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Storsatsing på innovasjon i 
Kongsvinger 
Sparebankstiftelsen Hedmark går sammen med Høgskolesenteret i 
Kongsvinger og Høgskolen Eiendom for å bygge Innlandet Science Park 
i Kongsvinger.   

Sparebankstiftelsen Hedmark, Høgskolen Eiendom og Høgskolesenteret i 
Kongsvinger (HIK) samler sine ressurser for å bygge Innlandet 
Science Park i Kongsvinger. Sammen skal de reise et bygg på rundt 
5.000 kvadratmeter på høyskoleområdet hvor forskning og innovasjon 
skal bidra til utvikling av nye bedrifter, såvel som å utvikle 
etablerte virksomheter.    

-- Vi er nå i ferd med å realisere Innlandet Science Park med 
satsingen i Kongsvinger. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende 
Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte 
forsknings- og næringsområder. Kongsvinger ligger først i løypa 
etterfulgt av Hamar og etter hvert Elverum, sier Tore Anstein 
Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.  

En Science Park er et “økosystem” hvor høyere utdanning og forskning 
er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, 
investorer og offentlige aktører.  

Dobloug påpeker at konseptet er velutprøvd. Ideen er at 
kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer 
kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. 
I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en 
Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping.  

Forskningsløft 

Sparebankstiftelsen Hedmark har siden 2017 støttet Høgskolesatsingen 
i Kongsvinger med 34 millioner kroner. Leder for gaver og samfunn i 
Sparebankstiftelsen Hedmark, Kristin Vitsø Bjørnstad, er imponert 
over hva Kongsvinger-regionen har fått til de siste årene med 
Høgskolesenteret i spissen.  

-- Det har vært jobbet svært godt i miljøet rundt Høgskolesenteret 
og det er rett og slett imponerende arbeid bak satsingen på 
bærekraft og digitalisering hvor forskningssenteret er sikret solid 
finansiering fremover, sier Vitsø Bjørnstad.  

Sparebankstiftelsen Hedmark planlegger også å kanalisere et titalls 
millioner kroner årlig, av sine utdannings- og forskningsmidler, til 
aktivitet som finner sted i Innlandet Science Park - for å forsterke 
satsingen. I Innlandet Science Park legges det opp til et samspill 
mellom Kongsvinger, Hamar og Elverum.  



-- Det er lagt en solid grunnmur i Kongsvinger som er svært viktig 
for å realisere visjonen om Innlandet Science Park. Ved et nært 
samarbeid mellom forskningssentrene skal vår region løftes opp og 
kunne konkurrere med gode miljøer både nasjonalt og internasjonalt, 
sier Kristin Vitsø Bjørnstad.     

For å skape dette økosystemet legges det til rette for gode 
møteplasser og aktiviteter som gjør det mulig for mennesker å møtes 
og utvikle samarbeid og ideer.  

Nybygget er planlagt å stå ferdig høsten 2023.  

Store ambisjoner 

-- Dette vil utvilsomt bidra til å løfte aktivitetsnivået rundt 
høgskolen. Vi er utrolig stolte og takknemlige over at 
Sparebankstiftelsen Hedmark ser potensialet og bidrar så tungt til 
satsingen i Kongsvinger. Dette bidrar til å videreutvikle 
Kongsvinger som høgskoleby, noe som igjen vil løfte regionen og 
næringslivet til nye høyder, sier Vegard Herlyng, daglig leder i 
HIK. 

Innovasjonsaktøren Klosser har allerede skrevet avtale med partene 
om å flytte inn i det nye bygget. Deres rolle blir viktig i arbeidet 
med å gjøre Innlandet Science Park til en ledene arena for 
innovasjon og entreprenørskap. 

-- For Klosser er det viktig med en samlokalisering sammen med 
høgskolen og det nye forskningssenteret. Vi ønsker med dette å enda 
sterkere kunne være et bindeledd mellom næringslivet og fremtidens 
kompetanse, sier Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon 
Kongsvinger. 

Gillund forteller at regionen er godt i gang med å bygge et 
nasjonalt ledene økosystem i Kongsvinger innen bærekraft og 
digitalisering, med forskning, utdanning, innovasjonsselskap og mer. 

-- Dette er en veldig viktig satsning for regionen. Gode lokaler og 
fasiliteter for innovasjon og deling av kunnskap er svært viktig for 
næringslivet og vil bidra til økt verdiskapning, legger Gillund til. 

Herlyng og Gillund gleder seg over at Science Park i Kongsvinger 
også vil inkludere Telenors avdeling med 100 ansatte.  

-- For bedrifter vil samlokalisering i Innlandet Science Park kunne 
gi mange positive effekter. For eksempel samarbeid om rekruttering, 
felles arrangementer og aktiviteter knyttet til studietilbudene i 
eksempelvis digital ledelse, forretningsutvikling og 
bærekraftsøkonomi, sier Herlyng.  

Det legges også til rette for ytterligere utvidelser for etablering 
av kunnskapsbasert virksomhet i fremtidige byggetrinn. 

For ytterligere informasjon ta kontakt med:  



 

Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark. Mobil: 
480 93 175. Epost: tad@sbsh.no.  

Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.  
Mobil: 90175887. Epost: vegard.herlyng@inn.no 

 

Om Høgskolesenteret i Kongsvinger 

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) satser sterkt på unike, 
relevante og fremtidsrettede studier. Vi har i mange år vært en 
stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har 
blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og 
holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige 
forvaltningen. Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, 
siviløkonomi-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og 
ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både 
Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger.  
 

 

Om Sparebankstiftelsen Hedmark  

Stiftelsen er en allmennyttig finansstiftelse. Stiftelsen forvalter 
den kapitalen som er bygget opp i tidligere Sparebanken Hedmark 
igjennom over 175 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den 
største eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som 
Stiftelsen mottar fra banken, deles hvert år ut som gaver til 
hedmarkssamfunnet. Stiftelsen skal gjennom sitt strategiske eierskap 
i banken, kapitalforvaltningen og gavevirksomheten bidra til å 
utvikle regionen til beste for både innbyggere og næringsliv. 
Stiftelsen er en av landets største finansstiftelser med en samlet 
formue på 11,6 milliarder kroner. 

 
 


