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Raufoss Grimstad Bergen Stord Ålesund



Virtuell Prototyping Internet of Things

Digitale Tvillinger

Enkel prosess for å få 
støttemidler til prosjekt

Raskere, bedre, mindre risikofylt 
innovasjonsprosess

Teste, visualisere, simulere,
utvikle programvare ++

Komme raskt i gang med IoT

Kompetanse og 
skreddersydde tjenester

Slik kan DigiCat hjelpe din bedrift



En virtuell verdenSe og forståTa og føle Samhandling

IOT-lab / VR-lab



SIVA-støtte til utviklingsprosjekter

Krav til prosjekt:

- Kunde må være SMB-bedrift
- Omsetning mindre enn 500 mill

- Færre enn 250 Ansatte

- Må ha tilknytning til Næringshage eller 
Inkubatorselskap i prosjektperioden

- Max. 6 mnd gjennomføringstid

- For DigiCat-prosjekter: 
- Må innebære en form for 

digitalisering/automatisering/bruk av 3D/AR/VR e.l.

Her finner du liste over Næringshager og 
Inkubatorselskaper

https://siva.no/om-siva/siva-strukturen/


FISH HANDLING WITH CARE - Prosjektering og totalleverandør av 

anlegg på land og om bord i fiskefartøy for håndtering av fisk, fra 

avlusing av laks til filetering og pakking av villfanget fisk

Kjernevirksomhet

Behov for å teste og kvalitetsikre integrasjon av egenproduserte 

delsystemer og 3. parts produkter i ulike steg i utviklingskjeden, fra 

ide til gjennomgang av installasjon før den faktisk gjennomføres på 

verft/byggeplass

Innføring/opplæring i teknologibruk, tilgang til VR-lab, gjennomføring 

av virtuell prototyping og design gjennomganger

Utfordring

Leveranse

Betydelige tids- og kostbesparelse under installasjon knyttet til 

færre feil og overraskelser. Bruker nå metodikken systematisk i 

forbindelse med sine utviklingsløp og leveranser

Gevinstrealisering

Optimar AS
– prosjekt ved DigiCat



Kristiansund, Norway

New Infrastructure

Traffic Simulation



Campus Kristiansund



Heatmap 
CONCEPT





Narvik, Norway

Involvement of young people

 New windfield area

 New field of cabin

 New school

 New buildings

 Fish farms







Troms, Norway

Fish farm development

Current analysis

Sea Bed analysis



Troms



Kartverket – Marine grunnkart
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