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Født til seier

LEDER Av nærings- og handelsminister Trond Giske

Foto: Henrik Kreilisheim

”Trøndere er født til seier” skrev den danske avisen Politiken etter fjorårets vinter-OL i Vancouver. Inntrykket ble neppe dårligere etter årets ski-VM i Oslo, hvor
trøndere bidro til 7 av Norges 8 gull. Ifølge Politiken skyldes
suksessen et gunstig klima og skiterreng, en vinnerkultur
med gode rollemodeller og en målrettet satsing over lang
tid. Slik omtale gjør oss stolte som
trøndere. Som nærings- og handelsminister gjør det meg ekstra
stolt å se hvordan næringslivet
i Trondheimsregionen bidrar til
den høye verdiskapingen vi har i
Norge. Denne suksessen er heller
ikke helt tilfeldig.
Det er ikke tilfeldig at Aker
Verdal har fått en storkontrakt i
Tyskland for understell til offshore
vindmøller. Det er ikke tilfeldig at
London, Bangkok og Sydney bruker teknologien til Q-Free fra Selbu. Det er heller ikke tilfeldig at det
amerikanske forsvaret henvendte
seg til Trondheim og 3d-Radar da
de trengte utstyr for å finne veibomber i Irak og Afghanistan, eller
at samme bedrift ble kåret til årets
gaselle i fjor.
Suksessen for næringslivet i
Trondheimsregionen skyldes også
en vinnerkultur og målrettet satsing over tid. NTNU, Marintek og
SINTEF leverer forskningsresultater og kompetent arbeidskraft i
verdensklasse og gjør Trondheim
til en kunnskapsby av internasjonalt format. Bedrifter som DNO,
Petrojarl, Siemens, Salmar, Reitangruppen, Aker og mange flere
danner et tyngdepunkt for nyskaping. Vi har et stadig sterkere finans- og investeringsmiljø
med aktører som Sparebank 1 SMN, Investinor, Fokus Bank,
Kverva og Viking Venture, som ser mulighetene og sørger
for at bedrifter kan satse og vokse. Vi har aktive offentlige
virkemidler og myndigheter som satser målrettet og retter
blikket framover. Og det skyldes – ikke minst – at disse spiller sammen og drar i samme retning.

Jeg er stolt av
å se hvordan
næringslivet i
Trondheims
regionen bidrar
til den høye
verdiskapingen
vi har i Norge
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Derfor kjøpte K
Noe av årsaken ser du her

EDEL VARE: De to silisumsovnene til Elkem Thamshavn produserer til sammen 50.000 tonn silisium i året.

Elkem Thamshavn ville kvitte
seg med det skitne ryktet sitt.
Nå blir bedriften grønn og skjønn.
Her ligger mye av årsaken til at
Kina kjøpte hele Elkem.
Tekst: Linda Skjærvik Foto: Lena Knutli

K

inesiske China National Bluestar er eid 80 prosent av den kinesiske stat. Da dette gigantselskapet kjøpte Elkem av Orkla, var fabrikken i
Orkdal like utenfor Trondheim en viktig del av
pakken. Det skyldes framtidsrettet teknologi.
Elkem Thamshavn gjenvinner restvarmen fra silisiumsproduksjonen. Verket er - og vil bli - verdens mest
miljøvennlige silisiumprodusent. Dette er et resultat av
langvarig samarbeid med SINTEF.
– Vi ligger bare en halvtimes kjøretur unna sentrum av
teknologi- og forskningsmiljøene, forklarer verksdirektør
Alf Tore Haug.
Bedriften gjenvinner 22 prosent av all energi den bruker. Snart er gjenvinningsgraden 30 prosent. Slik trenger
bedriften bare å kjøpe 2/3 av nødvendig kraft. Den frigjør
sårt tiltrengt energi til det midtnorske kraftmarkedet.
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Trondheim kåres allerede til et av landets mest attraktive næringsområder. Men som ordfører Rita Ottervik
understreker: Trondheim blir bare god i nært samspill med
hele regionen. Det er bare da vi lykkes med å skape ny virksomhet og arbeid til alle. Klarer vi å utvikle dette samspillet
videre vil mange flere trøndere bli ”født til seier” i den globale konkurransen.

Glossy verden
I heten bak røde, sotete vegger legger operatørene grunnlaget for en glossy verden. Sminke, aluminiumsfelger,
kontaktlinser og silikonpupper er laget av silisium. Det
samme er betong, gummilister og solceller.
Elkem Thamshavn produserer 50.000 tonn silisium i
året i to silisiumsovner. Den ene av disse to ovnene er verdens største, med ei gryte som er 16 meter i diameter og
fem meter dyp. I 1931 startet driften av et svovelverk på
dette stedet. I 1964 ble fabrikken et smelteverk som i dag.
Silisiumsovner går nonstop. Mye restvarme forsvinner.
Det ville Elkem gjøre noe med.
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Fakta Trondheimsregionen

• Trondheimsregionen er et samarbeid mellom kommunene
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal,
Midtre Gauldal, Rissa, Leksvik og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
• Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn.
Vi arbeider for at ny kunnskap skal gi nye, gode
bedrifter og nye arbeidsplasser.
• Trondheimsregionen ønsker vekst. Den skal
være bærekraftig og framtidsrettet.

Trondheimsregionen

Fra risiko til suksess
Det første gjenvinningsanlegget ble montert i 1986.
Strømmen var billig og det hele ble betegnet som et dristig prosjekt.

– I lang tid var gjenvinningen mer belastning enn nytte. Men vi holdt det gående med stahet. Nå er kraftprisen
høy og strømmen er mangelvare i Midt-Norge, sier verksdirektør Haug.
Dermed har gjenvinning blitt attraktivt. Gjenvinningsovnen i Orkdal oppgraderes. I dag er Elkem Thamshavn
det eneste silisiumsverket i verden som gjenvinner egen
strøm. Flere verk i Norge og Canada snuser på teknologien og vil installere lignende anlegg.
– Vi holder ingenting hemmelig. Industrien har hatt
et skittent rykte vi vil gjøre noe med, og verden må ha
silisum i fremtiden. Derfor vil vi gjøre produksjonen mest
mulig energieffektiv og miljøvennlig, sier Haug.

Gjenbruk av energi
Ovnene ved Elkem Thamshavn avgir en konstant varme
på 700 grader for å smelte kull, flis og koks til flytende
silisium. Røyken som kommer fra silisiumsovnene «kjøles» ned til 200 grader. Etterpå blir røyken renset og sendt
videre inn i en kjel hvor den varmer opp vann til damp.
Denne dampen går inn i en turbin som lager strøm.
Når gjenvinningsanlegget står ferdig til høsten skal det
produsere 165 GWh i året. Det tilsvarer det totale strømforbruket til 10.000 husstander – eller byer som Steinkjer,
Kongsberg og Molde.

Skittent rykte
Det finnes 4000 silisiumsovner i verden. Slik forklarer
verksdirektør Alf Tore Haug at Elkem Thamshavn er først
ute med gjenvinningsteknologien:
– Vi ligger strategisk til både i forhold til teknologi og
produksjon. Samtidig besitter vi den riktige kompetansen. Elkem har over år utviklet ny kunnskap sammen
med blant annet SINTEF.
I tillegg til silisium produserer Elkem Thamshavn microsilika, elektrisk energi og fjernvarme.

Kinesisk eierskap
Det er ikke bare kineserne som har latt seg imponere.
Også her til lands har man sett nytten ved å gjenvinne
av egen energi. Enova bevilget 90 millioner til Thamshavn og gjenvinningsanlegget. Totalt har utbyggingen en
prislapp på 250 millioner kroner når anlegget står ferdig
høsten 2011.
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Politisk leder: Terje Bremnes Granmo, ordfører i Malvik, terje.granmo@malvik.kommune.no
Trondheimsregionen
Daglig
leder: Jon Hoem, tlf.: 952 63 485, jon.hoem@trondheimsregionen.no
Info
Næringsutvikling: Børge Beisvåg, tlf.: 906 69 739, borge.beisvag@trondheimsregionen.no
Kommunikasjon: Hans Kringstad, tlf.: 905 48 998, hans.kringstad@trondheim.kommune.no
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HiST – kunnnskapen du trenger
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) tilbyr høgere utdanning innenfor
Helse og sosialfag, Informatikk og data, Lærer og tolk, Teknologi og
Økonomi og ledelse.
Våre studenter er klare for arbeidslivet
HiST har et tett samarbeid med regionens næringsliv. Mange av våre
studenter har praksis- eller prosjektsamarbeid med offentlige og private
bedrifter i nærområdet. Etter 3 år har de et yrke og
ikke bare en utdanning.

Målet til Elkem Thamshavn er å bli
verdens mest miljøvennlige, energi–
effektive og lønnsomme silisiumsverk.
Alf Tore Haug, verksdirektør

Et smart miljø
forandret Norge
Vannkraft og oljeutvinning.
Det er vanskelig å tenke seg hvordan Norge
ville sett ut uten Trondheimsregionens FoU
miljø. Mens du leser dette forskes på og utvikles produkter i disse miljøene som vil være en
selvfølge om 50 år:
• Miljøvennlig og billig vind-, sol- og
bølgekraft som kan erstatte dagens
forbruk av fossil energi.
• Hvordan vi kan ta CO2 ut av atmosfæren for
å redusere den globale oppvarmingen.
• Nye og mer miljøvennlige materialer
til bruk i forbruksvarer.
• Hus som ikke bruker men
produserer energi.
• Tømmer som ikke blir til fyringsved, men
til miljøvennlig drivstoff til kjøretøy.
• Skipstrafikk som ikke lenger forurenser.
• Teknologi som oppdager sykdom tidligere.

• Nye medisiner mot psoriasis og kreft,
og enda mer.
Mye av dette skjer i tett samarbeid
med næringslivet, slik at vi er sikre på at det
som forskes frem tas i bruk her og over hele
verden.
Det startet med etableringen av Norges
Tekniske Høyskole (NTH) i 1910 som nasjonalt lokomotiv for teknologiutvikling. Norge
fikk temmet energien i norske vassdrag.
Verdens industri kom til Norge fordi vi hadde
billig vannkraft.
Kompetanse bygd opp i FoU-miljøene
bidro sterkt til olje- og gasseventyret, og dermed til oljefondet. Bruer over fjordene våre
og tuneller gjennom svære fjell ble bygd med
kompetanse herfra. Det gjorde avstandene
i Norge mye kortere. Her utviklet vi også
ultralydteknologi som hjelper barnløse.

• Bachelorutdanninger – 3 år
• Masterutdanninger – 2 år
• Etter- og videreutdanninger
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

www.hist.no
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– Oppfinnelse og risikokapital fra Trondheim

Berger hørselen til US Marines
Nacre AS i Trondheim fant
opp utstyret som berger
hørselen til US Marines.
Men uten risikokapital ville
du neppe hørt om forretningseventyret.
Tekst: Siri Gulliksen og Hans Kringstad Foto: Nacre

D

et hjelper lite med en god idé dersom ingen
spytter inn kapitalen som trengs for å kommersialisere produktet og få det ut på markedet. Og selv om risikoen kan virke stor, er
Nacre et levende bevis på at strategiske investeringer
kan gi god avlastning.
Viking Venture satset 30 millioner kroner på Nacres
idé i perioden 2001 til 2005. I 2007 kjøpte et fransk-amerikansk konsern selskapet for 752 millioner kroner.

Intelligent øreplugg

VÅPEN MOT STØY: Amerikanske US Marines har kjøpt
45 000 eksemplarer av den intelligente ørepluggen Quietpro fra Trondheim. Soldater kan snakke sammen under
ekstreme forhold uten å ødelegge hørselen. Også det sivile
markedet åpner seg nå.

Nacre AS i Trondheim utviklet i samarbeid med SINTEF produktet Quietpro - en intelligent øreplugg som
beskytter hørselen til soldater selv i ekstrem støy. Samtidig gjør Quietpro det mulig å snakke
sammen, for eksempel inne i ramlende
panserkjøretøy eller i infernoet ute på
slagmarken.
Kort forklart gjør oppfinnelsen to ting: Den demper
støy ved hjelp av motlyd. Støyslokking trer automatisk
i kraft ved 85 desibel. En alarm går dersom pluggen
skulle sitte så dårlig at skadelig lyd slipper inn. I tillegg
tar innretningen opp tale innvendig fra hodet. Lyden
blir gjenskapt som naturlig før den går ut på nettet til
andre soldater.
– I tilfellet Nacre så vi raskt at teknologien utviklet på
Sintef var innovativ og unik. Noe lignende fantes ikke på
markedet, forteller administrerende direktør i Viking Venture, Erik Hagen.
Viking Venture ble etablert i 2001 og har investert og
utviklet en rekke teknologibedrifter. Da selskapet bestemte seg for å spytte kapital inn i trønderske Nacre, begynte
man med å bygge opp organisasjonen stein for stein.
– Både styret og ledelsen ble håndplukket med det

mål for øyet å få produktet ut på det internasjonale markedet, sier Hagen.

Fugl Føniks
Den første prototypen fungerte ikke. Hagen beskriver
tiden som Nacres «nær-døden-opplevelse». 8,5 millioner
kroner var brukt. Enda 15 millioner og ni måneder senere var suksessen et faktum.
– Vi dro verden rundt på investorjakt, minnes Hagen.
Gjennombruddet kom i 2006.
– Strategien vår var hele tiden å sikte oss inn mot få,
men store kundeenheter som kunne kjøpe mye. Da US
Marines fattet interesse for produktet var første skritt
mot målet nådd. Med en kunde som US Marines får produktet troverdighet.

Eventyrlig vekst
Ballen hadde for alvor begynt å rulle. Nacres omsetning
i 2006 var på 10 millioner kroner. Året etter nådde den
svimlende 300 millioner. 27 000 headset ble levert amerikanerne i løpet av 2007.
Den ekstreme veksten krevde en større distribusjonskraft enn hva som fantes i Norge. I 2007 kjøpte et franskamerikansk konsert selskapet for 752 millioner kroner.
Senere har amerikanske Honeywell tatt over.
En opprinnelig investering på 30 millioner kroner ga
en avkastning på 300 millioner kroner for Viking Venture. Hagen tror Nacre-suksessen er et bevis på at trøndersk industri er i medvind.
– Jeg er overbevist om at vi kommer til å se en stadig
flyt i nye industrier med opphav i Trondheimsregionen.
I tillegg er Nacre et levende bevis på at Trondheim begynner å bli attraktiv som industriby – ikke bare som et
forskermekka. Dette, kombinert med en god utvikling
på tilgjengelig kapital, er et godt utgangspunkt for fremtidige trøndersk teknologibedrifter.

Det finnes kapital
Lyse ideer trenger penger for å bli til butikk. Trondheimsegionen har god tilgang på kapital som investerer i nyetablerte,
FoU-baserte og vekstorienterte teknologiselskaper.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
TRONDHEIM: Kilde til kapital.


Foto: Carl-Erik Eriksson
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et skjer blant annet via de aktive
eierfondene Proventure, Viking
Venture og Investinor, alle basert i
Trondheim. Her er også private og industrielle investorer som samarbeider tett med
eierfondene, enten ved å putte midler i fondene eller ved å medinvestere i fondenes
porteføljeselskaper.
Til sammen utgjør dette en kapitaltilgang på 5–6 milliarder kroner for å vide-

reutvikle de beste ideene til varig verdiskaping.
Trondheimsregionen er den regionen
i Norge som etablerer flest bedrifter ut av
FoU-miljøene. Resultatet er over 300 FoUbaserte virksomheter siden 1970, hvorav
mer enn 100 de siste ti årene.
– Regionen har det som trengs for å få
frem selskaper som bidrar til varig vekst:
Idehavere, gründere, gode hjelpere og

kompetent kapital. Nyskaping er viktig for
våre FoU-miljøer. De har derfor egne folk
og egne midler som bidrar til å ta ideer
fra FoU-miljøene frem mot vekstkraftige
bedrifter, sier Børge Beisvåg, som leder arbeidet med strategisk næringsplan i Trondheimsregionen.
Koblingen mellom forskning og næringsliv er et sentralt element i planen.
– Ballen ruller stadig raskere. Mye tyder
på at det vil gå raskere å få ut de neste 300,
enn de første 300 bedriftene. Trondheimsregionen står parat til å ta godt i mot dem,
sier Beisvåg.

Reklamehuset.nt.no

Vi ønsker å bidra til
økt verdiskaping i
trøndersk næringsliv
Ved å benytte deg av direkterutene fra Værnes er du med på å
videreutvikle rutetilbudet til og fra ﬂyplassen vår.
Amsterdam - Frankfurt - København - London - Stockholm
Riga - Praha - Reykjavik - Las Palmas - Alicante - Murcia
Nice - Malaga - Dubrovnik - Antalya

Direkte Smart - fly direkte fra Værnes
Trondheim lufthavn Værnes
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deltidsstudier
og kurs for deg
som vil jobbe
ved siden av

ntnu.no/videre

NTNU VIDEREs studietilbud er utviklet for at du skal kunne jobbe ved siden av. Da kan du relatere mye
av kursinnholdet til jobben, og samtidig kan du løse utfordringer for arbeidsgiveren din. Kursene har
korte samlinger, men ellers kan du befinne deg hvor som helst bare du har tilgang til internett.
Her er noen eksempler på deltidsstudier og kurs vi kan tilby:
Organisasjon og ledelse –
Kurs, spesialisering og erfaringsbasert masterprogram
Ta enkeltkurs eller mastergrad. Stor fleksibilitet og mange
forskjellige kurs å velge i.
www.ntnu.no/mm
Helseinformatikk - Erfaringsbasert masterprogram
Tverrfaglig studium som møter utfordringene i bl.a. den nye
samhandlingsreformen.
www.ntnu.no//helseinformatikk
Eiendomsutvikling- og forvaltning –
Erfaringsbasert masterprogram
Tverrfaglig utdanning innen strategisk utvikling, forvaltning,
drift og vedlikehold av bygg og eiendommer.
http://videre.ntnu.no/pages/mastergrader/eiendomsutvikling

Engelsk - Take Credit!
Nettbasert, årsstudium, kan gi undervisningskompetanse på
ungdoms- og videregående skole.
www.takecredit.no
Matematikk - DELTA
Nettbasert årsstudium, kan gi undervisningskompetanse på
ungdoms- og videregående skole.
www.ntnu.no/delta
Nordisk språk og litteratur
Nettbasert årsstudium, kan gi undervisningskompetanse på
ungdoms- og videregående skole.
www.ntnu.no/videre/nordisk
Afrikastudier
Nettbaserte kurs som gir deg en tverrfaglig innsikt i afrikansk
samfunnsliv.
www.ntnu.no/videre/afrikastudier

Send oss en sms med hvilket kurs du er interessert i, samt navn og e-postadresse til 2242 med kodeord <videre>.

Telefon: 73 59 66 43 – E-post: videre@ntnu.no
Trondheimsregionen

ntnu
videre
Trondheimsregionen
Hent ny kunnskap der den skapes
Trondheimsregionen
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Du finner flere kurs og studier på www.ntnu.no/videre
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SpareBank 1 SMN

Støtter nye idéer
Håpet om nye industrieventyr i Leksvik i Nord-Trøndelag lever, det sørger
gründeren Kjetil Myran for. Med SpareBank 1 SMN i ryggen.
SpareBank 1 SMN er godt rustet til å betjene sine
13 000 kunder innenfor bedriftsmarked, landbruk
og offentlig sektor. Banken har bygd opp et fagmiljø
med mer enn 180 meget kompetente og dedikerte
medarbeidere som arbeider for sine kunder. Kompetansen er fordelt på flere bedriftssenter fra Ålesund
i sør til Rørvik i nord, med hovedtyngden ved
hovedkontoret i Trondheim. Som en del av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansgruppering, har SpareBank 1 SMN spesialistkompetanse
innen skadeforsikring, kapitalplassering og tjenestepensjon.

Nær og dyktig
Uten SpareBank 1 SMN og Innovasjon Norge
hadde det ikke vært mulig å realisere PTM
forteller Kjetil Myran.

Leksvik er selv med kun tre tusen innbyggere, en
av de største industribygdene i Midt-Norge. I dette
kraftfulle miljøet har SpareBank 1 SMN ett av sine
i alt 54 kontor.
Det var mot slutten av 90-tallet Kjetil Myran tok
sjansen på å forlate sjefsjobben i veletablerte Lycro til
fordel for en ukjent tilværelse som gründer. Sammen
med fire kollegaer og norskiraneren Reza Hezari
etablerte han Professional Turn Milling (PTM).
– Det ble en litt kronglete start. Kommunen falt fra
som eier av industribygget, i mellomtiden hadde vi
investert ti millioner kroner i maskiner og utstyr. Vi
hadde ikke ledig kapital til også å bli huseier. Men
SpareBank 1 SMN fant heldigvis en løsning sammen
med SIVA i Trondheim, og PTM kom i gang. Noen
år senere fikk vi råd til å kjøpe bygget selv, forteller
Kjetil Myran.
– Uten SpareBank 1 SMN og Innovasjon Norge
hadde det ikke vært mulig å realisere PTM. Vi tok
kontakt med en annen bank, men fikk beskjed om
at for dem var Leksvik en hvit flekk på kartet og
følgelig helt uinteressant. SpareBank 1 SMN har
lokal beslutningskraft, det er viktig for oss, og med
kompetanse og bredde i sine tjenester. Vi har alt
samlet i SpareBank 1 SMN – lån, innskudd, forsikring, pensjonsordninger og leasing.
PTM er blitt en veldreven industribedrift med 14
ansatte og en omsetning i fjor på 25 millioner kroner.
Men Kjetil Myran slår seg ikke til ro med det. Nå
er han via PTM involvert som medeier og drivende
kraft i fem andre selskap, alle i en tidlig fase og
finansiert av SpareBank 1 SMN. Flere av selskapene
ser ytterst spennende ut.

Én av to bedrifter
SpareBank 1 SMN har nærmere halvparten av
bedriftene i Trøndelag og på Nordvestlandet som
kunder. Derfor bruker banken mye tid og penger på
å bidra til nærings- og bolystutvikling i regionen.
– Det er viktig for banken å være tett på bedriftene
der de befinner seg. Som markedsleder har vi et stort
ansvar for næringsutviklingen. Først og fremst ved å
være tilstede med de flinkeste rådgiverne, effektive,
forutsigbare og kortreiste beslutningsprosesser, sier
konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

– Vi lever av og for det lokalsamfunnet som vår
virksomheten er en sentral del av. Banken er avhengig
av at næringslivet utvikler seg og blomstrer. Går det
bra for næringslivet, går det også bra med banken,
sier banksjef ved næringslivsavdelingen i Stjørdal,
Inge Grøntvedt.
Å drive bank for bedrifter i distriktet, går hånd i
hånd med å drive næringsutvikling. Rådgiverne er
med kundene og vurderer prosjekter i detalj, enten
det gjelder oppstart av en ny butikk eller investering
i ny produksjonskapasitet ved en fabrikk. Kundene
får innspill i vurderingene rundt nye investeringer
av profesjonelle bankfolk som tar kundene på alvor.
– Uten at vi er med og har tro på og tillit til
næringslivet, blir det ingen utvikling. Da er lokal
kunnskap viktig. Rådgiverne både jobber og lever
i samfunnet de er rådgivere for. Det gir en unik
kompetanse, sier Grøntvedt.

Et godt bevis på at banken har tillit til lokale
aktører, er bankens opptreden under finanskrisen.
SpareBank 1 SMN tillot seg den stormfulle høsten
2008 å ha is i magen, og sørget for at både egne kunder
og kunder i de bankene som trakk seg tilbake fra
markedet i denne perioden fikk finansiert sin drift
og sine idéer. Det viste seg å være et godt strategisk
valg. Før, under og etter finanskrisen har SpareBank
1 SMN vært vekstvinneren blant norske banker.

Samarbeid med NTNU og Sintef
NTNU og SINTEF er lokalisert i Trondheim og
utgjør det nasjonale tyngdepunktet for innovasjon og
nyskapning. SpareBank 1 SMN gjør mye for å sikre
vekst og nyskapning og ikke minst legge til rette for
at bankens kunder kan utnytte fortrinnet som ligger
i at man har nærhet til et av Europas sterkeste
teknologimiljøer.
SpareBank 1 SMN disponerer i kraft av sin eiermodell betydelige beløp som fordeles til ulike utviklingstiltak i bankens markedsområde. Lederen
for dette arbeidet, Asbjørn Norberg, forklarer hvorfor banken har bidratt med utviklingsmidler i størrelsesorden 350 millioner kroner bare siden 2004.
– I tillegg til å støtte lag og foreninger innen
kultur og idrett, deler vi ut størsteparten av midlene
til formål som bidrar til utvikling både av eksisterende næringsliv og ikke minst til etablering av nye
bedrifter. Dette har medført at banken i dag er den
største investoren innen såkornkapital i Trondheim.
Banken har spesialisert seg på å støtte gründerbedrifter og vi deltar som aktiv partner i organisasjonen Partnere for nyskapning, forteller Norberg.
SpareBank 1 SMN driver prosjektet Partnere for
nyskapning, sammen med NTNU og NTE. Målet er
å skape møteplasser mellom næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøet i Trøndelag og på Nordvestlandet.
– Vi har en ambisjon om å bety mer for personer
og bedrifter i vårt markedsområde enn en hvilken
som helst bank. SpareBank 1 SMN ønsker å skape
verdier for den regionen som vi er en del av, for våre
kunder, ansatte og eiere. Og vi ønsker definitivt å
forbli førstevalget for bedriftene i Trøndelag og på
Nordvestlandet, avslutter konsernsjef Finn Haugan.

Vi lever av og for vårt
lokalsamfunn sier
banksjef Inge Grøntvedt.

Det er viktig for
SpareBank 1 SMN å
bidra til nærings- og
bolystutvikling i vår
region sier konsernsjef
Finn Haugan og
konsernbanksjef
Asbjørn Norberg.
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Her er Norges gründ
Entusiastiske Einar Johan Aas lager vinnere
På NTNUs minst ryddige kontor sitter den største mentoren; professor Einar Johan Aas. Han lager vinnere.
Tekst: Linda Skjærvik Foto: Lena Knutli
Ved siden av et spartansk og anonymt navneskilt ved fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk – «E.
Aas» – henger et gulnet ark med eselører
og kaffeflekker. «A clean desk, is a sign of
a sick mind».
Aas betegnes som en læremester av de
sjeldne, en inspirator som gjør andre gode
og får unge mennesker til å forstå at de kan
skape noe stort, at de kan sette sport etter
seg.
Han har vært pådriver for
studentene sine i 30 år. Bak
suksessfulle selskaper som
Atmel, Arm og Nordic
Semiconductor står det
gründere som har gått i
lære hos nettopp Aas og
kollegene hans.

Nysgjerrig på alt
Professoren blir fort ivrig. Tankerekkene hopper fra det ene til
det andre. Han er like entusiastisk enten det handler om astronomi, kunst, reiser eller naturfotografering.
– Jeg blir veldig fort ivrig. Jeg er nysgjerrig på det meste. I tillegg liker jeg å
følge med i bransjen på hva som skjer, sier
professor Einar Johan Aas.
Han skriver leserinnlegg til avisene om
alt som interesserer ham. I tillegg har han
en fast spalte i et fagblad.
– Jeg tror det er sunt å ha en bred inter-

esse for andre ting utenfor fagområdet sitt.
Det gjør meg mer engasjert på alle områder. Jeg mener flere miljøer bør ha en Røed
Ødegård for å fremme sitt fagfelt, mener
Aas, og sikter til Norges ivrigste astronom.

Engasjert realist
Selv fikk professoren sin doktorgrad som
elektroingeniør i 1972. Han vokste opp et
steinkast unna universitetet i Trondheim.
Interessen for realfag meldte seg tidlig hos
pjokken, og det var ingen tvil om hvor han
skulle drikke sine øl i studenttiden.
– Jeg opplevde UKA for første gang som
14-åring. Jeg ble svært fasinert av hva studentene fikk til allerede da, sier Aas.
Etter ni år som forsker hos SINTEF, begynte han som professor på NTNU i 1981,
den gang NTH. Her har han «bodd» siden.
Allerede i korridoren ved instituttet skjønner man at det ikke er hvem som helst som
sliter linoleumen her. Naturfotografier,
gamle avisutklipp, tidligere studentoppgaver og kunstplakater tapetserer kontordøren og kontoret.

Pusse opp landet
Einar Johan Aas inviterer ofte tidligere studenter som har lykkes til NTNU som gjesteforelesere. Han vil gjerne at andre skal
høre om suksesshistoriene. Aas er stolt
som en far over det studentene hans klarer
å oppnå.
– Jeg liker å fortelle nye studenter om
hva tidligere studenter har fått til her i
Trondheim, sier Aas.
Han skyver gjerne studentene sine

– Verdens beste ut
Vegard Wollan og Atmel
Norway har ansatte over
hele verden. Wollan gikk i
lære hos Aas.
Tekst: Linda Skjærvik Foto: Lasse Berre

GJØR ANDRE GODE: I 30 år har professor Einar Johan Aas vært en motivator av de sjeldne
for studentene sine ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon på NTNU Gløshaugen.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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– I fjor holdt jeg tale for de uteksaminerte
studentene på fakultet der Einar underviser.
Da sa jeg: Dere har fått den beste utdanningen i verden, sier Vegard Wollan, adm. dir
i Atmel Norway. – Og for meg er Einar et
symbol på den utdanningen.
Wollan var selv ferdig som student hos
Einar Johan Aas i 1991. Sammen med Alf
Egil Bogen etablerte han Atmel Norway fem
år senere. I dag har bedriften 200 ansatte i
Trondheim.
– Einar var for oss en svært inspirerende
og moderne mentor i sitt virke som professor ved NTH (NTNU), sier Wollan.

– Moderne i den forstand at vi tilegnet
oss «siste skrik» av kompetanse innen elektronikk- og data. Det er avgjørende for den
«ferskvare» elektro- og datastudenter er når
de er uteksaminert. Einar fornyer undervisningsopplegget og ligger i front på verdensbasis innen fagfeltet, både på innhold
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derpappa

Vi søker medarbeidere til et aV
norges største tVerrfaglige
engineeringmiljø
Reinertsen er en av de større
aktørene i Norge innen sine
markedsområder med over
2100 medarbeidere og en
omsetning på over 3 mrd
NOK.
Hos Reinertsen vil du få
kontinuerlig
utvikling
av egen kompetanse og
karriere gjennom deltagelse
i utfordrende prosjekter.
Hos oss er det et mål at
den enkelte medarbeider
gradvis får mer ansvar
og nye utfordringer slik
at hverdagen alltid er
givende. Kort sagt, vi har
de mest spennende, givende
og
karrierebyggende
prosjektene. Det gjør at
hos Reinertsen er jobben
spennende fra første dag!

TEKNO-KRYPINN: På kontoret i tredje etasje har Einar Johan Aas «bodd» siden 1981. Og de skarve 10 kvadratmeterne bærer preg av det. Her er minner fra et helt liv. Studentoppgaver fra 85, tegninger designet av sirlig
barnehånd, kunstplakater, oppslagsverk, innbydelser, en pc og sandaler og blazere til enhver anledning. Alt på
sin faste plass og eieren vet akkurat hvor han finner det han trenger.

fremfor seg. Nordic Semiconductor var den
første gründerbedriften fra mikroelektronikkmiljøet ved SINTEF og NTNU etablert i
1983. I dag er bedriften børsnotert.
– Det er viktig at vi engasjerer bredt, slik
at vi utdanner folk matnyttig. Vi vil ikke at
studentene sitter igjen med følelsen av at
de har «tøyset bort» studietiden. Å utdanne
mennesker som lykkes, er en slags måte å
betale samfunnet tilbake. Det er neste generasjon som skal bygge landet videre. Erlend Loe sa «Nå er Norge ferdigbygget. Nå
er det bare oppussingen igjen». Det er ikke
like gloriøst, men det er tankevekkende. Vi
må utvikle ny teknologi som skal erstatte
det gamle. Alt skal bli mye enklere enn før;
bruke mindre energi og materialer,,og ikke
minst må vi ha en grønnere teknologi.

Juks eller læring
Veldig tidlig i studieåret lager Aas grupper
av studentene. Han mener det forbereder
dem bedre på arbeidslivet som venter dem.
– Ute i industrien jobber man aldri alene,
man gjør hverandre bedre, sier professoren.

utdanning
og metode. Jeg har gått samme utdanning
som de som uteksamineres etter fem år
denne våren, men innholdsmessig er den
svært annerledes.

NTNU er forskjellen
– Atmel Norway er absolutt et av de beste
– om ikke det beste – produkt- og designsenteret vi har i hele Atmel konsernet. Det
er folkene som utgjør forskjellen. Og ca. 2/3
av våre ansatte kommer nettopp fra NTNU
miljøet, og spesifikt fra elektronikkmiljøet
rundt Einar. Vi har etablert oss i Trondheim
fordi det er her NTNU og elektronikkmiljøet er. Det er NTNU som utgjør forskjellen,
sier Wollan.
Aas har vært en samtalepartner for Wollan både under studiet og nå i arbeidslivet.
– Vi gir tilbakemeldinger på hva vi trenger av ekspertise, og Einar oppdaterer seg
på det nyeste som skjer innenfor bransjen.
Det gjør at utdanningen blir vanvittig relevant.

Han oppfordrere studentene til å lese
hverandres oppgaver og diskutere hvorfor
en løsning er god.
– Det må være lov å lære av andres løsninger. Det er ikke juks, men læring. I vår
bransje kan man fort bli ensporet hvis man
ikke forstår at det er andre måter å tenke
på, sier Aas.
Han vil helst at studentene ser minst to
mulige løsninger på en problemstilling.
Deretter bør de vite hvorfor de har valgt den
ene løsningen fremfor den andre.
– Sivilingeniørutdannelsen er som en avansert yrkesskole. Det er litt teori, men det
skal være mulig å lage robuste løsninger av
det vi lærer.
Selv om mange av studentene hans har
blitt gründere, er det ikke det eneste riktige
fremtidsvalget.
– Gründere er en egen rase. De vil gjøre
noe selv og de har gjerne en god idé. Mange
av dem bør ha snille partnere, for man jobber ofte mye og lenge uten å få noe særlig
betalt før man oppnår suksess.

www.reinertsen.no/karriere

Opplever dere de samme
boreproblemene gang på gang?
Programvaren DrillEdgeTM hjelper boreingeniører med
å senke risiko, øke borehastighet og redusere nedetid
DrillEdge bruker sanntidsdata fra boreoperasjoner til å indeksere
og automatisk gjenkalle menneskelig erfaring, som beste praksis
og situasjonsbestemte erfaringer på tvers av borerigg og felt. Programvaren identiﬁserer parametre i den pågående boreoperasjonen
med lignende historiske parametre gjennom DrillEdge radaren.
Denne unike evnen utvider rekkevidden til selv de mest erfarne
uten å øke arbeidsbyrden deres. DrillEdge hjelper operatører å
gjenbruke kunnskap; diagnostisering og unngåelse av kostbare
boreproblemer før de eskalerer. Verdande Technology – bygger
broen mellom sanntidsdata og kunnskap.
For mer informasjon, besøk verdandetechnology.com eller send
e-post til info@verdandetechnology.com

verdande-technology.com

FAKTA Atmel

• Atmel Norway ble
etablert i 1996 Trondheim
og er en del av Atmel
Corporation. Har i dag
200 ansatte.
• Atmel Corporation har
hovedkvarter i San Jose,
California. Har 5.500
ansatte verden over, og
fabrikker i USA og Europa.
• Atmel Norway lager
mikrobrikker som styrer
små elektrikse artikler
som bl. a. mobiltelefoner,
barbermaskiner og fotokamera. Atmel Norway
står bak teknologien til
touchskjermen til nye
Samsung Galaxy SII.

Opplever dere de samme
boreproblemene gang på gang?
Programvaren DrillEdgeTM hjelper boreingeniører med
å senke risiko, øke borehastighet og redusere nedetid
DrillEdge bruker sanntidsdata fra boreoperasjoner til å indeksere
og automatisk gjenkalle menneskelig erfaring, som beste praksis
og situasjonsbestemte erfaringer på tvers av borerigg og felt. Programvaren identiﬁserer parametre i den pågående boreoperasjonen
med lignende historiske parametre gjennom DrillEdge radaren.
Denne unike evnen utvider rekkevidden til selv de mest erfarne
uten å øke arbeidsbyrden deres. DrillEdge hjelper operatører å
gjenbruke kunnskap; diagnostisering og unngåelse av kostbare
boreproblemer før de eskalerer. Verdande Technology – bygger
broen mellom sanntidsdata og kunnskap.

Trondheimsregionen

For mer informasjon, besøk verdandetechnology.com eller send
e-post til info@verdandetechnology.com
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Norges beste rugekasse
Innovasjonssenter Gløshaugen har siden
starten i 2001 klekket ut over 80 bedrifter
basert på ideer fra studenter og forskere VED
FoU-miljøene i Trondheim.
Senteret var Norges første “on campus” inkubator for
næringsutvikling. Bak Innovasjonssenteret står NTNU,
SINTEF og SIVA. Her er det bare de beste ideene og folkene som holder til.

Studenter og forskere fra NTNU og SINTEF som har
en god ide og en liten gründer i magen, får nettverk mot
forretningsutviklere, mulige investorer, virkemiddelapparat og ikke minst andre gründere som ligger litt foran
i løypa.
Her legges det til rette for å utvikle forretningsplaner
og bidra til å sikre rettighetene til ideene. I tett samarbeid med FoU-miljøenes laboratorier testes og videreutvikles produktene.

Trondheim har verdens fremste hjerneforskere

Jakt på IQ, stedsans og
Hjernen har mange hemmeligheter. Forskerduoen
May-Britt og Edvard Moser
har satt Trondheimsregionen på verdenskartet gjennom å avsløre dem. Målet
deres er å forstå hvordan
«alt» henger sammen.
Tekst: Siri Gulliksen
Foto: Sophie Bergersen Moen

D

e har allerede funnet stedsansen.
Oppdagelsen kan på sikt løse en
av mange Alzheimer-utfordringer.
Med tanke på at hele 30 prosent av alle
sykdommer er relatert til hjernen, er mulige
resultater av fremtidige funn uendelige. Og
rundt forskning vokser næring.
– Hjernen kan sammenliknes med et superkomplisert puslespill. Vi begynner å ane
konturene, selv om vi ikke på langt nær har
alle bitene ennå, sier May-Britt Moser hemmelighetsfullt.

Trondheim – et forskermekka
Med den menneskelige hukommelsen som
innfallsvinkel begynte oppdagelsesferden
som har sikret Moser-ekteparet en plass i
historiebøkene og tiltrukket Trondheim
spisskompetanse innen flere felt fra alle
verdens hjørner.
Ekteparets forskning og oppdagelser
har lokket ettertraktede og verdenskjente
forskere til å velge Trondheim som arbeids-

sted og base for videre arbeid. Av staben
på 60-70 medarbeidere, er hele 80 prosent
utenlandske. Instituttet kan skilte med
stipendiater, professorer og postdoktorer
fra blant annet Argentina, USA, Pakistan,
Ghana, Kina og Japan – i tillegg til mange
europeiske land.
– Å samle en så stor kombinasjon av ferdigheter under ett tak og i samme by er helt
unikt; både for regionen og nevrovitenskapen, sier Edvard Moser.
For sitt arbeid på Kavli Institute of Neuro
Science i Trondheim, har Moser-ekteparet
høstet en rekke priser og utmerkelser.
Høyest av dem alle henger den siste; Louis
Jeantet-prisen 2011. Denne sikret de seg
sammen med den tyske biologen Stefan
Jentsch for å ha kartlagt stedsansen. Prisen
gir NTNU-forskerne i overkant av 4,2 millioner kroner til fortsatt å rette fokus mot
hvordan biologisk grunnforskning kan ha
betydning for medisin og medisinsk forskning. Pengene vil bli brukt til å utvikle
en metode for å slå av og på funksjonen til
enkeltceller i stedsansen. Gjennom å tilføye
et infisert gen gjennom mikroskopiske optiske fibre inn i en og en celle, kan de ved
hjelp av laser deaktivere og aktivere cellene
– og dermed finne ut hvilke funksjoner som
eventuelt påvirkes.

Husrotter i hundretall
Vi møter ekteparet Moser i det aller helligste: Laboratoriet. Her bor individene som
er opphavet til alle gjennombruddene. For
mange representerer disse firbeinte pattedyrene selve bildet på ordene skadedyr,
skitt og kloakk. Men rottene på Moser-laboratoriet lever under så hygieniske forhold

at det er vi mennesker som må gjennom
omfattende desinfisering for å få slippe inn
til dem. Og for de rundt hundre rottene med
adresse Moser-laboratoriet, mangler det
verken på fritidsaktiviteter eller menneskelig stimuli.
– Alle prater, koser og klapper på rottene «sine». For om ikke rottene har det bra,

vil de heller ikke klare å yte under testene,
forteller May.Britt Moser, mens hun kjæler
med rotta Omega. Rotta kryper rundt halsen henne, opp og ned armene og snuser
nysgjerrig på omgivelsene.
Men hvorfor brukes akkurat rotter? Jo,
forklaringen er ifølge forskerduoen ganske
enkel:
– Selve hjernen er tilnærmet lik i oppbygning hos alle pattedyr. Det er bare størrelsesforholdet som skiller veldig. Det har
lenge vært tradisjon å bruke rotter til forskningsformål, og på grunn av dette vet vi
mye om hvordan de fungerer. I tillegg er
rotter ekstremt tilpasningsdyktige, lette å
temme og ikke minst veldig snille!

En (u)oppnåelig drøm

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
I LABORATORIET:Trondheimsregionen
Rottene til to av verdens fremste hjerneforskere avslører hjernens hemmeligheter mens de spiser søtsaker som Chocopops og Cheerios.
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Moser og Moser begynte psykologistudier
på tidlig 80-tall. En tid hvor koblingen mellom hjerne og atferd nærmest var et ikkebegrep.
– Det var ikke enkelt å få staket ut den
veien vi ville gå. For vi måtte jo få studert
hjernen, minnes May-Britt Moser.
I datidens Norge fantes ikke forskningsmiljøer som studerte koblingen mellom
hjerne og atferd. Dermed ble ekteparet
sendt til Sverige, men fikk ikke gjort det de
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Trondheimsregionen vant sølv i NM
Trondheimsregionen vant sølv i siste NæringsNM i konkurranse med 82 andre regioner. Regionen kom også på andreplass i en rangering
av landets mest vellykkede regioner.
Det skjedde i det siste, årlige ”Nærings-NM
med attraktivitetsbarometer” – utført av Telemarksforskning på oppdrag fra NHO.
– Det er verdt å merke seg at Trondheimsregionen gjør det bra. Teknologisk og industriell
satsing er vekstmotorene i Norge, og da må vi

satse på politikk og utdanning som tilrettelegger for det, sa NHO-direktør John G. Bernander
til Dagens Næringsliv da resultatene forelå.
Nærings-NM omfatter fire øvelser, blant annet nyetableringer og lønnsomhet. Trondheimsregionen scorer spesielt høyt på nyetableringer. Stavangerregionen vant Nærings-NM.
Forskerne har deretter slått sammen resultatet fra Nærings-NM med målt evne til å tiltrekke
seg nye innbyggere. Resultatet er en bedøm-

melse av hvor vellykket regionen er.
Trondheimsregionen tar sølv også her, bare
slått av Øvre Romerike.
Forskerne definerer i denne sammenheng
Trondheimsregionen som kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Selbu. Det er
en litt annerledes og mindre omfattende konstellasjon enn samarbeidsorganet Trondheimsregionen.

g hukommelse
May-Britt og
Edvard Mosers

priser og
utmerkelser:

KUNNSKAPSMAGNETER:
Ekteparet Moser og rottene deres t
rekker toppforskere fra hele verden til
Trondheimsregionen. Rundt avansert
forskning oppstår ny næring.

ville der heller. Det var først da de kom i
kontakt med Per Andersen, Norges fremste
hjerneforsker gjennom flere tiår, at ting begynte å løsne.
I samarbeid med Andersen fikk vi bygget
et laboratorium i Oslo. Samtidig tok vi hver
vår mastergrad. På dagtid jobbet vi med
professorstudiene. Nettene tilbrakte vi på
laben, forteller Edvard Moser.
En professor oppfordret dem til å vurdere
Trondheim da staben ved Psykologisk institutt på NTNU skulle utvides på midten av
90-tallet.
– Vi var i utgangspunktet veldig skeptiske. Egentlig hadde vi sett for oss utlandet,
forteller May-Britt Moser.

Skamroses i inn- og utland
Men sjansen som etter hvert åpenbarte seg
i Midt-Norge kunne de ikke la glippe. De
fikk tilnærmet frie hender til å gjøre som de
ville. To forskerstillinger, alt det utstyret de
trengte og muligheten til å bygge sin egen
lab. Dermed smalt startskuddet for Norges
første hjerne- og atferdsforskning.
Kari Melby, prorektor ved NTNU skamroser Moser-ekteparet og deres arbeid:
– Mosergruppen er helt eksepsjonell i nasjonal sammenheng og har på relativt kort
tid oppnådd stjernestatus blant verdens

hjerneforskere. Den internasjonale anerkjennelsen de har fått gjør dem ettertraktede som samarbeidspartnere. Det bringer
toppforskere verden rundt hit til Trondheim
og setter NTNU på kartet, sier hun.

Livslang finansiering
Moser-instituttet fikk status som Senter for
fremragende forskning (SFF) i 2002 nettopp
på grunn av all kompetansen de har klart
å tiltrekke seg. SFF-statusen sikret senteret
finansiering i ti år. Denne perioden går ut i
2012. I tillegg har senteret sikret seg «livslang finansiering», om lag sju millioner
kroner årlig, fra Kavli-stiftelsen. Da Moserinstituttet fikk status som Kavli-institutt i
2007, var det som ett av fire slike sentre i
verden innenfor nevrovitenskap som kan
smykke seg med tittelen. Trondheim befinner seg dermed i godt selskap med velrenommerte faggrupper ved blant annet MIT,
Yale, Columbia, Harvard og Caltech. Flere
av disse har Nobelprisvinnere i staben sin.
I tillegg til SFF-midler og Kavli-pengene
får ekteparet midler fra departementet og
det Europeiske Forskningsrådet. Enorme
summer har blitt spyttet inn i de forskjellige Moser-initierte prosjektene.
– Jeg husker godt den første gangen vi
fikk tildelt penger. Summen på 400.000 kro-

ner var helt overveldende. Det var en luksus
da vi kunne koste på oss å la noen andre ta
seg av den daglige vasken av rotteburene. I
dag svir vi av om lag 50 millioner kroner i
året, smiler Edvard Moser.
Prispenger de mottar brukes blant annet
til å betale lønn til prosjektmedarbeidere.
Og gir dem muligheten til å sette i gang med
«risikoprosjekter».

Fremdeles like moro
Over 20 års jobbing med å pusle verdens
mest kompliserte puslespill kan for de fleste
av oss sammenlignes med en tålmodighetsprøve uten sidestykke. Men Moser og Moser
synes fremdeles det er like moro:
– Gleden av å få en eneste liten brikke på
plass er like stor ennå!
Og gleden deles av prorektor Melby:
– NTNUs mål er å utvikle fagmiljøer som
hevder seg i internasjonal toppklasse på utvalgte områder. Mosers prestasjoner viser
at vi kan lykkes. Det er veldig inspirerende.
May-Britt og Edvard er gode rollemodeller
– for unge forskere så vel som de litt eldre.
De viser så overbevisende at det lønner seg
å satse på kvalitet og at det er moro å drive
god forskning på høyt internasjonalt nivå.
De gjør oss stolte, ikke bare ved NTNU men
i hele regionen.

2011: 26th Louis-Jeantet
Prize for Medicine (LouisJeantet Foundation)
2011: (Edvard) Fellow of
the American Association
for the Advancement of
Science (AAAS)
2010: Elected member of
The Norwegian Academy
of Technological Sciences
(NTVA)
2008:30th Eric K. Fernström’s Great Nordic
Prize (Fernström Foundation, University of Lund)
2006:10th Prix «Liliane
Bettencourt pour les Sciences du Vivant» (Fondation Bettencourt, Paris)
2006:14th Betty and
David Koetser Award for
Brain Research (University of Zürich)
2005: 28th annual W.
Alden Spencer Award
(College of Physicians
and Surgeons of Columbia University)
2004: Elected members
of The Norwegian Academy of Science
2003: Elected members
of The Royal Norwegian
Society of Sciences and
Letters
1999:
Prize for young
Trondheimsregionen
scientists awarded by the
Royal Norwegian AcadTrondheimsregionen
emy
for Sciences and
Letters
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Enda en forsker-idé blir bedrift

NTNU-baby lar Dagros drive b
Hils på Gøril Forbord, Håvard Fjeldvær – og Dagros.
Snart sørger de to førstnevnte for at kua driver
bussen.
Tekst: Siri Gulliksen Foto: Geir Otto Johansen

N

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
GJORDE OPPDAGELSEN:
Professor May-Britt
Hägg ved NTNU. 
Foto: Siri Gulliksen
Trondheimsregionen
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TNUs baby MemfoACT AS har utviklet teknologi som kan lage drivstoff av biogass. I løpet av året skal
trøndersk forskning bli til produksjon. Det
betyr at bussene kan kjøre på kumøkk.
Møkka avgir gass. Gass kan drive busser.
Så enkelt – og så komplisert. Kunsten er å
samle den rette gassen, nemlig metan. Og
nettopp det har det MemfoACT utviklet teknologi som kan gjøre.
– Drømmen er å få alle bussene i Trondheim til å kjøre på miljøvennlig biometan.
Men vi er tålmodige og vil bygge opp bedriften stein for stein, sier Gøril Forbord, nylig avtroppet daglig leder og nå markedssjef
i MemfoACT.

Selektiv membran
NTNU-professor May-Britt Hägg hadde
allerede forsket på membraner i mange
år da hun gjorde oppdagelsen om en selektiv membran med den egenskapen at
den kan skille gassmolekyler fra hverandre. Gjennombruddet ble gjort i samarbeid med dr. ing. Jon Arvid Lie og dr. ing.
Arne Lindbråthen.
– Biogass består av 60 prosent metan
og 40 prosent CO2. Membranene våre
fungerer – enkelt forklart – som en skillevegg. Den skiller metan og karbondioksid
fra hverandre. Og renset metan kan brukes som drivstoff, forklarer Hägg.
I 2005 ble ide og konsept forelagt Technology Transfer Office ved NTNU (se
også egen sak). TTO-teamet så umiddelbart de lovende mulighetene i Häggs forskningsresultater og sendte inn en patentsøknad. Forskningen fortsatte, mens TTO
utarbeidet forretningsplan og forberedte
bedriftsetablering. I 2008 kunne MemfoACT AS titulere seg som et selvstendig
foretak.
– Vi startet opp uten verken penger el-

ler lokale, men med stort engasjement,
sier Forbord.
Hun jobbet på den tiden i TTO og var en
av dem som hadde fulgt MemfoACT helt fra
unnfangelsen. – I begynnelsen ble jeg bare
leid inn som daglig leder fra TTO i perioder.
Det var ikke økonomi til noe mer. Først i
2009 kunne jeg tiltre for fullt i MemfoACT,
forteller hun.
Også i flere andre tilfeller har TTO-ansatte fulgt med spin-off selskapene som har
sprunget ut fra forskningsinstitusjonen.
– Når et prosjekt har kommet så langt
som en bedriftsetablering har vi her ved
TTO allerede jobbet lenge med ide-knaing,
utvikling av forretningsplaner og kunderelasjoner. Prosjektlederne våre har dermed
gode forutsetninger for å løfte det nyetablerte selskapet videre, sier TTO-direktør Karl
Klingsheim.
De siste to årene har vært hektiske for
MemfoACT. Testing av membraner på Høvringen renseanlegg, planlegging og gjennomføring av pilotanlegg. Markedsføring
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Dialog med mulige investorer og samar-

Hele bilaget er en annonse fraTrondheimsregionen
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31 nye selskaper er sprunget
ut fra NTNU Technology
Transfer siden 2004:
2010: SURF Technology AS – akustisk
måleteknikk for medisinsk diagnostikk
Kaliber Industridesign AS – oljesaneringsenhet for fjerning av oljesøl på
land
Eirik Andersen DA – rifle- og jaktsekk
limSim AS – maskinvare som tillater
mer komplekse simuleringer på kortere tid.
Realfokus AS – ingeniørspillet
(www.ingeniørspillet.no)

GJØR MØKK TIL ”BENSIN”: Gründer Gøril Forbord og daglig leder Håvard Fjeldvær omskaper nå en lys ide om grønn teknologi til spennende forretning. Metangass
fra frau blir snart miljøvennlig drivstoff for bussen.

Har gjort 60
påfunn til butikk
Siden 2004 har 60 smarte
påfunn er blitt til butikk ved
hjelp av NTNU Technology
Transfer. MemfoACT er på
vei inn i rekken.
Tekst og foto: Siri Gulliksen

bussen
beidspartnere.
Gründer Gøril Forbord overlot daglig leder-tittelen til Håvard Fjeldvær,
som har bred erfaring fra industrialisering både i inn- og utland.

I

ngen annen forsknings- eller undervisningsinstitusjonen i Norge har skapt
mer ny næringsvirksomhet, ifølge en
undersøkelse publisert i Dagens Næringsliv.
– Vi er svært stolte av det vi har fått til,
men erkjenner samtidig at potensialet er
større, sier Karl Klingsheim, administrerende direktør i NTNU Technology Transfer AS.
TTO oppmuntrer forskere til å tenke på
hvordan forskningsresultatene deres kan
komme til størst mulig nytte. Etableringen kom etter at Stortinget i 2002 påla
universitetene et større ansvar for å kom-

Satser internasjonalt
Nylig signerte MemfoACT en avtale
med selskapet GLØR i Lillehammer,
hvor det skal bygges pilotanlegg og
fyllestasjon. Om ett år håper MemfoACT å være på markedet med biometandrivstoffet sitt.
– Vi vil sikte oss inn mot markedet
i både Sverige og Tyskland. Markedet
for denne typen drivstoff her i Norge
er ikke så stort ennå, men vi håper
jo selvfølgelig på kunder her til lands
også, sier Fjeldvær.
Samarbeidet med NTNU vil vedvare. Gøril Forbord og May-Britt Hägg
var begge med og kjempet om tittelen
«Årets kvinnelige gründer 2011». De
ble til slutt blant de seks beste av totalt
70 nominerte.

mersialisere egne forskningsresultater og
ansattes oppfinnelser.

Tenk patent!
Når forskere eller gründere kommer til
TTO med et konsept, vurderes først ideen
opp mot næringslivets behov og nye muligheter i markedet. Så følger en eventuell
patentsøknad, før arbeidet starter med
forretningsutvikling.
– Ofte er patentering nødvendig for å
«sikre» ideen. I disse tilfellene er det viktig
å sende inn patentsøknad før forskningsresultatene offentliggjøres eller brukes i
for eksempel undervisningsøyemed, understreker prosjektleder i TTO, Erik Wold.

Spin-off eller lisens
Flere faktorer spiller inn ved valg av kommersialiseringsvei – mest av alt forskernes
ønsker og ambisjoner.
– Dersom forskeren ikke ønsker å involvere seg aktivt i kommersialisering av
teknologien sin, kan en lisensavtale med
en bedrift være det beste alternativet, forklarer Wold.
Andre synes teamarbeidet og det å
jobbe sammen mot et felles mål er motiverende i seg selv. I disse tilfellene kan
et spin-off selskap være løsningen, som i
MemfoACTs tilfelle.

En av ti gjennom nåløyet

FOREDLER IDEER: Prosjektleder Erik Wold og
TTO-direktør Karl Klingsheim ved NTNU lager
butikk av ny kunnskap.

Salg av ny teknologi kan være utfordrende. Hvert år vurderer de ansatte ved TTO
om lag 100 ideer for videreutvikling og /
eller kommersialisering. En av ti kommer
gjennom nåløyet. Prosessen fra skisseblokk til marked tar pluss minus to år.
Arbeidet ved TTO finansieres av midler fra blant annet Norges Forskningsråd
og FORNY 2020. Fortjeneste fra salg av
aksjer i spin-off selskaper eller royalty fra
lisensavtaler deles likt mellom forskerne,
det aktuelle instituttet ved NTNU og TTO.
Frem til ideen blir inntektsgivende, er all
hjelp fra TTO helt kostnadsfri for forskeren på NTNU. TTOs årlige budsjett er på
om lag 30 millioner kroner.

2009: Ecotone AS – tjenester innen
marin miljøovervåkning, gjennom
optisk og akustisk instrumentering på
undervannsroboter.
APIM Therapeutics AS – forbedrer
cellegiftbehandling for kreftpasienter
Mucova Therapeutics AS – utvikler
medisinske logistikkløsninger
2008: Geopos AS – en markedsplass
for utveksling av data mellom ulike
telenetteiere og forsyninger av posisjonsdata til tilbydere av lokasjonsbaserte tjenester.
Proatia AS - produserer protonledende materialer for brenselceller.
MemfoACT AS – karbonmembran for
gasseparasjon.
Preseria AS – service for presentasjon
av arbeidsprosesser.
Dynamic Rock Support AS – fjellforsterkningsutstyr.
Vectron BioSolutions AS – produksjon
av rekombinante proteiner.
Arktitekthjelpen BA – senker terskelen for å kunne bruke en arkitekt.
2007: Dynavec AS – avanserte design- og produksjonsmetoder for
fremstilling av optimaliserte pumper
og turbiner.
Hybond AS – ny teknologi for sammenføyning av aluminium uten tap
av materielle styrke.
Ceramic Powder Technology AS –
produksjon av keramisk pulver i flere
komposisjoner.
2006: Aptomar AS – leverer avanserte styringssystemer for sikkerhetskritiske og krevende marine HMSsegment.
Vireo AS – øker matholdbarheten ved
bruk av naturlige ekstrakter.
Initial Force AS – utvikler skreddersydde biomekaniske feedback-systemer
for idrett
Secustream Technologies AS – leverer
sikkerhetsløsninger til interaktive tvkanaler. Solgt til Conax AS i 2008.
ChapDrive AS – hydrauliske overføringer for vindturbiner.
TRD Innovation Lab – brukerdrevet
innovasjon, strategi og innsikt. Solgt
til PTL i 2009.
2005: Pelagic Power AS – ny tekno–
logi for utnyttelse av bølgeenergi.
2004: Gauldal Consult AS – tilbyr
konsulenttjenester
til små vannkTrondheimsregionen
raftverk.
Trondheimsregionen
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Dra nytte av
vår kunnskap!
Forskning • Utvikling • Formidling
• Bemannet romfart • Organisasjonsutvikling
• Innovasjon • Idrett • Skole • Entreprenørskap
• Oppvekstvilkår • Velferdsordninger • Inkludering
• Mangfold i arbeidslivet • Psykisk helsearbeid
Forskningsinstituttet vårt holder til på
Dragvoll i Trondheim, og teller cirka 150 ansatte.
I 2010 ble vi kåret til Gasellebedrift for
tredje år på rad.

Samarbeid: Over 150 ansatte i NTNU Samfunnsforskning forsker på og formidler kunnskap innen
en rekke områder. Fra venstre: Christian Wendelborg, Jim Lurie, Kristin Mauseth Vikland, Gry Stub,
Bente Aina Ingebrigtsen, Gjert Aanes og Torunn Vasseljen.

«Vi forsker for næringslivet, myndigheter, organisasjoner og medmennesker»

Telefon: 73 59 63 00 • E-post: kontakt@samfunn.ntnu.no
Faks: 73 59 66 24 • Post: NTNU Samfunnsforskning AS, 7491 Trondheim
Besøksadresse: Samfunnshuset, Dragvoll Allé 38 B, Trondheim
Hjemmeside: www.samforsk.no

Ingeniørstudentene Eigil Risan og Carl Skaar har tilbrakt store deler av sitt siste semester ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ute i industribedrifter i stedet for ved høgskolen. Ordningen kalles bedriftscampus, og er finansiert av VRI Trøndelag. Risan
og Skaar fullfører i disse dager bacheloroppgaven sin i samarbeid med Leksvikbedriften Eltorque AS.

Flytter klasserommet
ut i industribedriftene
– De ukene jeg var i industrimiljøet i Leksvik fikk jeg
innsikt i hvordan ingeniører arbeider i bedrifter, og
jeg lærte veldig mye som man ikke kan tilegne seg
på skolen. Dessuten kom jeg i kontakt med en bedrift
som jeg nå har skrevet bacheloroppgaven for, sier
Eigil Risan.
– Dette er noe helt annet enn å bare komme på
besøk for å møte en kontaktperson. Studentene blir
kjent med mennesker, kultur og bedrift, de får praksis
som ingeniører og kan bruke den nye kunnskapen
sin til å se muligheter og potensial, sier Tomas Rønsberg ved HiST, som er ansvarlig for Program for maskinteknikk og logistikk.

Fakta VRI Trøndelag
VRI Trøndelag er et prosjekt som arbeider for å koble
sammen forskning- og utviklingsmiljøer, næringsliv og
offentlig virkemiddelapparat for å øke verdiskapingen i
næringslivet i Trøndelag. Å bidra til mer samarbeid mellom
studenter og bedrifter er en viktig del av VRI Trøndelags
Trondheimsregionen
oppgaver. VRI Trøndelag har finansiert utviklingen og driften av bedriftscampus. Prosjektet inngår i Forskningsrådets
program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).
Trondheimsregionen
Se www.vritrondelag.no for mer informasjon.

Trondheimsregionen
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Til stor nytte for bedriften
Teknisk sjef Tor Erik Nebb i Eltorque AS beskriver samarbeidet med de to studentene som en utelukkende
positiv opplevelse, der bedriften har lært mye av studentene. Nebb er imponert over studentene.
– De har gjort en meget god jobb, og dette er et
opplegg vi anbefaler andre bedrifter å benytte seg
av. Gevinstene er langt større enn innsatsen for bedriften, sier Nebb.
Pilotprosjekt og valgfag
Høgskolen i Sør-Trøndelag ser store fordeler med tett
kobling mellom maskiningeniørstudenter og bedrifter. Studentene Skaar og Risan deltok på et pilotprosjekt som involverte bedrifter i Leksvik, Skogn og
Orkanger. Til neste år får hele 70–80 studenter dette
tilbudet som et valgfag, og det åpner seg dermed
muligheter for enda flere bedrifter til å trekke veksler
på studentene og fagmiljøet ved høgskolen.
FORNØYD: Konstruksjonsteknikkstudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har tilbrakt deler av siste semester ute i industribedrifter, og er svært
fornøyd med denne erfaringen. Fra venstre studieretningsleder Frank Almli,
student Carl Skaar, studieleder Tomas Rønsberg og student Eigil Risan, alle
tilknyttet Høgskolen i Sør-Trøndelags avdeling for teknologi.

Hele bilaget er en annonse fraTrondheimsregionen
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Trøndere varmer russerne
Laks er vår største eksportartikkel til Russland.
Varmeovner er den nest
største.
Tekst: Hans Kringstad
Foto: Carl-Erik Eriksson
Fugro OCEANOR er et hi-tech selskap med
hovedkontor i Trondheim. Klimaovervåkning
og rådgivning knyttet til offshore vindenergi
og bølgeenergi er i sterk vekst.

B

edriften Glen Dimplex Nordic AS
holder russerne varme gjennom vinter og frost. Mellom 130 000 og 150
000 ovner finner hvert år veien fra fabrikken i Stjørdal til det russiske markedet.
Bedriften er Nordens største på området.
Med sine 220 ansatte produserer den omlag
500 000 enheter årlig.
For mange er det en gåte at en bedrift i
denne bransjen i et av verdens dyreste land
kan konkurrere med lavkostland. En timelønn i Norge er 30 ganger lønnen i Kina, og
Kina er slett ikke billigst lenger.
– Mye av forklaringen ligger i ekstremt
effektiv produksjon gjennom blant annet
høy grad av automatisering, forklarer teknologidirektør Morten Krangsås.
Bedriften har samarbeidet med NTNU
og SINTEF for å sikre maksimal flyt og topp
tempo. Roboter gjør alt fra å lage hull i metall, til å grovmontere, lakkere og plukke
bruksanvisninger.
Kontinuerlig fokus på forbedring, nyskaping og kvalitet er den andre biten av forklaringen. Glen Dimplex er verdens største aktør innen varmeindustrien, og satser
voldsomt på innovasjon. Det er nødvendig

Miljøovervåkningsbøyer er levert
til en lang rekke land for å bedre værvarslingen, varsle sykloner mer nøyaktig, erstatte
kostbare værskip, bedre sikkerheten til sjøs,
utforske og varsle El Nino, inngå i beredskapen mot oljeutslipp og andre utslipp, overvåke
radioaktivitet, bedre dypvannsovervåkningen,
bedre tsunamivarslingen og etablere bedre
design og operasjonelle kriterier for flytende
og faste offshore installasjoner.
I FLYTSONEN: Rask produksjon utviklet i samarbeid med NTNU og SINTEF gjør det mulig for bedriften Glen
Dimplex Nordic i Stjørdal å masseprodusere varmeovner i konkurranse med lavkostland.

for å overleve i konkurransen fra land med
langt lavere kostnadsnivå. Løsninger for å
redusere CO2-utslipp står sentralt i selskapets strategi.
Konsernet har nærmere 9 000 ansatte.
500 driver utelukkende med utvikling av
nye produkter. Ti av disse befinner seg i
Stjørdal.
Utviklerne arbeider med stadig mer intelligente produkter. I avanserte elektriske

varmeovner sitter nå hjernen i komplette,
innendørs klimasystemer. De har høy følsomhet og samarbeider med varmepumper, ventilasjonsanlegg og annet utstyr.
Et annet eksempel er touch-ovnen med
teknologi som i smarttelefoner. En berøring, og vips; ovnen lystrer deg.
Du kan lese mer om Glen Dimplex
Nordics historie på www.trondheimsregionen.no

OCEANOR er ektefødt trøndersk
som nå en del av det internasjonale selskapet
Fugro. Fugro OCEANOR planlegger å øke
staben innen det mekaniske og elektroniske
fagområde, og ønsker også å rekruttere
personer med relevant universitetsbakgrunn.
For interesserte
vennligst se vår web
www.oceanor.com

Fremtidens

transport-

utfordringer
lar seg ikke løse av

vei og bane alene

Sjøveien
må med i

puslespillet
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

Følg prosessen med nytt logistikknutepunkt for Midt-Norge på www.tih.no
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Leter etter gull verden rundt
Devico fra Melhus er mineraljegernes håp
Gruveselskaper over hele
verden kontakter et firma
på Melhus utenfor Trondheim for å finne gull.
Tekst: Hans Kringstad

D

evico produserer smart boreutstyr som øker sjansen for faktisk
å støte på den smale gullåren
man antar finnes nede i dypet.
Selskapet leier ut teknikere og patentert teknologi som gjør jakten på verdifulle mineraler biligere og mer treffsikker enn før.
Gründeren Viktor Tokle reiste i mange
år rundt og målte retningen på borehull
via jobben i SINTEF. I 1988 startet han
Devico sammen med kona Bodil. Tokles
spisskompetanse ble til en blomstrende
bedrift.
I år har Devicos folk og utstyr vært ute
på leteboring i blant annet Nord-Finland
(gull), Kiruna i Sverige (jernmalm), Brasil (gull) og Portugal (sink). Selskapet
avsluttet nylig et prosjekt i Australia. I
tillegg har lisensbrukere i Canada prosjekter i drift i USA, Canada og Guyana
i Sør-Amerika.
Tokle løste problemet med at et kjernebor ikke alltid går rett. Et bor svin-

Foto: Thor Nielsen/MARINTEK

Foto: Devico

Foto: Thor Nielsen/MARINTEK

TRØNDERSK MINERALJAKT: Devico fra Melhus på leteboring i Chile. 

ger i møtet med harde og mindre harde
bergarter. Før slapp man ned utstyr for
å måle avvik og fastslå borets nøyaktige
posisjon. Poenget er å vite hvor man er,
og å sikte seg inn på punkter geologene
peker ut som lovende i arbeidet med å
kartlegge berggrunnen.
Viktor Tokle visste at oljeindustrien
kunne styre borene sine. Han tilpasset
denne boreteknologien til mineralleting
på land. Samtidig utviklet Devico et sett
med måleinstrumenter som kontinuerlig gir oppdatert posisjon. Dermed kan
du justere kursen og vite presist hvor
du borer uten å stoppe opp for å slippe
instrumenter ned i hullet. Med Devicos
styringssystem borer selskapene forgreininger som sprer seg ut fra et moderhull
og gir en systematisk kartlegging.
Devico AS tilføyde en tredje funksjon:
Borekjerner – altså prøver av fjellet – kan
hentes inn uten å ta opp selve boret. En
vaier heiser fortløpende borekjerner opp
av bergets indre.
Både SINTEF og NTNU har betydd
mye for utviklingen av det høyteknologiske boreselskapet. Devico rekrutterer
mange dyktige feltingeniører fra Bulgaria. Båndene til Bulgaria ble knyttet via
forskningsmiljøet på NTNU.
Du kan lese mer om Devicos historie
på www.trondheimsregionen.no

På Tyholt i Trondheim arbeider Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK)
med å utvikle teknologiske løsninger som muliggjør erobringen av havrommet.

Utvikler fremtidens havromsteknologi
70 prosent av jordens overflate består av
vann. 80 prosent av havene er dypere enn
3000 meter. I havrommet ligger nøkkelen til
Norges økonomiske fremtid og løsningen på
utfordringer som energi, klima og mat.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
Oddvar Eide
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Verdensledende fagmiljø
MARINTEK har 200 ansatte og er en del av
SINTEF-konsernet. MARINTEK holder til i
Marinteknisk senter på Tyholt, sammen med
NTNU Institutt for marin teknikk. I regjeringens Maritime strategi beskrives dette som
“et verdensledende forskningsmiljø”. Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite
omtaler Trondheimsmiljøet som “Europas
tyngste maritime tekniske forskningsmiljø”.

Økt satsing på offshore vind
– Vi arbeider i et globalt marked sammen
med industri og universitetsmiljøer for å utvikle fremtidens havromsteknologi, forteller
MARINTEKs administrerende direktør Oddvar Eide. – Våre satsingsområder har vært
maritim sektor samt olje og gass. Vi satser
nå i økende grad også på havenergi, både
tidevanns- og bølgeteknologi, og ikke minst
offshore vindkraft, forteller Eide.
– Vi er aktivt med i NOWITECH (Norwegian
Research Centre for Offshore Wind Technology) og har sammen med øvrige SINTEF-enheter bred erfaring og kompetanse når det
gjelder teknologiutvikling knyttet til offshore
vind.

– Verdens første flytende vindturbin, Hywind, ble testet hos MARINTEK i en tidlig fase,
og vi bygger nå allianser med industriaktører
for å utvikle FoU-prosjekter knyttet til havenergi og krevende maritime operasjoner.
Norge – en marinteknisk stormakt
De hydrodynamiske laboratoriene på Tyholt,
Skipsmodelltanken (1939) og Havbassenget
(1981), har bidratt til Norge som en stormakt
mht. utnyttelse av havrommet. Men man må
videre.
– Visjonen Norge som globalt marinteknisk
kunnskapsnav er bakgrunn for prosjektet
Ocean Space Centre; ny infrastruktur som
gjør norske fagmiljøer i stand til å ta ledertrøyen i konkurransen om havromsteknologi,
avslutter Oddvar Eide.

Hele bilaget er en annonse fraTrondheimsregionen

www.trondheimsregionen.no – fra idé til butikk

Verdiskaping i fokus
STATSBESØK: Fra Kongeparets besøk i Kroatia, der Leiv Eiriksson Nyskaping deltok.

Foto: Leiv Eiriksson Nyskaping

Leiv Eiriksson – åpner
dørene til verden
Verden venter. Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) i
Trondheim åpner dørene
for små og mellomstore
bedrifter som vil vokse.
LEN etablerer kontaktpunkter i utlandet
og har bygd opp det selskapet kaller et operativt brohode i Kroatia.
13. mai besøkte Kong Harald og Dronning Sonja dette kontaktpunktet for norskkroatisk samarbeid i byen Sibenik. Der har
LEN og SIVA startet nyskapingsselskapet
CroNoMar som skal bidra til at norske og
kroatiske bedrifter utnytter de sterke sidene til hverandre.
-Hensikten med denne delen av arbeidet vårt er å hjelpe små og mellomstore
bedrifter ut i verden slik at de kan vokse,
sier administrerende direktør Malvin Villabø i LEN.

Døråpnerne har tre hovedmål:
• Å skaffe nye markeder.
• Å skaffe underleverandører og samarbeidsparter som øker konkurransekraften for norske produkter/tjenester og
bedrifter
• Å hjelpe til med logistikk – det vil si å
følge opp blant annet produksjon, kontrakter og økonomiske oppgjør.
Brohodet CroNoMar skal bidra til å
skaffe norske bedrifter innenfor marin og
maritim sektor gode nettverk på Balkan.
– Vi valgte Kroatia fordi landet har vært
en stor skipsbyggingsnasjon som ble satt
tilbake av krigene på Balkan. Kroatia har

en kompetanse som er rimelig lik vår,
men lavere kostnader. Det var et poeng å
bygge opp egen representasjon i en nasjon
dit avstanden fra Norge for SMB-bedrifter
er ganske mye mindre både geografisk og
kulturelt, sammenlignet med fjerne Østen,
sier Villabø.

Under statsbesøket i mai fikk
nyskaping stor oppmerksomhet:

NCE Instrumentation er en næringsklynge for instrumenteringsbedrifter, lokalisert i Trøndelag. NCEI skal videreutvikle bedriftenes og regionens globale konkurranseevne og bidra til økt verdiskaping. I 2011 satser vi maritimt og setter fart
mot markedsområdene offshore subsea, arktisk instrumentering, offshore vind
og havbruk.
Vi arrangerer hver onsdag Offshore frokost med innledere fra de største selskapene innen olje og gass. For oppdatert program og påmelding, besøk vår nettside www.ncei.no. NCEI ønsker nye medlemmer velkommen til Norges fremste
treffsted for instrumenteringsbedrifter!
Norwegian Centres of
Expertise Instrumentation

Gjennom å være
en møteplass for
samhandling og
erfaringsutveksling
skaper NCEI markedsmuligheter for de små
og kostnadseffektive
leveransekjeder for
de store.
Torbjørn Akersveen,
daglig leder i NCEI

– En av tolv klynger i det
nasjonale NCE-programmet
– Finansieres av Innovasjon Norge,
SIVA og Norges
Forskningsråd
– Består i dag av 15 høyteknologibedrifter i Trøndelag
– Samarbeider med FoU-miljøet
ved NTNU, SINTEF og HiST
www.ncei.no

• Kong Harald markerte etableringen av
det maritime Innovasjonssenteret iNavis
i Sibenik som er et samarbeid mellom
Norge og Kroatia
• Dronning Sonja døpte to katamaraner
for oppdrettsnæringen som skal leveres
til Norge – en til Frøya og en til Vikna.
• Næringsliv-seminar med fokus på Kroatia sin maritime konkurranse-evne
Flere norske bedrifter har allerede et nært
samarbeid med kroatisk næringsliv. Blant
annet blir skip og maritimt utstyr utviklet
i Norge, bygget i Kroatia, og fylt med teknologi fra Norge.
Leiv Eiriksson Nyskaping har vært
involvert i etablering av over 100 nye bedrifter siden starten i 1994. Malvin Villabø
anslår at minst fem av disse selskapene vil
slå gjennom globalt.
LEN bidrar med rådgivning, utvikling
og finansiering fra ide til livskraftig bedrift. Trondheimsselskapet holder til i Pirsentret, som rommer en fruktbar miks av
nye og veletablerte teknologibedrifter.
– De som allerede har lykkes fungerer
som mentorer for de nye. Vi forsøker å lage
et Pirsenter i miniformat i Kroatia, sier administrerende direktør Malvin Villabø.

Nordic’s baery-powered wireless solutions are
changing the way people live, work and play

Trondheimsregionen på topp i omdømme
Trondheimsregionen er storbyregionen flest
sier de kan tenke seg å flytte til hvis de skal
flytte. Dette er også det mest attraktive stedet å ta høyere utdanning. Det går fram av
svarene i en omdømmeundersøkelse gjennomført i 2009.
Hele 96 prosent av de spurte sier at de
ser på Trondheimsregionen som et bra sted
å ta høyere utdanning. 89 prosent svarer
at regionen har gode forskningsmiljøer.
79 prosent mener Trondheimsregionen har
attraktive jobber for folk med høyere utdanning. Undersøkelsen ble utarbeidet av

Her er noen enkeltfunn blant
de spurte på landsbasis:
”Jeg kan tenke meg å bosette meg i…”:
Trondheimsregionen:
61 prosent
Stavangerregionen:
49 prosent
Bergensregionen:
47 prosent
Kristiansandsregionen: 44 prosent
Osloregionen:
33 prosent

w w w. n o r d i c s e m i . c o m

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

Access Mid-Norway og Sør-Trøndelag
fylkeskommune i samarbeid med selskapet Ordkraft.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Pirsenteret i Trondheim – Leiv Eiriksson Nyskaping

– Miljø for ny næringsutvikling og vekst
n
n
n
n
n
n

150 teknologiselskaper
60 nyetablerte selskaper
Velutviklet service infrastruktur
65 000 m2 – utviklet over en 25-årsperiode
3000 arbeidsplasser
+ 1200 studenter (BI)

Leiv Eiriksson Nyskaping AS
n
n
n
n
n
n

Nærhet til FoU-miljøer
Inkubator for 15–20 selskaper i Pirsenteret
Regional nyskaping i hele Trøndelag
Vekstskaper gjennom internasjonalisering
Regional oppstartskapital
Nettverksutvikling gjennom NCE-programmet

www.pirsenteret.no

www.len.no

Støren Treindustri viser muskler
Støren Treindustri tar grep for å imøtekomme en stadig større produktetterspørsel fra
proffmarkedet. 30 millioner blir investert i ny bygningsmasse, nytt produksjonsutstyr og
kvalitetsheving av produktene.

B

edriften har fordoblet omsetningen
i løpet av de siste to årene. Staben
er utvidet med 40 mann på seks
måneder. Men den produktorienterte
produsenten av elementhus, precuthus og
takstoler – Støren Treindustri – har ambisjoner om å vokse enda mer.
– Vårt mål er fordoble omsetningen ytterligere i løpet av de neste par årene, sier
administrerende direktør, Roald Haug.
Bedriften,Trondheimsregionen
som holder til på Støren i
Midtre Gauldal, kombinerer moderne
trevareindustri og tradisjonelt håndverk
og er i dagTrondheimsregionen
en av de mest profesjonelle
materialadministratører i Norge. Støren
Trondheimsregionen
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Treindustri leverer bygningsmasse til byggmestere, entreprenører og eiendomsutviklere, og har siden etableringen i 1969
opparbeidet seg et godt rykte i den profesjonelle byggebransjen.

– Stor fleksibilitet når det gjelder
produksjon og god kommunikasjon har
gitt oss kunder over hele landet, sier Haug.
Foruten å være fast leverandør til ferdighusfirmaer, finnes flere velrenommerte
utbyggere – som PEAB, Aker Utvikling,
Westre Gruppen, HENT og Godhavn –
på Srøren Treindustris kundeliste. En stadig
større andel av omsetningen skjer nå i østlandsområdet.
– Men vi har kapasitet til å betjene enda
flere! Understreker Haug.
Støren Treindustri har kapasitet til å levere 1000 precut- eller elementhus per år
og 80.000 takstoler.

Ta kontakt for en
uforpliktende samtale.
STØREN treindustri, 7290 Støren
Tlf: 72 43 92 00
Faks: 72 43 92 20
e-post: post@storen-treindustri.no
www.storen-treindustri.no

www.trondheimsregionen.no – fra idé til butikk
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ØKT VERDISKAPNING
I DIN VIRKSOMHET
Handelshøyskolen BI tar utgangspunkt i virksomhetens utfordringer
og skreddersyr kompetanseprogrammer.
Alle virksomheter er unike. Dette tar vi hensyn til når vi utvikler kompetanseprogrammer for virksomheter. Målrettet kompetanseutvikling er et viktig
premiss for å skape økt verdi og innovativ forretningsutvikling i bedrier og
oﬀentlig sektor.
Handelshøyskolen BI, representert gjennom sitt sterke fag – og forskningsmiljø,
er en viktig kompetansepartner for lokalt næringsliv og oﬀentlig sektor. Alle
programmer tilrettelegges og utarbeides i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Innholdet i programmene skal bidra til å løse de reelle utfordringene virksomheten står overfor, samtidig som det skal gi kompetanseutvikling for den
enkelte deltager. Vi utvikler alt fra korte kurs til studieprogrammer av lengre
varighet. Som en ledende vitenskapelig høyskole dekker Handelshøyskolen
BI et omfattende fagfelt, som for eksempel:
• Ledelse, organisasjon og strategi • Styrearbeid og innovasjon • Økonomi
• Markedsføring og kommunikasjon • Internasjonalisering • Kultur og språk

BI Trondheim • www.bi.no/trondheim/evu • 98 25 17 58/98 25 17 64
TYNGDEN DU TRENGER

250 dekar næringsareal ledig!
Største næringsareal nært Trondheim
• Ferdig regulert. Stort, tilgjengelig og lettbebyggelig
• Bare 17 dekar er bebygget.
• Sentralt, bare 24 km sør for Trondheim sentrum og 4 km fra Melhus sentrum
• Like ved E6 og annen infrastruktur
• Melhus er i vekst med gode boligmuligheter og et omfattende servicetilbud
Trondheimsregionen

Kontakt: Tlf. 916 98 765 www.melhusnaringsareal.no

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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ET OPPKOMME AV IDEER: Navnet og språket var et handikap da Reza
Hezari kom til Norge fra Iran. Ved hjelp av kreativitet, pågangsmot og gode
venner ved NTNU lager han stadig nye, norske arbeidsplasser fra basen sin
i Leksvik.

Petter Smart fra Iran
Bruker NTNU-hjerner for å lage nye bedrifter
Her er Trondheimsregionens egen Petter Smart. Reza
Hezari har etablert et tjuetalls selskaper siden han kom
til Norge i 1986. Strategisk og hyppig bruk av tilgjengelige
FoU-ressurser forklarer seriegründerens mange suksesser.
Tekst og foto: Siri Gulliksen
Hezari vet å håndtere det verktøyet kunnskapsmiljøene i og rundt NTNU representerer. Få har tettere kontakt med universitetsmiljøet, og knapt noen enkeltperson
har laget samfunnsnyttig butikk av flere
ideer.
Siden 2000 har Hezari drevet aktivt
som idéutvikler gjennom IDM (Innovative
Development & Marketing). Konsulentselskapet fungerer i dag som et holdingselskap for en rekke datterselskaper. Alle har
håndplukket spisskompetanse fra regionens FoU-ressurser.
– Jeg har engasjert meg i flere NTNUinitierte prosjekter siden jeg avsluttet egne
studier. Det er lettere å spørre om hjelp
når man ikke kutter alle bånd. Gjennom
nettverket mitt ved NTNU har jeg førstehånds kjennskap til de uendelig mange
ressursene som finnes i regionen. Det er
takket være denne kompetansen at jeg har
kommet dit jeg er i dag, sier Hezari.

– Tankene som nå bygges i Vanvikan
har den egenskapen at de produserer kjemikaliene som trengs til oljeproduksjon.
Ved hjelp av injeksjonspumper blir oljen
tilført kjemikalier, forklarer Hezari.
Salget av de 19 meter lange og 80 tonn
tunge innretningene til Hyundai Heavy Industries, sikret Inrigo en inntjening på 24
millioner kroner.

Vann til Vanvikan
Også innad i regionen har Inrigo spennende prosjekter på gang. I samarbeid med
Leksvik kommune og Innovasjon Norge er
selskapet i ferd med å gjennomføre et prosjekt for å forbedre drikkevannskvaliteten
fra vannverket i Vanvikan.
– I dag er det en forholdsvis høy konsentrasjon av planterester i drikkevannet.
Vi har i samarbeid med NTNU utviklet og
patentert en prototype på et prefiltreringssystem som nå skal testes ut i Vanvikan,
forteller Hezari.
Vannanlegget skal være operativt i løpet

av året og blir det første i Europa som tar i
bruk en keramisk membran fra det japanske selskapet Meta Water.
Inrigo hadde en omsetning i 2008 på
3,8 millioner kroner. I 2010 var tallet 7,5
millioner. I 2011 er forventet omsetning på
hele 33 millioner kroner.
– Håpet er å fordoble innen 2013, sier
Reza Hezari.

Selvgjort er velgjort
Da Hezari kom til Norge for snart 25 år
siden var første utfordring å lære seg språket. Det gjorde han i løpet av ett år. Deretter begynte han ingeniørstudier ved NTNU
og forserte studiene for å være sikker på
å få jobb. Men drømmejobben uteble, noe
som muligens hadde sammenheng med
sivilingeniørens unorske navn.
Men Reza Hezari visste råd, brukte hjernekraften på NTNU – og laget selv den
ene arbeidsplassen etter den andre. Til
sammen har han skapt et hundretalls arbeidsplasser, både i og utenfor regionens
grenser.

Løsninger for fremtidens vannrensing

Goliat på kundelista
Den siste av seriegründerens selskaper er
Inrigo AS, en leverandør av utstyrsenheter og konseptløsninger for behandling og
transport av væsker i rørsystem. Inrigo har
flere spennendeTrondheimsregionen
prosjekter på gang. Blant
annet skal de levere tre såkalte kjemikaliepakker til den nye Goliat-plattformen som
Trondheimsregionen
skal operere i Barentshavet.
Idéen og teknologien til offshoreprosjektet er utviklet i
samarbeid med Alfsen og Gunderson AS.
Trondheimsregionen
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Design – Konstruksjon – Produksjon
RULLER VIDERE: Seriegründeren fra Iran gjør oppfinnelser på løpende bånd. Nye ideer blir til samfunnsnyttig forretning.

LIV-bygget, 7125 Vanvikan – www.inrigo.no

Annonse

Alt under ett tak
Alle Britannias barer og restauranter er
åpne for alle. Du trenger verken reservere bord flere måneder i forveien eller
ha en tykk lommebok for å legge venninnelunsjen eller søndagsmiddagen hit.

B

ritannia ønsker at flere av byens borgere skal finne
det naturlig å stikke hodet innom det ærverdige signaturbygget midt i Trondheim sentrum.
I Palmehaven kan du få varme og kalde lunsjeretter, laget
av gode norske råvarer og tilberedt av dyktige kokker, til
helt «normale» priser – med levende pianomusikk som
akkompagnement.
Britannia Spa og Velvære
Noen kalte det galskap da Britannia annonserte planene
om å transformere parkeringskjelleren tilknyttet hotellet
til en fullskala spaavdeling. Men skeptikerne måtte spise
i seg ordene sine. Hvem trenger vel ikke litt luksus i en
travel hverdag?
Britannia Spa og Velvære er gratis for hotellets gjester,
men du må ikke overnatte for å oppleve Britannias “drømmeverden”. Hva med å la kroppen komme til hektene etter ei lang arbeidsuke i avdelingens mineralbasseng under
en vakker nordisk stjernehimmel?
Eller la erfarne og dyktige hender løse opp i hverdagens
stress og bekymringer som har en tendens til å slå rot i
nakke og rygg?

Tør vi foreslå å bytte ut søndagsutflukten med barna til
Pirbadet med en eksklusiv spadag med tilhørende prinseeller prinsessespa?
Spa-avdelingen tilbyr også en rekke opplevelsespakker
og har et stort utvalg av spa- og hudpleieprodukter.
Lange tradisjoner
Britannia har vært en del av bybildet og selve sjela i Trondheim siden 1897. Kontrastene fra da til nå er store, noe
som er svært iøynefallende når man står utenfor fasaden
og ser Britannias beliggenhet mellom nyere forretningsbygg.
Britannia er et uavhengig hotell som er en del av
medlemsorganisasjonen De Historiske Hotel og Spisesteder. Hotellets kulturelle alibi ivaretas gjennom et tett og
godt samarbeid blant annet Trøndelag Teater, Rosenborg
Ballklub, Olavsfestdagene og Håkon Bleken. Sistenevntes
verker pryder veggene på en rekke steder inne i bygget.
I sommer tilbyr hotellet gode sommerpriser for de som
ønsker seg ”feriefølelsen”, men ikke har mulighet til å reise langt bort.

Sommerkampanjer:
• Coops-medlemstilbud
• «3 for 2 hotellkupp»
– Betal for to netter, bo tre netter
• NAF-kampanje via De historiske hotell og
spisesteder (bookes via www.dehistoriske.no)
• Barneinnsjekking
Oppmerksomhet til barna ved ankomst
Følg Britannia hotel på Facebook for å holde deg
oppdatert på gjeldende kampanjer og tilbud.
Eller se nettsidene deres www.britannia.no
og www.dehistoriske.no
Alle har lov til å skjemme seg selv litt bort.
Ta en tur innom og kom hjem igjen med ny
giv og batteriene ladet.Velkommen!

Fakta
– 247 rom – 12 møterom – Spa- og
velværeavdeling – Restauranthus med
to barer og fire restauranter

www.britannia.no www.britanniaspa.no

Priseksempel Palmehaven:
Smørbrød med hjemmelagde grove fiskekaker: 145,Smørbrød med reker: 130,Omelett, laget av økologiske egg fra Røros: 135,Ønsker du noe søtt attåt, har Britannias egne konditorer
et bredt utvalg av kaker og desserter til kroner 60,PriseksempeL Hjørnet:
Spesialiteten og klassikeren Creolsk kyllingsalat:
liten/stor 150,-/170,Husets vin: Glass/flaske 82,-/410,-

Priseksempel Britannia
Spa og Velvære:
Spaweekend med massasje: 2345,- per person
i dobbeltrom, inkludert 1,5 timers massasje og
en 2-retters middag i Jonathan.
Prinse- eller prinsessespa (5-14 år): 30 min. 650,Britannias aromaterapi/klassisk massasje:
30/60 min. 650,-/890,Britannias champagnebehandling: 1290,Inngang: Mandag – torsdag: 300,Fredag – søndag: 500,(60 minutters spabehandling gir fri inngang)

Annonse

Totalleverandør av kraft, nettjenester og installasjon

Forbedring: Ny og forbedret kraftlinje
skal lokke nye næringer til Malvik.

Bedre nett skal gi mer næring
Malvik E-verk håper å lokke til seg mer næringsvirksomhet til kommunen, gjennom å tilby en ny og direkte kraftlinje som gir høy leveringssikkerhet og stor
leveringskapasitet til området.

T

idligere måtte kraftlinja gjennom flere
ledd for å komme fra A til B. Med ei
ny direktelinje, vil faren for eventuelle
feil være betraktelig mindre, ifølge nettsjef
Marius Olsen i Malvik E-verk
– Jo flere avgreninger på veien en
høyspentledning eller kraftkabel har mellom overliggende nettleverandør og kraftkunden – jo større er sjansen for at feil og
brudd kan forekomme, sier han.
Siste hånd på verket hva den nye kraftlinja angår ble lagt i februar. Under byggingen
ble miljøhensyn tungt vektlagt. I stedet for
å trekke kablene i direkte luftlinje, ble den

lagt utenom de populære turområdene.
Halvparten, om lag tre kilometer, ble lagt i
kabel under jorda for å sjenere de naturlige
omgivelsene minst mulig. Miljøhensynet
kostet både tid og penger, var resultatet var
vel verdt å vente på. Nå er alt klappet og
klart til å ta imot nye bedrifter til Malvik.
god beliggenhet
Men det er ikke bare det nye og forbedrede
nettet Sveberg industriområde kan lokke
eventuelle nye næringsvirksomheter med.
– Området ligger i umiddelbar nærhet til
både Trondheim og Værnes, bare 15 minutters kjøring unna – i hver sin retning, forteller markedssjef Elisabeth Sundal.
Dette gjør at det vil være attraktivt for
bedrifter å etablere seg her. I tillegg er industriparken lokalisert bare et par hundre
meter fra kraftleverandøren, Malvik E-verk.
– Hvis – mot formodning – feil på nettet
eller i installasjonen hos næringskunder
skulle oppstå, vil vi kunne tilby meget kort
responstid og en vakttelefon som er åpen
24 timer i døgnet. Vakttelefonen er betjent

av fagpersoner og disse vil kunne gi bedriftskunder den servicen de trenger – akkurat
når de trenger det, sier Olsen.
Ledige næringstomter
Et stort område med næringstomter står ledige i Malvik kommune. Tomter bare noen
hundre meter fra avkjøringen på E6 mellom

Trondheim og Værnes. Tomter med fantastisk fjordutsikt som bare venter på nye
bedrifter som vil etablere seg i «Trondheimsregionens indrefilet», som malvikbyggene
selv beskriver hjemkommunen. Og ikke
minst – med en ny kraftlinje som lover høy
leveringssikkerhet, stor kapasitet og god
kvalitet på strømmen.

VI HJELPER DEG MED FINANSIERINGEN

– BETAL OVER STRØMREGNINGEN
HVORFOR LUFT-LUFT VARMEPUMPE?
• Varmepumpen kan brukes året rundt, til både kjøling og oppvarming
• Færre plager knyttet til astma og allergi
• Du kan redusere strømutgiftene dine betydelig
• Skaper en naturlig sirkulasjon av luften
• Bedre luftkvalitet og inneklima med enkel betjening
• Toshibas modeller er blant de mest stillegående på markedet
VI UTFØRER
• Service og reparasjon på varmepumper
• Ny installasjon av varmepumper
og aircondition
DIN TRYGGHET

service: Markedssjef Elisabeth Sundal
og nettsjef Marius Olsen i Malvik E-verk
ønsker seg nye naboer og lokker med
god og stabil leveringskvalitet på kraft,
samt absolutt nærhet og kort uttrykningstid ved behov for service og vedlikehold.

• Montering av autorisert personell
• 5 års garanti
• Lokal kompetanse

Kontakt oss nå for en uforpliktende
befaring og tilbud !

Tlf 73 97 31 13
Installasjon@malvik-everk.no

Hele bilaget er en annonse fraTrondheimsregionen

www.trondheimsregionen.no – fra idé til butikk

Tre av 30.000 studenter i landets beste studieby
Kulturen, bykjernen, bymarka, Tekst: Linda Skjærvik Foto: Lena Knutli
Samfundet. Studentene selv
tudentene i Trondheim er langt
mer fornøyd med byen de studerer
har kåret Trondheim til landets
i enn studenter andre steder. Det
beste studentby.
viser Helse- og trivselsundersøkelsen

S

som ble gjennomført av studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Bergen
i fjor. Studentsamskipnadene i Stavanger, Oppland, Telemark og Finnmark
har også deltatt.

43 prosent av Trondheimsstudentene
gir byen høyeste skår, mens de tilsvarende tallene for Bergen og Oslo er 29 og
20 prosent.
Studentene setter sitt tydelige preg på
Trondheim. 30 000 studenter befinner
seg i en by med 174 000 registrerte innbyggere.
Det er først og fremst det gode studentmiljøet i Trondheim som gjør
at studentene er så fornøyde med

byen. Men Trondheimsstudentene er
også mer tilfreds enn andre med boligtilbudet, kulturtilbudet og utelivstilbudet.
Bare for transport skårer Oslo høyere.
Undersøkelsen er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og studentene selv. Studentsamskipnadene har
også deltatt i helseundersøkelsen. Norsk
Gallup utførte den.
Her er tre studenter som vet hvorfor
mange velger Trondheim.

PASSE STØRRELSE: Trondheim
er verken for stor eller for liten,
mener studentene Nikolai Norman
Andersen(f.v.), Mari Norman og Einar Overrein: – Byen er perfekt med
sin konsentrerte bykjerne. Her finnes
utesteder for en hver smak, en rekke
kulturarrangement og ikke minst
bymarkene i umiddelbar nærhet.

Nikolai Norman Andersen
(22), Harstad:

Mari Norman
(25), Haugesund:

Einar Overrein
(26), Rørvik:

Kom til Trondheim for snart tre år si
den. På den tiden har han fått bachelor
grad, leilighet og fast jobb.

– Studiemiljøet i Trondheim er unikt.
Her er det en frivillighetskultur man
ikke finner mange andre plasser.

Familiefaren fra Nord-Trøndelag synes
studentlivet i Trondheim er perfekt.

– Jeg hørte mye bra om Trondheim da jeg gikk
på videregående. Derfor var valget enkelt da jeg
skulle søke studiested.
Omtrent halvparten av kullet hans fra videregående dro til Trondheim. Det første året bodde
Andersen i kollektiv med kamerater fra hjembyen. I løpet av andreåret valgte han å investere
i egen leilighet.
Andersen har studert tre år ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag (HiST) på dataingeniørstudiet.
– Da jeg kom hit, hadde jeg ikke planer om å
bli boende. Nå har jeg blitt glad i byen. I tillegg
er det et veldig bra jobbmarked for meg her. Jeg
har fått fast jobb før jeg er ferdig med studiene,
sier Andersen.
Etter hvert engasjerte han seg i det frivillige
studentlivet. 22-åringen var med på å arrangere
den Internasjonale studentfestivalen (Isfit) i februar i år. Hvert andre år samles 450 studenter
fra hele verden for å diskutere internasjonale
tema.
– Trondheim er en akkurat passelig stor by,
sier Andersen.

Norman har vært øverste leder for selve symbolet
på studentfrivillighet i trønderhovedstaden - Studentersamfundet.
– Det er veldig populært å være frivillig som
student i Trondheim. Vi må avvise dobbelt så
mange som vi har stillinger til hvert år, forteller
Norman.
På Studentersamfundet jobber i overkant av 2
000 studenter inntil 30 timer hver i uka. Norman
tror den lange tradisjonen med frivillighetsarbeid
gjør Trondheim til den gode studentbyen. Studenter i en ny by glir lettere inn i miljøet ved å jobbe
frivillig.
– Man skaffer seg nettverk samtidig som man
får utvikle seg og lære mye utenom selve studiet.
Selv skal Mari Norman ta fatt på sitt sjette
og siste år på profesjonsstudiet i psykologi ved
NTNU. Hun tror hun har lært vel så mye, men på
andre områder, av vervene sine som på studiet.
– Jeg har lært veldig mye om ledelse og organisasjon. Det blir nesten som en tilleggsutdannelse.

Dronning Mauds Minnes høgskole (DMMH) er
kanskje den minst kjente utdanningsinstitusjonen
i Trondheim. Einar Overrein mener det gjør den til
den beste.
– For ikke å forsvinne i Trondheims enorme studentmiljø, tror jeg det er viktig at man finner seg til
rette på campus og i klassen. Er man fornøyd der,
er det lettere å engasjere seg i miljøet.
Etter å ha prøvd seg på NTNU, har han begynt
på førskolestudiet ved DMMH. Nå har han funnet
sin plass. Han er økonomiansvarlig i Studentrådstyret og leder for mannskoret på skolen.
– Siden vi ikke er så mange menn på skolen, har
vi startet et kor hvor vi kan møtes på tvers av klasse
og linje.
Både Overrein og samboeren er studenter.
Til høsten kommer barn nummer to. Paret mener
Trondheim er en ypperlig studentby også for småbarnsforeldre. Han synes det er perfekt å bli far
som student.
– Nå kan jeg disponere hverdagen min mye mer
fritt enn hva jeg kan i arbeidslivet.

Hva gjør Trondheim til en god studentby?
1. Frivillighetsmiljøet. Det er årsaken til at byen kåres til landets beste studentby.
2. Innholdsrik og intim bykjerne tilrettelegger for
alle mulige studentaktiviteter.
3. NTNU. En institusjon med kvalitet og fremragende forskningsmiljø.

Hva gjør Trondheim til en god studentby?
1. Kulturlivet. Det er alltid noe som skjer, det er bare
å velge.
2. Bymarkene. Mulighetene til friluftsliv er nært og
lett tilgjengelig
3. Studentmiljøet. Det sosiale
miljøet på skolen, vi
Trondheimsregionen
er som en familie.

Hva gjør Trondheim til en god studentby?
1. Studentersamfundet, med alt det innebærer.
2. Utelivet. Alle konsertene og festivalene.
3. Folket. Kjekke greie folk overalt. Du er ikke
redd for å gå på gata i Trondheim.

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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LØNNSOM KUNNSKAP: NTNU
Gløshaugen og SINTEF midt i hjertet
av Trondheim produserer ny kunnskap og nye bedrifter som trekker til
seg en rekke investorer.


Foto: CARL-ERIK ERIKSSON
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NÆRKONTAKT MED

GODEHODER
Seks TEKNO-ideer solgt
for 10,8 milliarder kr ...

SMARTEPENGER
Microsoft kjøpte selskapet FAST fra Trondheim for 6,6 milliarder kroner. Det er klar prisrekord,
men bare ett av mange økonomiske eventyr med utspring i FoU-miljøene i Trondheimsregionen.
Allerede før de er ferdig utviklet blir mange idéer kjøpt opp av internasjonale aktører. Investorer
kobler gode hoder med smarte penger. Det er etablert 300 nye bedrifter i Trondheimsregionen
med utgangspunkt i FoU-miljøene, ifølge analyser utført av selskapet Impello Management.
Internasjonale giganter har kjøpt flere. Her er noen:
2010: Point Carbon (etablert 2000)
kjøpt av Thomson Reuters
for 1.100 mill. Selger nyheter, analyser og konsulenttjenester for globale
markeder innenfor elektrisitet, gass og
karbon.
2008: FAST (1997) kjøpt av
Microsoft for 6.600 mill.
Utviklet avansert søketeknologi
for bedriftsmarkedet.
2008: TrollTech (1994) kjøpt av
Nokia for 850 mill. Laget programvare
Nokia absolutt ville ha.

2007: Nacre (1994) kjøpt av
Bacou-Dalloz for 752 mill.
Fant opp intelligent øreplugg,
brukt av US Marines.
2006: Falanx (2001) kjøpt av
ARM for 170 mill.
Nå ARM Norway – leverer grafikk
til blant annet mobiltelefoner.
2005: ChipCon (1999) kjøpt av
Texas Instruments for 1.360 mill.
Utviklet Bluetooth-lignende
teknologi.

Samlet prislapp bare for disse seks selskapene: Drøyt 10, 8 milliarder kroner.
Verdien av ny kunnskap kan måles på
flere måter. En metode er å se hvor mye
penger investorer plasserer i teknologiselskaper som springer ut av de forskjellige forskningsmiljøene.
Dette gjør Forskningsrådet.
Rådets målinger viser at selskaper bygd
på ideer fra NTNU og SINTEF tiltrekker
seg langt mer kapital enn noe annet
forskningsmiljø i Norge.

Vi er trondheimsregioneN: Ti kommuner med felles sekretariat. Et politisk samarbeidsorgan hvor ordfører, opposisjonsleder og
rådmann deltar. Eget næringsråd med sentrale deltakere fra næringsliv, FoU-institusjonene og offentlig sektor.

... flere suksesser kommer
Gründer Gøril Forbord

skal la kua
drive bussen
Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv og Adresseavisen juni 2011

Trondheimsregionen er
stedet for gode hoder
Samarbeidsorganet Trondheimsregionen gir ut
magasinet du nå holder i hendene. Regionens store
fortrinn er forskningsmiljøene våre, og evnen til å
gjøre ny kunnskap om til lønnsomme bedrifter.
Trondheimsregionen arbeider for å styrke samspillet
mellom forskning, næringsliv og offentlig forvaltning.
Vi forener hjernekraft og handlekraft.
I dette bilaget kan du blant mye annet lese hvordan
professor Einar Johan Aas gjør studentene sine til
vinnere. Du får møte seriegründeren Reza Hezari fra
Iran, høre hvordan en trøndersk oppfinnelse redder
hørselen til Obamas US Marines i kamp og besøke
laboratoriet til to av verdens fremste hjerneforskere.
De holder til i Trondheim. Kyrne er ikke kjent for å ha de
beste hodene, men Dagros har andre gode egenskaper.
Professor May-Britt Hägg gjorde en oppdagelse som
fører til at bussen snart kan gå på kumøkk. Smart!
Les om Trondheimsregionens arbeid og mange
spennende bedrifter på www.trondheimsregionen.no

STJØRDAL KOMMUNE

MALVIK KOMMUNE

TRONDHEIM KOMMUNE

KLÆBU KOMMUNE

www.trondheimsregionen.no

MELHUS KOMMUNE

SKAUN KOMMUNE

ORKDAL KOMMUNE

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

RISSA KOMMUNE

LEKSVIK KOMMUNE SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

