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Agenda

• Bakgrunn om Orkel

• Virkemidler vi har brukt

• 2 eksempelprosjekter – hva vi gjorde og gevinst

• Fordeler og utfordringer



Orkel

• Startet i 1949

• 100 ansatte

• Omsetning: 250 mill NOK

• Utvikler og produserer
landbruks- og 
industrimaskiner

• Eksportert til mer enn 60 land

• Hovedkontor og produksjon: 
Fannrem, Trøndelag



Product overview

Compactors Telemetry





Virkemidler vi har brukt

• Forskningsrådet: Brukerstyrt Innovasjonsarena

• Innovasjon Norge
• Miljøteknologiordningen

• Designrådgivning

• Innovasjonskontrakt (ikke som støttemottaker)

• Konsulentbistand (Shanghai) 

• SkatteFUNN

• Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO og NHO)



EKSEMPELPROSJEKTER
Tarelogistikk og COMPACT



Tarelogistikk i rundball

• Forprosjekt, 
Miljøteknologiordning, IN

• Kartla potensiale, begrensninger 
og muligheter

• Test av tare i rundball

• Ramme: 800.000 NOK, ca. 50% 
støtte



Resultat

• Tare i ball testet 

• Alle aktørene har hørt om oss

• Markedet er umodent

• Vi er klare når det tar av



COMPACT: Bærekraftig internasjonalisering av 
norsk landbruksteknologi
• Prosjektperiode: 2015-2018
• Budsjett: 27 millioner NOK hvorav 11 millioner finansieres av Norges Forskningsråd (BIA)



COMPACT: Bærekraftig internasjonalisering 
av norsk landbruksteknologi

➢ Markedsføring og -utvikling

➢ Produksjon og produktutvikling

➢ Leveransekjede

➢ Læring og organisasjon



Resultat
• Nye tilleggsprodukter og 

forretningsmodeller

• Kurs, kompetanse og organisering

• Økt effektivitet montasje: 30%

• Økt salg og lønnsomhet: mye! 
(flere årsaker?)

• God håndtering av vekst

Salg Compactorer



Hva er utfordrende?

• På forhånd vanskelig å vite hvordan det blir
• Særlig større prosjekt med flere aktører
• Endte med positiv erfaring!

• Hva vil det si at det skal forskes? 

• Ta styring - vær klar på hva du har bruk for

• Søknadsprosessen er omfattende på større prosjekt

• Noe administrasjon må påregnes

Gevinstene er større enn ulempene!



Hva er bra

• Økonomisk frihet, kompetanse og nettverk til områder med usikkerhet

• Gjør at vi tør å satse større og ender med bedre resultat

• Små støtteprogram har enkle søknader og enkle rapporteringer

• SkatteFUNN er standardisert og overkommelig

• FoU: utfallene er usikre. Institusjonene har forståelse for å justere kurs

• Vi blir snakket om og lagt merke til



Vi holder kontakten!



Innovasjon holder oss i tet 
og i live

Tusen takk!


