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Om Integra og vårt tilbud



Sørger for godt inneklima og lavt
energibruk i bygninger

Automatisering og digitalisering driver utviklingen
på viktige samfunnsområder

Leverer løsninger til
samferdselsområdet som bidrar til
trygg og effektiv trafikkavvikling

Bidrar til at norsk industri er effektiv, 
konkurransedyktig og lønnsom



Målet er høy sikkerhet, effektiv og pålitelig produksjon, 
kostnadseffektiv og bærekraftig drift

Installasjonene av automatiseringsløsninger krever 
fagkompetanse og tett dialog mellom kunde og leverandør 

Datafangst og lagring er nødvendig, og automatikken får 
«ting til å skje»

Løsningene skal leve og utvikles over lang tid, og skal 
kunne tilpasses ny teknologi og nye funksjoner i levetiden

Erfaring og kompetanse om teknologi og 
gjennomføringsmodeller fra andre segmenter, for 
eksempel bygg og samferdsel kan tilføre innovasjon 

Standardisering som fremmer innovasjon og lønnsomhet

Automatisering er hjernen i de tekniske installasjonene
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Bransjeforeningen for automatisering og digitalisering, ca
100 medlemsbedrifter

Integra skal synliggjøre verdien av automatisering

Bidra til å utvikle markedet og etterspørselen etter 
automatiseringsløsninger, og derved øke lønnsomheten 
hos medlemmene 

Vi jobber for å skape gode rammebetingelser for bransjen, 
og derved bidra til en trygg og forutsigbar fremtid for 
bedriftene

Medlemmene leverer digitale plattformer og integrerer 
teknologi for sikker drift av tekniske systemer til; bygninger, 
industri, samferdsel og kommunal sektor (VA) mm

Om Integra
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Synliggjøre verdien av automatisering og medlemmenes 
kompetanse
– Brukernytte: enkelt, fleksibelt, trygt, pålitelig

– Merverdi for drift og leietagere

– Ansvar for IT kvalitet og - sikkerhet

Nettverks- og medlemsmøter for og med kunder –
samarbeid i verdikjeden

Dialog med byggherrer og bestillere

Kvalitet i leveranser, «Riktig med en gang» og 
standardisering (NS3935, NS6450 og kontrakt) 

Kompetanse, innovasjon og gode anskaffelser

Rammebetingelser og myndighetsdialog

Integra gir merverdi for medlemmene
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Brukerforum for medlemmene og dere kunder:
– Industriforum

– ITB Brukerforum (bygg)

– Samferdsel/ ITS og infrastruktur

Integra UNG - forum for engasjerte ansatte i Integras medlemsbedrifter 

Integras Årskonferanse med Årsmøte

Andre virkemidler: BREEAM, Enova, LOA, BVP  mm

Våre samarbeidspartnere er:

Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse/NGBC, Standard Norge, NKT

Statens Vegvesen, NHO Transport og Helse, ITS Norge

Sintef Raufoss, industrien i hhv Østfold, Rogaland og Midt Norge

Integras satsingsområder 
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Følg oss på Integranett.no, 
Facebook og LinkedIn 

http://integranett.no/
https://www.facebook.com/integranelfoNHO/
https://www.linkedin.com/company/integra---foreningen-for-tekniske-systemintegratorer/?viewAsMember=true

