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Inye lokaler på Økern i Oslo 
jobbes det med løsninger for
at maskiner skal styres via 

simkort. 
Systemingeniør Henning

Solberg og daglig leder Kristian
Lium Sølvberg i det lille firmaet
Com4 vil gjøre maskinkommu-
nikasjon mer utbredt. De to har
samtidig startet kampen mot
Telenor.

– Telenor har en markeds-
andel på 90 prosent i Norge

innenfor denne sektoren, sier
gründer Sølvberg.

Ifølge Post- og teletilsynet var
det ifjor installert over 830.000 
simkort i maskiner i Norge som
«snakker med hverandre».

– Målet vårt er å få installert 
opp til 50.000 simkort i
maskiner i år, sier Kristian Sølv-
berg.

«Prises til 60–80 millioner»
Blant selskapets kunder er rekla-
meselskapet JCDecaux hvor
Com4 leverer mobilkommunika-
sjonen mellom Flytogets infor-
masjonstavler og sentrale admi-
nistrasjonssystemer.

– Maskin-til-maskin er et 

stort voksende marked, sier
Sølvberg.

Com4 leier NetComs mobil-
nett og produserer tjenestene på 
egen plattform. Gründerne har 
også fått nye investorer med på 
laget.

Gjennom en rettet emisjon har
Com4 nylig hentet nesten 20
millioner kroner. Mesteparten 
av midlene kommer fra Endre 
Røsjøs investeringsselskap 
Centennial. 

– Vi tok kontakt med ham og 
fant ut at vi hadde felles syns-
punkter, sier Sølvberg.

Røsjøs investeringsselskap har

gått inn med rundt 15 millioner
kroner i Com4.

Også tidligere Chipcon-
gründer Svein Anders Tunheim
har investert noen millioner
kroner gjennom sitt selskap
Vallenus.

– Etter emisjonen prises Com4
til mellom 60 og 80 millioner
kroner, sier Sølvberg.

«Velkommen i markedet»
Telenor Connexion er den domi-
nerende aktøren på det norske
kommunikasjonsmarkedet fra 
maskin-til-maskin.

– Dette er et voksende og

Snakker med ma
Fristende marked: Gründer Kristian Sølvberg tar opp kampen mot
Telenors hegemoni i det norske markedet hvor maskinene «snakker»
sammen via simkort. Sølvberg har med seg investor Endre Røsjø (68).
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 Etablert 2011
 Virksomhet: Telekomoperatør

innen maskin-til-maskin
 Ansatte: Seks
 Daglig leder: Kristian Lium Sølv-

berg (31)
 Hovedeiere: Centennial (cirka 20

prosent), Vallenus (cirka ti prosent),
gründerne og ansatte (cirka 70 
prosent)
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skiner
MASKINSNAKK. Grün-

derne Kristian Lium Sølvberg 
(til venstre) og Henning 
Solberg jobber for at maski-
nene skal snakke sammen 
over mobilnettet.  
Foto: Aleksander Nordahl

Flerdobling av maskinkunder
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China Telecom*
AT&T
Verizon*
Telefonica*
T-Mobile*
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2,4

Maskinkunder målt i antall sim-kort (2012)
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Kilde: Post- og teletilsynet 

interessant marked. Man må 
derfor forvente at det kommer
nye aktører. Vi ønsker Com4
velkommen, sier kommunika-
sjonssjef Kristina Grandin i
Telenor Connexion.

Selskapet er Telenors globale
ekspansjon i dette markedet og

har kunder som personbilpro-
dusentene Volvo og Nissan,
telekomprodusenten Qual-
comm og maskinprodusenten
Hitachi.

Ifølge analyseselskapet Berg
Insight har Telenor Connexion
installert rundt tre millioner

simkort i maskiner rundt i
verden.

– Vi har sterk vekst og økte
vår simkort-base med mer enn
50 prosent ifjor, opplyser
Grandin.

oyvind.finstad@dn.no

TEKNOLOGI. Com4 leverer mobilkommunikasjonen mellom Flytogets informasjonstavler og sentrale admi-
nistrasjonssystemer samt til reklameselskapet JCDecaux.

ENORM. – Veksten i maskin-til-maskin-markedet vil bli enorm, sier
investor Endre Røsjø.

OSLO: – Jeg tror det blir en
knallsuksess. Dette blir
morsomt, sier investor Endre
Røsjø på telefon fra sin store
gård i Frankrike om investe-
ringen i Com4.

– Jeg har fått det skriftlig at 
jeg er bonde i Frankrike.

– Og hvor mye mottar du da i 
støtte?

– Ikke så mye. 150.000 euro 
(rundt 1,2 millioner kroner) i året.

Røsjø vil bokstavelig talt koble
opp Com4 med løsningen
«Mobell» som hans investe-
ringsselskap Centennial eier.

«Mobell er en ringeklokke for
smarttelefoner som vi har
patentert – (oppfinneren er
undertegnede!) der et trykk på 
ringeklokkens knapp utløser et
maskin til mobiltelefonsignal
hvoretter mottageren kan starte
en mobilsamtale hvis han vil»,
skriver Røsjø i en epost.

Tallene for hans investerings-
selskap Centennial er ikke frem-
lagt ennå.

– Vi går i balanse. Har hatt
store investeringer, sier han.

Røsjø satset på mobilsektoren
allerede på 80-tallet gjennom sin
avdøde venn Jan Stenbecks
selskap Comviq, som grunnla 
Tele2. Selv husker han godt et
flystevne Farnborough i England
på 1980-tallet hvor Stenbeck la 
frem mobilvisjonene for styrele-
deren av arrangementet.

 – Et slikt selskap må vi kalle for
Vodafone, sa styrelederen og
etablerte dermed en av de største
mobilsuksessene i historien. Selv 
hadde Stenbeck og jeg en liten
aksjepost i Vodafone. Hadde vi
sittet på dem nå, tør jeg ikke
tenke på hvor mye aksjeposten
hadde vært verd. Jeg har nå lovet
meg selv ikke å selge aksjene i
Com4 for tidlig, sier Endre Røsjø.

Blir en knallsuksess
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