger. Dette er 
en meget god måte å forvalte, utnytte og utvikle 
kompetanse på, fastslår Oshaug. 

Innovativ rekruttering
iKuben ønsker, i tillegg til å skape samarbeid,  
å bidra til bedre rekruttering til bransjen. 

– Vi har etablert et eget underprosjekt – iKvinner  
– som skal sørge for å øke antall kvinner som 
rekrutteres til næringen. Vi arrangerer topp-
turer for teknologistudenter ved NTNU i sam-
arbeid med Trainee Ingeniør Molde, og hadde 
nylig 40 studenter på besøk for å få bedrifts-
presentasjoner og samtidig nyte en spektakulær 
skiopplevelse. Vi ønsker å være innovative,  
også innen rekruttering, forteller daglig leder  
i iKuben, Hilde Aspås. 

Tore Friestad

tore@magnetmedia.no

Styreleder Stein Berg Oshaug 
og daglig leder Hilde Aspås.

Gjennom prosjektet «EFFEKT – Effektiv 
Produksjon av Avansert Skipsutstyr»  
skal Brunvoll og Oshaug Metall drive  
innovasjonsarbeid på tilpassing og  
automatisering av produksjons - 
prosessen. 

iKuben er en industriklynge som består av 
19 suksessrike bedrifter lokalisert i Romsdal 
og på Nordmøre, med tyngdepunkt i Molde 
kommune. Bedriftene leverer systemer og 
komponenter, leveranser basert på metall-  
og materialforedling, eller utfører tilstands-
inspeksjon på avanserte systemer innen 
maritim sektor og olje- og gass-sektoren.

www.ikuben.no

I februar arrangerte iKuben og Trainee Ingeniør  
Molde for andre gang topptur og bedrifts-

presentasjoner for studenter fra NTNU og HiST.  
I løpet av to dager presenterte bedrifter seg og 

regionen overfor fjellglade ingeniørstudenter.


