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LEDER I GODE HODER

Itj for å skryt
… MEN TRONDHEIMSREGIONEN er virkelig et godt sted for gode hoder. Bare spør ekteparet May-Britt og Edvard Moser. Du finner ikke et
kvalitetsstempel på forskning som trumfer en nobelpris i medisin. Nettopp her, høyt mot nord og langt fra verdensmetropolene, samles de:
Smarte, engasjerte og kreative mennesker fra hele kloden kommer for
å fravriste hjernen dens dypeste hemmeligheter.
Kavli-instituttets suksess er selvsagt et
resultat av ekteparet Mosers faglige kvaliteter og den lidenskapen de viser for å
erverve ny kunnskap. Men ny kunnskap
oppstår ikke i et vakuum. Den må ha gode
vekstvilkår. Gjennom mer enn hundre år
er det bygd en sterk kultur for forskning,
utdanning og nyskaping i Trondheimsregionen. Denne kunnskapskulturen har nå
resultert i en nobelpris i medisin, men også
i mye mer og mye annet: Ny kur mot sykdommer, grønnere energi, raskere Internett, bedre mobiltelefoner og gode ideer
som har gjort Norge til et veldig rikt land
– for å nevne noe.

Framtidens
Norge skal
bygges på kunnskap. Ny innsikt
skal gi oss nye
arbeidsplasser.

Magasinet du holder i hendene, gir deg
noen raske glimt inn i en verden som alltid
ser framover. Forskerne, teknologene og
gründerne er i ferd med å bli selve kjennetegnet på Trondheimsregionen. De leter
etter nye løsninger hver eneste dag, og
de finner dem – ofte uten å oppnå så stor
oppmerksomhet som de fortjener utenfor
eget miljø. Men ting er i endring. De gode
hodene blir satt pris på. I løpet få år har
mediene kåret fire forskere og innovatører
til Årets Trønder i konkurranse med langrennsløpere, fotballspillere og artister.

Framtidens Norge skal bygges på kunnskap. Ny innsikt skal gi oss nye
arbeidsplasser. I Trondheimsregionen har allerede mer enn 300 bedrifter sprunget ut fra ideer unnfanget ved NTNU, SINTEF og Høgskolen i
Sør-Trøndelag – det vi kaller FoU-miljøene våre. Kunnskap blir butikk.
Oppskriften virker. Utgiver av dette magasinet er det politiske samarbeidsorganet Trondheimsregionen. Vi er en sammenslutning av ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Forskning og utvikling er regionens fortrinn og et satsingsområde også for det politiske samarbeidet.
Snart er NTNU landets største universitet, med 38 000 studenter.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

Vi ønsker oss enda flere gode hoder for ytterligere å øke den innovative kraften i regionen. Trondheimsregionen byr på uante muligheter
for den som er på jakt etter en spennende jobb. Grip sjansen. Dette er
stedet for gode hoder og gode liv.

Trondheimsregionen

BÅRD EIDET, daglig leder i
Trondheimsregionen

Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv og Adresseavisen i juni 2015

Alf-Egil Bogen, Atmel-gründer:

Leker med leg
Han er både Petter Smart og Den gode
hjelperen. Oppfinner Alf-Egil Bogen vil lage
nye oppfinnere, ikke bare oppfinnelser.
TEKST: GRETA DALEN
– Å se at ungdommene klarer utfordringer, gir
meg en lykkefølelse. Klarer jeg å motivere én eller to til å bli ingeniører, har jeg oppnådd det jeg
vil med å være sammen med elever i ungdomsskolen.
Det sier en av Atmel-gründerne, Alf-Egil Bogen. Den skapende næringslivslederen trives
i lag med elevene og liker å leke med lego og
teknologi.
Vi er på Sunnland ungdomsskole i Trondheim. Bogen er hjelpelærer i valgfaget teknologi
i teori og praksis. Her gir han ungdommene råd
og veiledning i hvordan de skal klare å få sine
egenbygde legoroboter til å kjøre en loop ute i
gangen.
– Legorobotene har en innebygd mikroprosessor som vi utviklet på Atmel. Elevene jobber
i grupper og er veldig ivrige etter å få farkosten
til å ta de riktige svingene. Det er mye prøving
og feiling. De ivrige gir seg ikke og må stadig
ta turen tilbake til datamaskinen for å programmere på nytt.
Alf-Egil Bogen hjelper til. Det er ikke bestandig han klarer å få roboten til å svinge riktig,
han heller. Elevene og lærerne synes de er heldige som har en entusiastisk hjelpelærer. Det
var Bogen selv som tilbød sine tjenester til skolen. Han er ikke bare hjelpelærer, men har også
vært med på å utvikle faget, motivert lærerne og
sponset innkjøp av lego og tekniske hjelpemidler til undervisningen.

Lytt og lær av ungdommen
Bogen synes det er viktig at representanter fra
næringslivet gir noe av kunnskapen sin til skolen. – I stedet for å klage på skolen kan de bidra.
Jeg driver nå en ny og spennende teknologibedrift og har ikke tid til så mye, men halvannen
time en gang i uka når jeg er i byen, det har de
fleste tid til.
Sjøl gikk han på Sunnland ungdomsskole, og
ungene hans går eller har gått på denne skolen.
– Jeg synes det er viktig å gi noe tilbake, det er
kanskje lettere i et miljø der en er kjent.
– Ungdommen har mye kunnskap, de er reflekterte, de kan tilføre samfunnet vårt betyde-

GRÜNDER: Alf-Egil Bogen mener næringslivet bør bidra
mer i skolen med kunnskap. Istedenfor å klage kan man
bidra.

lig innsikt i hvordan vi skal utvikle framtida.
Den verdenskjente næringslivslederen smiler
med øynene når han ser at elevene får til ting,
men blir mer alvorlig når han har et budskap å
komme med.
Han startet selv tidlig med å plukke fra hverandre og reparere elektroniske ting på gutterommet hjemme hos sine lærerforeldre. Den
unge Bogen fikk teknisk hjelp av naboer og
kjente. Det pirret ham til å bestemme seg for å
bli ingeniør. Hjelpelæreren har også lært pedagogikk av foreldrene, hans tilnærming til elevene er forbilledlig.
Bogen mener at det er viktig å dyrke nysgjer-
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ego – lager oppfinnere
ALF-EGIL BOGEN
1966: Født.
1992: Uteksaminert fra
daværende NTH.
1995: Reiste til Atmels
hovedkvarter i Silicon Valley
med en smart mikrobrikke
sammen med studiekamerat Vegard Wollan. Dette
resulterte i Atmel Norway,
en teknologisk og økonomisk
suksess. Var senere med på å
utvikle blant annet berøringsteknologien maXTouch for
mobiltelefoner og nettbrett.
2013: Gikk ut av Atmel og inn
i selskapet Energy Micro,
solgt til Silicon Labs i Texas.
I dag: leder selskapet Novelda
og utviklingen av XeThru.
XeThru gjør det mulig å se
gjennom materialer og måle
avstand og bevegelser til
skjulte gjenstander med
svært høy presisjon.
BRENNER FOR å stimulere
ungdommers skaperkraft
og kreativitet. Har fortsatt
mange ideer.

LIDENSKAP: Konsentrert og ivrig jobber Alf-Egil Bogen sammen med tre av elevene. Fra venstre: Samund Ertesvåg, Martin Nøstdahl Rødsten og Tom Ketil Sivertsen Karlsmoen.
ALLE FOTO: GRETA DALEN

righeten til unger og ungdommer. Derfor
har han vært initiativtaker til å starte organisasjonen Trondheim Makers og bringe
Makers Faire til Trondheim. Trondheim
Makers ønsker å bidra til en skaperkultur
i regionen. Det startet med en teknologisk
minifestival på musikkfestivalen Pstero og
fortsatte med en stor Maker Faire på torget i
Trondheim i 2014.

Festival
Maker Faire er en festival der oppfinnertrang, kreativitet og ideer får blomstre fritt,
en feiring av gjør-det-selv-bevegelsen, der
barn og voksne kan vise fram hva de har
laget og dele hva de har lært, for å inspirere
andre.
– Det ble to dager med utrolig kreative
deltakere som fikk utfolde seg her i Trondheim. Det var utrolig artig å se hvordan
barn og ungdom blomstret og fikk brukt
nysgjerrigheten sin til å skape.

– Dette må vi har mer av. Nysgjerrigheten
og skapertrangen til barn må aldri undervurderes, sier Alf-Egil Bogen.
Bogen tok en bachelorgrad i mikroprosessorteknologi ved Ingeniørhøyskolen og
en mastergrad i fysikalsk elektronikk og
informatikk ved NTH i 1992.
Bare få år seinere reiser han sammen
med Vegard Wollan til Atmels hovedkontor
i California. I bagasjen har de med seg en liten brikke, en chip, en AVR-mikrokontroller
som bruker lite strøm og gir batterier lang
levetid. Hvert år produseres det 300 millioner AVR-siliumsbrikker til kjente kunder
som Sony, BMW, Lego og Apple, for å nevne
noen få.
De to klassekameratene ville ikke etablere
seg i USA, men startet Atmel Norway.
– For å lykkes som gründer er det viktig å
ha et team rundt seg som er villig til å leve
for å jobbe, ikke omvendt. Vi visste også at
kompetansen vi trengte, fantes i Trondheim,

med NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
– Jeg har to mål i livet, forklarer gründeren. Jeg vil bety noe for andre og lykkes
med det jeg gjør.
Lyktes har han så til de grader gjort med
Atmel. Bogen understreker gang på gang
at han aldri hadde klart det han oppnådde,
hvis han ikke hadde hatt full oppbakking
hjemmefra. Kona har støttet ham og vært et
korrektiv i livet.
– Du skjønner, jeg er en meget utålmodig
mann, som bobler over av ideer og tiltakslyst. Da hender det at hun ber meg tenke
meg om én gang til. Hadde det ikke vært
for henne, som også har født fire barn, tatt
doktorgrad og hatt sin egen forskerkarriere,
hadde jeg ikke oppnådd det jeg har gjort
fram til nå.

Årets Trønder

mottok med stolthet. For Bogen ble det også
et veiskille i livet. Etter nesten 18 år som
leder av Atmel, og de siste fire og et halvt
årene bosatt i USA, med pendling hjem til
kone og barn, ville han gjøre noe annet. I
tillegg til å trå til for fullt en gang til som
næringslivsleder og utvikler, ønsket han å
bruke oppmerksomheten rundt Årets Trønder til å utvikle en skaperkultur i regionen,
blant annet ved å arrangere Maker Faire,
være hjelpelærer på ungdomsskolen og å
holde foredrag der han forteller om erfaringene sine.
– Jeg hadde anledningen til å skape en
endring, og den anledningen tok jeg. Min
egen nysgjerrighet og trangen til å skape,
fra tidlig i livet, er det som har ført meg til
den jeg er i dag. Det vil jeg også at andre
skal få mulighet til.

I 2012 ble de to Atmel-gründerne kåret til
Årets Trøndere, en hedersbevisning som de

1900 Med 74 mot 40 stemmer vedtar Stortinget at
Den Tekniske Høiskole skal ligge i Trondheim. NTH
åpner 15. september 1910. Beslutningen forandrer
Trondheim, Trondheimsregionen og Norge. Landet
får en teknologihovedstad.

1912

GODE HODER
Olav Heggstad blir professor i vassbygging ved NTH.
Det sies at vannkraft bygde det moderne Norge.
Heggstad bygde norsk kompetanse om faget og utdannet sivilingeniører på løpende bånd. Vassdragene
våre skapte arbeidsplasser og velstand.

Trondheimsregionen
1920 Harald Pedersen blir professor i metallurgi ved NTH.
Miljøet rundt Pedersen produserer et stort antall dykTrondheimsregionen
tige metallurger. Her ligger mye
av grunnlaget for at norsk
industri har vært teknologisk ledende i snart hundre år,
og fortsatt kan konkurrere med lavkostland.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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GRÜNDER: Audiograf Jorid Løkken startet egen bedrift og utvikler nye hjelpemidler for hørselhemmede
på løpende bånd.

NY OPPFINNELSE: Forsker Yngve Dahl og en bruker tester ut lydmiljøsimulatoren, som er et nytt produkt fra
AudioPlus.
FOTO: GRETA DALEN

Lyden av en god idé
700 000 mennesker i Norge hører dårlig. Gründeren
Jorid Løkken ville gjøre noe med det. Hun lyttet til
forskere – og nå hører folk bedre. Bedrift ble det også.
TEKST: GRETA DALEN

L

økken er en hardtarbeidende optimist som har skapt arbeidsplass for
åtte audiografer i Trøndelag. I samarbeid med SINTEF har hun nå utarbeidet en ny digital metode for å tilpasse høreapparater. Snart foreligger det også en egen
mobilapp, HearGuide, for hørselshemmede.
Det hele startet da audiograf Jorid Løkken flyttet hjem til Støren i Midtre Gauldal
for om lag 11 år siden. Hun var i fødselspermisjon og så at hvis hun skulle få seg en
jobb på Støren, måtte hun skape den selv.
Forretningsplan og jakt på kapital var en
stor utfordring, men ikke større enn at den
driftige damen klarte det. Hun fikk støtte
fra Innovasjon Norge og Soknedal Sparebank til å starte sin egen bedrift, AudioPlus. Virksomheten holder til på Støren,
men Jorid Løkken har også, sammen
med sine medeiere, opprettet seks klinikker rundt omkring i Trøndelag. I 2013
etablerte hun eiergruppen Audioplus
Consept AS for å utvikle en ny tilpasningsmetode for høreapparater i
et samarbeid med SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag. HiST er den
eneste høgskolen i landet som utdanner
audiografer.

og dårligere vilkår i arbeidslivet. Hørselshemmede må ofte vente lenge og reise langt
for å få time til en audiograf. I dag har ca.
700 000 mennesker i Norge problemer med
hørselen. I 2020 er det estimert at antallet
når en million.

Norge for lite …
Gründeren forteller at det ofte bobler i hodet hennes med å utvikle nye ideer, hjernen

jobber på høygir, både på jobb og hjemme.
Ny energi henter den tidligere skiskytteren
på toppturer, når hun trener kommende skiskyttere i bygda, og når hun trener ungene
på fotballbanen.
– Jeg får kick av å utvikle nye ideer og
at de blir omsatt i nyskaping. I fjor fikk vi
prosjektstøtte av Forskningsrådet på 6,2
millioner kroner til å utvikle en lydmiljøsimulator (Abrumed-bordet) som gjør brukerne i stand til å gjenskape et realistisk
lydmiljø. Mange lar høreapparatene ligge
fordi de ikke er tilpasset det lydmiljøet som
brukerne befinner seg i.
Abrumed står for Aktiv Bruker Medvirkning. Det blir et bord med berøringsskjerm
og innebygde lyder. Brukerne velger lyder
som mest mulig stemmer med lydene som
omgir dem til daglig. Slik kan høreapparatet
skreddersys til den enkelte. SINTEF bidrar
med kompetanse på programvareutvikling,

Hørselsomsorg på steinaldernivå
Jorid Løkken er genuint opptatt av å forbedre livskvaliteten til hørselshemmede.
Hun mener at hørselsomsorgen i Norge er
på et steinaldernivå, og at mange, spesielt
de eldste, ofte blir neglisjert av det offentlige. Dårlig hørsel fører til sosial isolasjon

Trondheimsregionen
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Mobilapp
Den siste ideen som Løkken nå er i ferd med
å utvikle, mens hun venter på at Abrumedbordet går fra prototype til et ferdig produkt, er en mobilapp for hørselshemmede,
HearGuide.
Ideen er å øke livskvaliteten til personer
med hørselsproblemer ved bedre å tilpasse
høreapparatet til livssituasjonen. Appen
gjør det mulig å ta opp lyder som en opplever som vanskelige. Opptaket kan sendes til audiologen via appen, og han/hun
vil lettere kunne justere høreapparatet
etter de virkelige lydene. Appen vil også
ha andre funksjoner.
– Vi har fått en million kroner fra
Extrastiftelsen til å utvikle HearGuideappen. Tre deltidsansatte ved AudioPlus
jobber nå med utviklingen SINTEF bidrar til å gjøre appen teknisk god og enkel å bruke.

HØR, HØR! Disse fire satser på hørsel: (f. v.) Carita
Brevik, Jorid Løkken, Hanne Hofstad og Grete Bergheim.
FOTO: ERLEND B ENGER / FOTOGRAF EIDSMO AS.

1937

GODE HODER
Trondheimsregionen
1925 Seriegründer og oppfinner Bjørn Lyng blir født
i Hurum, vokser opp i Leksvik. Starter produksjon av
Trondheimsregionen
blant annet jernvarer,
blandebatterier, plastrør, safer,
elektronikk og teknologi som renser saltvann.

brukerdrevne utviklingsprosesser, design,
akustikksystemer, digitale høreapparater og medisinsk-tekniske støttesystemer.
SINTEF skal også bygge opp et forskningslaboratorium i Trondheim der prototypen
på Abrumed-bordet og lydsimuleringsanlegget nå står, og der det gjennomføres brukertester.
Jorid Løkken er i ferd med å skrive søknad om EU-midler, slik at hun kan lansere
Abrumed-bordet også i Europa.
– Jeg ser stort potensial for bordet. Det
finnes ikke noe slikt på markedet i dag.
Vi vet at om lag en million nordmenn kan
få plager med hørselen om bare noen få år.
Hørselsskader er et stort folkehelseproblem,
ikke bare i Norge, men i store deler av verden.

Ole Didrik Lærum, byggingeniør fra NTH, går inn i ledelsen
for utbygging av den trans-iranske jenbane. Lærum har allerede vært med på å anlegge Flåmsbanen i Norge, og får senere
ansvar for å bygge norske flyplasser. Er ansatt ved NTH i flere
perioder. Omtalt som mannen som bygde verdens veier.

1950 Daværende NTH etablerer forskningsstiftelsen SINTEF. Dette er i dag Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med 2100 ansatte,
hvorav ca. 1500 i Trondheim. SINTEF samarbeider
tett med NTNU.
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Norge

Belgia

England

Frankrike

India

Iran

Italia

Japan

Kina

Kroatia

Nederland

Østerrike

Moser-paret lokker forskere fra hele verden

Hjelper nobelvinnerne med
10 000 fisk
Kavli-instituttet i Trondheim: 91 forskere fra 24 land. Ett stykk nobelpris i medisin. Emre Yaksi er en av dem som nå inngår i det internasjonale teamet rundt May-Britt og Edvard Moser. Yaksis 10 000 sebrafisk
gir rottene selskap på laben.
TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

N

å jobber han på harde livet
sammen med kona Nathalie Jurish Yaksi med å sette opp laboratoriet sitt ved Kavli-instituttet
for nevrovitenskap (Systems Nueroscience
– Centre for Nueral Computation) i Trondheim. Et av målene er å finne ut hvordan
fiskehjernen opptrer ved sansestimuli, for
eksempel sult. Emre Yaksi var assosiert
professor i Belgia med eget forskningslaboratorium og sju ansatte. For så vidt en
god stilling – men samtidig hadde han en
«drive» for å komme seg videre.
– «Lets have a look to Norway», tenkte
Emre Yaksi – og fant ut at Kavli-instituttet
hadde ledige stillinger. – Dette var før de
fikk nobelprisen, understreker han.
Ikke lenge etter satt han i samtaler med
Edvard Moser, og rett over jul i 2015 tok han
med seg 10 000 sebrafisk til Trondheim. Her
skal han forske på fiskehjerner. Det er for
tiden lange dager; sammen med kona Nathalie står de på hodet og bygger praktisk
talt opp laben fra grunnen av. Forskningsgruppen teller allerede ti personer, hvorav
to starter i løpet av sommeren og høsten.

rimelig flatt. Dette er ikke vanlig ute i Europa. Vi føler oss ekstremt privilegerte som
fikk innpass her.
De har hatt nettopp kjøpt hus i Buvika,
litt utenfor Trondheim, og pendler foreløpig
til jobben.
– Her finner vi både sjø og fjell, noe vi er
veldig glade i. Nathalie kommer fra Sveits
og liker ski og fjellturer. Jeg er vokst opp
ved havet i Tyrkia og har sterke bånd til
vann. Nå sitter vi og nyter solnedgangen
over sjøen hver kveld i huset vårt. Vi trenger
slettes ingen TV. Slik passer Norge oss også
godt, sier Emre og blir støttet av Nathalie.
– Og nå ser vi etter en båt vi kan kjøpe,
smiler hun. På kontoret har de både ski og
fiskestang stående. Dette er folk som vet å
benytte seg av mulighetene når avstandene
er så korte.

Tilfeldig

HVA ER EN TANKE? Forskerne i Trondheim jakter
på hjernens dypeste hemmeligheter. FOTO: FOTOLIA

Norsk struktur
Emre Yaksi har allerede rukket å gjøre seg
noen tanker om Trondheim og Norge som
arbeidssted. De er
veldig overrasket over at
Trondheimsregionen
NTNU og Trondheim er så internasjonalt
som det er.
Trondheimsregionen
– Jeg har et veldig
bra inntrykk av Norge og norske arbeidsforhold. Og instituttet
jeg er knyttet til, er helt eksepsjonelt, sier
Trondheimsregionen
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han med iver. – Det er generelt veldig god
stemning her. Det er noe lederne, ekteparet Moser, bidrar sterkt til. De er også svært
støttende og sjenerøse på alle mulige måter.
Alle blir respektert, samme hvilken funksjon de har. Jeg liker også at lønnsforskjellene ikke er så store, og at hierarkiet er

Emre har alltid hatt lyst til å bli forsker, og
startet med mikrobiologi. At han skulle forske på fisk var ikke planen.
– Mens jeg studerte i Tyskland, hadde
jeg en deltidsjobb med å rengjøre fisketanker for forskere. Og der ble jeg spurt om jeg
kunne være interessert i å forske på fisk. Jeg
besøkte laben og ble fascinert. Siden har jeg
jobbet med dette. Det var ganske tilfeldig
hvordan jeg startet med å forske på fiskehjerner – og reaksjonsmønsteret deres.
Fisk er billig, systemene er små, og vi
kan fritt bruke genetiske verktøy og få resultater hurtig. Etisk er det enklere enn med
høyerestående dyr. Alt i alt fører bruken av

fisk til færre dyreforsøk med levende dyr,
og man trenger færre dyr, siden man kan
screene større populasjoner av embryo hos
fisk.

Lærer av fisk
Yaksi er spesielt interessert i hvordan indre
sinnstilstander kan påvirke hvordan en organisme oppfatter sensorisk informasjon.
For eksempel hvis du kjenner lukten av mat
når du er sulten, vil du mest sannsynlig spise den. Men hvis du lukter mat når du ikke
er sulten, bryr du deg ikke så mye om det –
selv om informasjonen (luktene) du mottar
gjennom nesen, er akkurat den samme, og
de samme cellene er aktive.
– Nevrovitenskapen har lenge forsket på
den delen av hjernen der signalene fra sanseorganene blir bearbeidet. Mens vi, her på
Kavli-instituttet, studerer hvordan «bilder»
fra sanseorganene blir bearbeidet i de neste
trinnene, dypere inn i hjernen, sier Emre
Yaksi. Vi har lenge hatt kunnskapen om
at hjernens områder som hippocampus og
amygdala arbeider med henholdsvis minner/navigasjon og følelser som frykt, men
nylig har vi oppdaget at de også har potensialet til å modifisere hjerneområdene som
behandler sanseinformasjonen. Og Kavliinstituttet er det beste stedet i verden å studere slike ting, sier Emre Yaksi.
Det er selvsagt viktig å stille de riktige
spørsmålene når du studerer fisk. De må
også spise, unngå trusler, reprodusere seg
og forme sosiale klynger, akkurat som
mennesker og andre pattedyr. Vi vil forstå
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Polen

Portugal

Spania

Sveits

Sverige

Tsjekkia

NOBELFISK: Emre Yaksi kom fra Belgia for å etablere egen lab på Kavliinstituttet. Ved å studere sebrafisken bidrar han til mer kunnskap om hvordan hjernen fungerer.
FOTO: ERIK BØRSETH

hvilke mekanismer i hjernen som fører til at
man oppfører seg slik.

Fordeler med fisk
Den største fordelen ved å bruke sebrafisk er at hjernen inneholder bare 10–2000
nevroner. Menneskehjernen er selvfølgelig
langt mer kompleks og består av rundt 80
millioner nevroner. Men selv om sebrafiskens hjerne er enkel, har den likevel flere
likheter med menneskehjernen.
– Vi kan si at menneskehjernen er som en
moderne datamaskin med parallelle prosessorer, mens sebrafisken er som den gamle
Commodore 64-maskinen fra 80-tallet, forklarer Yaksi.
Den største forskjellen mellom menneskehjernen og hjernen til en sebrafisk er cortex cerebri, som er ansvarlig for avanserte
evner som tanker, språk og samvittighet
hos mennesker. Den er selvsagt mye mindre
hos fisker enn hos oss. I dag har vi metoder
til å se inn i hjernen til fisk, men det er ikke
det endelige målet for forskningen vår. Ved
å se på hjernen til disse fiskene utvikler vi
muligheter og verktøy som kan gjøre det
mulig å forstå det vi vil finne når nevrovitenskapen en gang i framtiden utvikler en
teknikk for å se dypt inn i den menneskelige
hjerne, sier Emre Yaksi.

Små hjerner, mye informasjon
Emre Yaksi innfører en radikal ny tilnærming til Kavli-instituttet ved å studere sebrafisk istedenfor gnagere. I tillegg er fiskelarvene så små og gjennomsiktige at det er

mulig å se rett inn i hjernen ved hjelp at et
avansert mikroskop. Man slipper å operere
på fisken, og man slipper å bedøve den for
å se. Små larver puster gjennom huden og
bruker derfor ikke gjeller. En måte å studere
hva som skjer med fisken på, er å feste larvehodet i gelé, slik at kroppen og halen slår
fritt.
Sebrafiskene du finner i laboratoriet til
Emre Yaksi, er genetisk modifisert slik at
hvert enkelt nevron i den lille hjernen uttrykker et fluoriserende protein som har blitt
isolert fra en selvlysende alge. Dette proteinet er så satt inn i hvert nevrons membran.
Dette fører til at proteinet sender ut lys
hver gang nevronet sender et signal til et
annet nevron. Slik kan forskerne måle disse
små lysblaffene i et spesielt lasermikroskop
og bruke dem til å studere de indre delene
av hjernen og forbindelsen mellom nevroner som skjer når fisken reagerer på ulike
stimuli.
– Vi leser ikke akkurat tankene til fisken,
men vi nærmer oss på en måte, sier Emre
Yaksi. Det er veldig fascinerende hvordan
de små hjernene lyser opp som et juletre når
det skjer noe.

Jobber sammen
At paret kan jobbe sammen, er heller ikke
vanlig ellers i Europa. Foreløpig er Nathalie ansatt på prosjekt, men det jobbes med
søknader og muligheter for samarbeid flere
steder. Forskningen hennes handler om å
studere nevrologiske sykdommer. Genetiske sykdommer kan studeres enklere og

Tyrkia

Tyskland

USA

Russland

Ungarn

Etiopia

NOBELHODER: May-Britt og Edvard Moser har ved hjelp av rotter gitt oss helt ny kunnskap om
hvordan hjernen fungerer og hvordan vi mennesker orienterer oss.
FOTO: KAVLI INSTUTTET/NTNU

GODE HODER FRA HELE VERDEN: På Kavli-instituttet jobber det nå 91 personer fra 24 nasjoner.
Etter Norge er det Kina, Italia og USA som har flest representanter. Dette er landene: Norge, Belgia,
England, Frankrike, India, Iran, Italia, Japan, Kina, Kroatia, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, USA, Russland, Ungarn og Etiopia.
FOTO: THOR NIELSEN / NTNU

raskere ved hjelp av genomsekvensering av
fisk. Det vil si at de planter gener som disponerer for spesielle sykdommer, i fisken
etter at den er klekket. Slik kan de studere
hvordan hjernen utvikler seg, og se hvordan sykdommen opptrer i hjernen.
Teamet Emre Yaksi bygger rundt seg, er
internasjonalt. Her er det ingeniører og fysikere fra Sveits, Polen, Sverige, Italia, Spania, Frankrike og India.
– Vårt laboratorium kan tilføre nevrovi-

tenskapsmiljøet ved NTNU større bredde
og variasjon. Vi jobber ganske selvstendig,
men vil naturligvis samarbeide med de andre gruppene på instituttet, sier Yaksi.
Trondheimsregionen

Les mer om Moser
og Kavli-instituttet
på neste side.

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen
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Vitenskapens rockestjerner:

Vil jobbe med de

TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

May-Britt og Edvard Moser vant nobelprisen i medisin, men
vil lære av andre – av de beste i verden. Rekruttering av toppforskere til Kavli-instituttet har høyeste prioritet. Her forklarer
de hvordan de tenker om forskning og rekruttering framover.
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e beste i verden

HJERNEFORSKERE: Nobelprisen i medisin 2014 gikk til hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser ved NTNU. De delte prisen med John O’Keefe ved University College of London. May-Britt og Edvard Moser oppdaget
at den delen av hjernen som kalles entorhinal cortex, har gitterceller. Disse cellene er hjernens koordinatsystem og beregner hvor langt og i hvilken retning du har beveget deg. ALLE FOTO: GEIR MOGEN / KAVLI-INSTITUTTET.

OM BETYDNINGEN AV Å SKAPE ET
INTERNASJONALT MILJØ:
Vi har alltid vært opptatt av kvalitet. Vi
lærte av veilederen vår Per Andersen at vi
alltid måtte søke å lære av de beste i verden. Det er et råd vi har fulgt. Norge er ganske lite, så de aller beste er ofte ikke her.
Nå prøver vi selvsagt å få stadig flere av de
beste til å flytte hit.
Når du samler kloke hoder med ulik erfaring og bakgrunn, gir det et bedre grunnlag for kreativitet. Det aller viktigste er at
når du setter sammen folk ut fra deres lidenskap for fag, oppstår det utvikling. Det
er veldig viktig å passe på at det er konstant
forandring i miljøet, slik at det ikke oppstår
fastlåste meninger og akademisk innavl.
Vi praktiserer «utkastelse» etter doktorgrad
eller postdoc, ikke fordi vi ikke blir glade i
våre ansatte, eller fordi de ikke er gode nok,
men de blir bedre av å reise til nye steder
og utvikle seg og sin egen forskning. Det
er tungt å sende folk ut etter at de har vært
her noen år, men det er det beste for deres
karrierer og forskningens kvalitet.

OM Å REKRUTTERE FORSKERE FRA
UTLANDET TIL TRONDHEIM:
Vi har bestemt oss for å bygge et eksellent miljø her, og da blir det sånn. Vi får
masse drahjelp fra NTNU og myndigheter
som jobber for å legge til rette for internasjonale forskere, men det gjenstår fortsatt
en del utfordringer. En som vurderte en
søknad, skrev «Despite the remote and
obscure location of the host city» da han
ga sin anbefaling til at vi skulle få penger.
Trondheim er ikke senteret i universet,
selv om vi jobber for å bli det, da.
OM KULTURFORSKJELLER PÅ LABEN:
Vi har ca. 25 nasjoner på knapt hundre ansatte. Det vil alltid oppstå små eller store
kollisjoner som handler om ulike forventninger og erfaringer. Men disse utgjør ikke
en stor del av hverdagen. Vi er opptatt av
å gripe fatt i misforståelser så snart vi får
vite om dem, og jobber hardt for å lære alle
at her i Norge, på vår lab, er alle like mye
verdt, vi behandler alle med respekt, og det
er viktig at alle føler seg trygge i miljøet.

OM UTENLANDSKE FORSKERES MØTE
MED NORGE OG TRONDHEIM:
Alle land er forskjellige. Vi har et samfunn som er bygget på noen grunnverdier
som vi setter stor pris på. Og så har vi
ren og vakker natur rett utenfor døren,
og solide velferdsordninger. Vi merker at
når forskere har bodd her noen år, har de
begynt å sette veldig pris på dette. Mange
ønsker å bli værende her for å slå seg til
ro med familie.
Hvis du besøker kaffekjøkkenet vårt
og hører på samtalene der, kommer alle
de små og store forskjellene fram. Alt fra
hvor mye salt nordmenn bruker i maten,
til sjokket over at vi sover med åpent
vindu. En av våre japanske forskere laget
en undersøkelse blant våre ansatte til et
julebord en gang, der han sjekket hvor
norske de var blitt. Mest for gøy, men
ganske avslørende også. Jeg tror vi kan
glemme å overbevise de internasjonale
om lutefisken, men det er mange små ting
de adopterer etter noen år. Grøt er en av
disse. Og brunost blir de vant til. Og bruk

av naturen. Skigåing er en av de første
tingene de ønsker å lære, selv om noen av
dem tar med seg lesestoff på skitur. Og en
del går gjennom erfaringen med sykling
på vinterføre med ulik suksessrate.
OM BETYDNINGEN AV NOBELPRISEN:
Interessen har vært økende i mange år
allerede. Etter nobelprisen har interessen
for oss økt på mange plan i tillegg til det
faglige. Vi er veldig glade for dette, for vi
er i prosess med å rekruttere en eller to
internasjonale toppforskere, og med nobelprisen i lomma kan vi kanskje velge
på aller øverste hylle. Vi mangler bare litt
av finansieringen, så kan vi utvide Kavliinstituttet litt til.

MOSERNE OM TI ÅR:
Vi er i Trondheim. Og så har vi funnet
ut litt mer om hvordan hjernen produserer
adferd.

GODE HODER
1951 Einar Brendeng begynner å jobbe ved Institutt for kuldeteknikk
ved NTH. I 1984 leder han i samarbeid med SINTEF og Statoil forskning på å kjøle ned naturgass slik at den blir flytende. Metoden krymper gassen til en brøkdel. Den kan fraktes med skip. Teknologien gjør
blant annet eventyret om Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet mulig.

1968 Lars Onsager vinner nobelprisen i kjemi. Onsager var utdannet sivilingeniør i fysikk ved NTH. Han
arbeidet blant annet ved Yale-universitetet. Etter Lars
Onsagers bortgang i 1976 donerer familien æresbevisninger og vitenskapelige arbeider til NTH.

Trondheimsregionen
1969 Philips gjør det første drivverdige oljefunnet på norsk sokkel. Professor Johannes Moe presser på for at Norge skal bygge
Trondheimsregionen
opp egen kompetanse innen
olje og gass. Han står bak ideen om
at halvparten av all forskning på feltutvikling skal knyttes til Norge. I 1975 uteksaminerer NTH det første kullet oljeingeniører.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Jakter gull og diamanter
– borer hull i kloden
Devico finner diamanter og gull og andre edle metaller over hele verden. Firmaets ansatte og utstyr
har vært ute på oppdrag i mer enn 50 land.
Hovedkontoret ligger på Melhus utenfor Trondheim,
markedene blant annet i Chile og Kasakhstan.
TEKST: GRETA DALEN

V

eien til suksess har vært lang og
kronglete, men gründer Viktor
Tokle har hele tida hatt tro på sin
oppfinnelse. Nå får selskapet anerkjennelse i hele gruveindustrien.
Viktor Tokle jobbet på SINTEF etter at
han var ferdig med utdanningen. Han reiste mye rundt og logget borehull som ikke
traff der de skulle. Han så at det var både
kostbart og totalt bortkastet tid å bomme
på målet.
Problem: Et kjernebor går ikke alltid rett.
Det bøyer av i møte med harde og mindre
harde bergarter.
Løsning: Et verktøy som kan styre borehull dit man vil, samt enkle, brukervennlige instrumenter for å måle avvik. I 1988
etablerte han Devico sammen med kona
Bodil. Han kommer fra Løkken, der hans
far jobbet i gruvene.

Øyeåpner for gruveindustrien
Det skulle gå mange år før gruveindustrien
fikk øynene opp for Tokles oppfinnelse.
Først da han utviklet et måleinstrument
for å måle avvik av borehullene og en
funksjon med å hente opp borekjerner via
vaierline uten å ta opp selve boret, så gruveindustrien hvor mye de kunne spare på
gründerens verktøy.

Med Devicos styringssystem borer selskapene forgreininger som sprer seg ut fra
et moderhull og gir en systematisk kartlegging av berggrunnen. Med slike for greininger sparer en transportboring ned til
forekomsten en ønsker å kartlegge. Når
en i tillegg klarte å hente opp borekjerner,
prøver av fjellet, uten å ta opp selve boret
hver gang, ble verktøyet mer anvendelig.
Borekjernen hentes opp av en vaier som
pumpes ned til kjerneboret, slik at en slipper å ta opp boret hver gang en vil ha en
prøve av borekjernen. Som regel hentes det
opp borekjerner for hver tredje meter, og da
blir besparelsen enorm ved boring ned mot
2000 meters dyp.
Viktor Tokle klarte å få japanske forretningsmenn med på å utvikle verktøyet som
ga firmaet et løft. Han inviterte japanerne
til Norge. På hytta i Rindal, i vakker fjellnatur, signerte de kontrakten som ga nødvendig finansiering til å komme over de
siste hindrene i utviklingsfasen, forteller
nåværende direktør Erlend Olsø.

Optimistisk og nøktern gründer
For to år siden trakk gründer Tokle seg ut
av den daglige driften. Han er fremdeles
den største eieren og en viktig støttespiller for den nye ledelsen. Det skulle altså

VERDEN RUNDT:
Her borer Devico.

DAVICO
1988: Etablert av ekteparet
Bodil og Viktor Tokle. Viktor
Tokle arbeidet med boreteknolologi ved SINTEF.
2000: Lanserte banebrytende utstyr for opphenting
av kjerneprøver i 2000.
2012: Vant NHO Trøndelags
nyskapingspris.
2014: Tildelt Eksportprisen
Midt-Norge.
2015: Har ca. 45 ansatte
i flere land.
Akkurat nå har Devico
operasjoner i Sverige,
Finland, USA, Chile, Peru,
Hongkong og Kasakhstan
i tillegg til Norge.
Samarbeider tett med
forskningsmiljøene i
Trondheim og med
universitetet i Sofia, Bulgaria.
Visjon: Å være verdensledende på presisjonsboring
og utvikling av utstyr til dette.

gå om lag 13 år før en begynte å ane et
gjennombrudd for Devico. Det hører også
med til historien, fortalt av Olsø, at Tokle
på midten av 1990-tallet, etter noen tunge
økonomiske år, ble sagt opp av det som
den gang var investor og den største eieren
i selskapet, fordi de ikke lenger hadde tro
på gründeren. Tokle hadde imidlertid fortsatt tro på selskapet. Han pantsatte hytta,
kjøpte ut daværende eiere og ble igjen den
største eieren.
– Det er Tokles optimisme, nøkternhet
og tro på oppfinnelsen som gjør at vi sitter her i dag, forklarer Olsø. Fram til 2005
lå omsetningen på rundt ti millioner i året.
Men så pekte pilen rett oppover. I 2012 hadde bedriften en omsetning, inkludert datterselskaper, på mer enn 90 millioner kroner. Så falt markedet igjen. Leteboring går
i sykluser etter prisene. Olsø forklarer at
gruveindustrien er en konservativ industri.
Nyskaping tar tid. Men nedgangstider fører
til behov for nye løsninger i jakten på gull
og diamanter. Nettopp gull og diamanter
har Devico vært med på å finne, ryktene

har spredd seg i bransjen, og oppdragene
kommer inn igjen trass nedgangstider.
Akkurat nå leter Devico etter gull blant annet nord for Rovaniemi i Finland.

Treffsikkert nisjeprodukt
– Det patenterte utstyret vårt gjør jakten på
verdifulle mineraler billigere og mer treffsikker enn før. Teknologien øker sjansen
for å støte på de smale gullårene som man
antar finnes nede i dypet. Vi har stor tro på
flere og flere oppdrag, både ute i verden og
her hjemme, sier Erlend Olsø.
Devico holder til i næringsparken på
Melhus. Herfra styres det meste av inter-

GODE HODER
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1977

Trondheimsregionen
1973 Ivar Giæver,
maskiningeniør fra NTH,
vinner nobelprisen i fysikk. Det skjer mens han
er ansatt ved General Electrics forsknings- og
Trondheimsregionen
utviklingssenter i USA. Giæver er amerikansk
statsborger ved tildelingen.
Foto: NTNU

1977 John Ugelstad, professor ved NTH, finner
opp «Ugelstad-kulene» i et kappløp med forskere
ved NASA. De mikroskopiske plastkulene med
nøyaktig samme størrelse har flere bruksområder.
De blir brukt i kreftbehandling allerede i 1983.

1983 Selskapet Nordic Semiconductor blir etablert som et utspring fra
daværende NTH. Utvikler små, effektive databrikker for trådløs kommunikasjon. Benyttes i blant annet sportsutstyr som pulsklokker og
helsemålere. Noteres på Oslo Børs i 1996, passerer en milliard i omsetning i 2014. Trondheim er i løpet av få år en viktig mikrobrikkeby.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

Hvor vil du jobbe?
TRONDHEIMSREGIONEN er det beste stedet i Norge å bo, jobbe og studere.
Det mener i hvert fall folk i de andre storbyregionene når selskapet Ordkraft spør dem.
Trondheimsregionen har kommet best ut på Ordkrafts såkalte Omdømmebarometer både
i 2009, 2011 og 2013. Flere sier at de kan tenke seg å bo og jobbe her enn i Oslo, Bergen
og Stavanger. Om folk faktisk flytter, er selvsagt en annen sak. Trondheimsregionen scorer høyt på oppfattet trygghet og på oppvekstforhold for barn. Ikke overraskende mener
mange i andre landsdeler at Trondheimsregionen:
• har gode forskningsmiljøer
• er et godt sted å ta høyere utdanning
• har et studentmiljø som preger regionen på en positiv måte
Omdømmebarometeret avslører også et par utfordringer, og den største ligger i oppfatningen av arbeidsmarkedet. Folk har inntrykk av at det er lettere å skaffe seg interessante
jobber i andre storbyer, med unntak av stillinger for dem med høy utdanning.

GULLGRAVER: Direktør Erlend Olsø og
kollegene hans i Devico borer jorda rundt
etter skjulte skatter. Her ved et av selskapets spesialprodukter i jakten på gull.
ROBOT-FAR: Jens Glad Balchen på Norwegians maskin LN-NGC.

FOTO: GRETA DALEN

FOTO: NORWEGIAN.

Laget roboter – ble halehelt
nasjonale forhandlinger, og her ligger
verkstedet der en monterer og kalibrerer boreutstyret. Herfra reiser Devicos
ansatte ut til alle verdenshjørner.

Kjerneboring under havet
Det er ikke bare gull og diamanter som
skaper interesse for presisjonsboring.
I Hongkong har Devico fra Melhus boret hull under maurtuen av en storby.
Formål: å skaffe detaljkunnskap om
kvaliteten på fjellet der det skal bygges tunneler for veg, jernbane og annen infrastruktur. Også her i Norge har
Devico vært med på å bore i blant an-

net Oslofjordtunnelen og Rogfasttunnelen i Rogaland.
– Nå har vi fått et stort oppdrag for
den planlagte undersjøiske tunnelen
under Romsdalsfjorden. Vi skal styre
kjerneboring fra land og bore fire hull
som skal være fra 1500 til 2200 meter
lange. Det er vi stolte av.
Arvtakerne etter gründer Viktor Tokle går stadig dypere og mer presist.
– Det finnes fremdeles mye gull,
mange diamanter og andre edle metaller som vi vil være med på å finne, sier
Erlend Olsø.

1984 Norges første prøverørsbarn, Mona Susanne Tetlie (t. v),
kommer til verden på daværende Regionsykehuset i Trondheim.
Avansert teknologi innen ultralyd, utviklet lokalt, bidrar til at miljøet ved sykehuset blir pionerer på behandling av ufrivillig barnløshet. Over 6000 prøverørsbarn er senere unnfanget her.
Foto: Klipp og Lim / Jøran Wærdahl

Har du sett dette ansiktet bakpå et av flyene til Norwegian? Lurt på hva i all verden
Jens Glad Balchen utrettet for å havne på
et haleror?
Svaret er at mannen som er portrettert på
Norwegians LN-NGC, regnes som norsk
kybernetikks far – mannen bak den norske
roboten.
Glad Balchen (1926–2009) er en av tidenes mest markante forskere i Trondheim og
Norge. Han kom til daværende NTH som
student i 1945. Andre verdenskrig hadde
satt fart i utviklingen av automatiske styringssystemer (reguleringsteknikk), men i
Norge hadde vi knapt kompetanse på området i det hele tatt. Det ordnet Jens Glad
Balchen opp i.
Læren om reguleringsteknikk – som kan
forenkles til roboter – fascinerte den unge
ingeniøren sterkt. Han tok en mastergrad i
faget ved Yale-universitetet i USA, vendte
hjem til Norge og bygde opp vårt eget forskningsmiljø ved NTH.
Jens Glad Balchen utdannet en rekke sivilingeniører med spisskompetanse innen

automatisering. Han var i tillegg støttespiller for et stort antall gründere og fødselshjelper for gode forretningsideer. Glad Balchen hadde evnen til å kombinere forskning
med det å kommersialisere teknologi, altså
lage god butikk ut av gode ideer.
Slik sett var halehelten forut for sin tid
også her. Både Næringsforeningen i Trondheimsregionen og det politiske organet
Trondheimsregionen har nå vedtatt kommersialisering av teknologi som satsingsområde. Det er et naturlig valg i en region
preget av forskning, utdanning og nyskaping.
Jens Glad Balchens kunnskap og kreativitet fikk stor betydning for norsk industri.
Han utvidet etter hvert robotfaget til å omfatte nye områder, som alt fra hummeroppdrett til storskala havforskning.
Jens Glad
Balchen er i godt selskap hos
Trondheimsregionen
Norwegian. Andre norske forskere med
status som halehelter er matematikeren
Trondheimsregionen
Niels Henrik
Abel, Hydro-stifterne Sam
Eyde og Kristian Birkeland og polarhelten
Helge Ingstad.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Entreprenørskolen produserer gründere

NTNUs resept på sukse
Entreprenørskolen ved NTNU har funnet formelen. Hvert år går
35 elever ut fra det to år lange studiet – de fleste har allerede
startet minst én bedrift, og visjonene er mange og hårete.
TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

R

oger Sørheim har vært med å organisere studiet fra starten i 2003.
– I 2005 hadde vi elleve studenter.
I dag er vi ca. 70 studenter til
sammen på de to kullene – og det blir en enorm
skaperkraft. Hvert år startes det rundt et dusin
bedrifter, og i løpet av de siste tre årene har
omtrent halvparten gått ut i egen oppstart etter
eksamen. Det er det ingen andre utdanningsinstitusjoner som klarer.
Entreprenørskolen opplever at det er svært
dedikerte og talentfulle studenter som søker
studiet. De vil mye, og de er med på å sette
spor etter seg i oppstartsmiljøet i Trondheim.
Alle som går her, har en entreprenør i magen,
og de må starte bedrift minst én gang i løpet
av studiet.

Deling og hardt arbeid
I løpet av studiet har vi stort fokus på samspill
– det vil si at det faglige og det praktiske går
hånd i hånd. Studentene får verktøy og teori
som de setter ut i praksis. Dette får de så tilbakemeldinger på. Vi har klart å etablere et miljø
der man støtter hverandre og er i samspill på
tvers. Folk deler, og de som har vært her et år,
deler gjerne kunnskap med nye og uerfarne.
Dette er en kultur som det er vanskelig å kopiere, det er noe som kommer med folkene som
er her og de forventningene vi har til dem.
Vi har nok både en prestasjonskultur og en
delekultur. Og tidligere studenter fortsetter
gjerne å dele erfaringer med nye studenter.
De som blir tatt inn på studiet, har en bachelor eller tilsvarende, og etter 2012 er det ikke
lenger bare teknologistudenter som kan søke.

Nå har vi folk som er lærere, sykepleiere og
samfunnsvitere. Men 2/3 har nok teknologisk
bakgrunn. Studentene velger selv prosjekter
som de ønsker å se videre på, og de danner
raskt team. Å lykkes avhenger av mange faktorer; hardt arbeid er selvsagt en av dem, delingskultur en annen, og det å ville hverandre
godt er viktig.
– Vårt primære mål er å utdanne forretningsutviklere. Det er ikke alle som går videre
og danner bedrift, men den kunnskapen de
har med seg, blir høyt verdsatt, og de er populære arbeidstakere.
– Vi ser også at det er stadig flere av disse
som blir igjen i Trondheim og satser på bedriften, og det er bra. En stor andel av bedriftene
som startes i løpet av Entreprenørskolen, lever
etter to år. De som lykkes, må nok ha en ekstrem vilje og ikke minst en lidenskap for det
de holder på med, avslutter Sørheim.

ENTREPENØRSKOLEN
NTNUs Entreprenørskole er et toårig
masterprogram innen entreprenørskap. Studiet kombinerer faglig
fordypning i strategi, økonomi og
forretningsutvikling med praktisk
erfaring som gründer i egen bedrift.
Målet er å utdanne verdens beste
forretningsutviklere.
Les mer på:
www.entreprenorskolen.no

GLAD KLANG: Når noen får gode nyheter på Entreprenørskolen, som for eksempel pengestøtte,
ringes det i klokka. Da strømmer alle andre til for å høre!
FOTO: ERIK BRØSETH

Solvarme for en bedre verden
De tre studentene bak Morpho Solar ønsker å bidra til en
bedre verden. Og de startet med en klimavennlig grill som
bruker solvarme.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
GRILL TIL U-LAND: Solgrillen er på vei ut i verden – og Dag Håkon Haneberg, Guro Grytli Seim
og Even Haug Larsen har
stor tro på konseptet, som ble utviklet mens de gikk på Entreprenørskolen.
Trondheimsregionen

FOTO: ERIK BØRSETH
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– Vi hadde den samme tanken og ville gjerne utvikle et produkt som kan utgjøre en forskjell. Dag Håkon
Haneberg, Guro Grytli Seim og Even Haug Larsen startet samtidig på NTNUs Entreprenørskole høsten
2013 og fant fort sammen. De er visjonære gründere med miljøengasjement. Produktet de videreutvikler,
har stort potensial, og de drømmer om å bidra til en bedre hverdag for fattige mennesker på landsbygda i
utviklingsland. Der går store deler av dagen med til å samle brensel for å lage mat. Dette bidrar på sikt til
avskoging, og helseplager fordi røyken inneholder partikler som ikke er bra for den som koker. Entreprenørskolens metode gjorde at de kom langt på to år. De er nå i utprøvingsfasen av solgrillen og har flere
internasjonale partnere. Masteren leveres i juni 2015.
Solgrillerne danner en samstemt trio med ulik bakgrunn. Even Haug Larsen er ferdig ungdomsskolelærer
som etter et år ville tilbake til skolebenken, Dag Håkon Haneberg er sivilingeniør med nanoteknologi som
spesialfelt, og Guro Grytli Seim fullfører sivilingeniørgraden i materialteknologi.
– Vi hadde aldri kommet dit vi er i dag, uten NTNUs Entreprenørskole. Skolen har gitt oss en perfekt
kombinasjon av teori og praksis, og den har gitt oss tilgang til et unikt nettverk av alumni, teknologikontakter
og rådgivere. Det gode klassemiljøet har også vært veldig viktig. Vi har lært av våre medstudenter og fått
stor motivasjon fra de andres engasjement. På NTNUs Entreprenørskole heier vi hverandre fram, og vi deler
alt av både utfordringer og seire. Det lærer vi alle masse av.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

sess

Dette er bedrifter
som har blitt
startet i løpet av
Entreprenørskolen,
og som har
kommet langt:
Assitech AS: har utviklet
Assistep, et gåhjelpemiddel i
trapp for eldre og mennesker
med gåvansker. Arbeidet ble
startet i 2012, og i 2014 lyktes
de med å skaffe finansiering via
crowdfunding og investeringsfond. I dag har den første
Assistep blitt installert, og
selskapet er klart for videre
vekst.

Prampack AS: utviklet en ny
spesialbagasje for reiser med
barnevogn. Selskapet ble grunnlagt i 2008, og innen 2011 hadde
de salg i mer enn 500 butikker
i seks land og distributører i
35 land. Selskapet ble solgt til
Stokke samme år, og Prampack
distribueres i dag i 55 land.
Tind Technologies AS: lisensierer et digitalt biblioteksystem basert på CERN-teknologi.
De ble med det første spin-off
fra NTNU til å kommersialisere
teknologi utviklet for og hos
CERN. Tind ble etablert i 2013,
og allerede samme år fikk de
sin første store internasjonale
kunde, i Dubai.

FINNER HENDER: Entreprenørskolen bragte dem sammen – nå utvikler de et nettsted som hjelper folk å få
jobben gjort. (F. v) Jakob Palmers og Erik Sandsmark.
FOTO: ANNE-LISE AAKERVIK

Helping Hands
Mange har en ledig stund til overs og kan tenke seg å bidra
mot litt penger. Mange ønsker å få gjort en liten jobb og
betaler gjerne litt for det. Men hvordan finne hverandre?
Dette skal Helping Hands hjelpe deg med.
De tre studentene Erik Sandsmark, Jakob Palmers og Amalie Egeberg møttes på NTNUs Entreprenørskole og fant raskt ut at et prosjekt som dette var interessant å drive. – Helping Hands er i første
omgang en nettside for folk som ønsker å få utført en jobb som man ikke alltid har tid til å gjøre selv,
sier Jakob Palmers – som hadde ideen.
– Mange har verken tid eller mulighet til å gjøre småjobber som vasking, maling eller barnepass.
På den andre siden har du studenter som har lite penger, men tid til rådighet. Ved å koble disse
gruppene slik at studenter kan utføre småjobbene mot litt penger, løser man et problem for begge
parter. Det er det Helping Hands skal gjøre gjennom vår nettplattform, sier Erik Sandsmark, som
også jobber som markedsfører for selve Entreprenørskolen. Med på laget har de etter hvert fått
utviklerne Valdemar Rolfsen og Ruben Schmidt Mällberg, fra Ingeniørvitenskap og IKT på NTNU)
De er enige om at Entreprenørskolen gir mye energi. Det er selvsagt mye arbeid, men det skjer
mye som gir inspirasjon. – NTNUs Entreprenørskole gir oss den mest skreddersydde utdanningen
for å lykkes som entreprenører. I tillegg blir vi introdusert for et fantastisk nettverk og miljø som oser
av kunnskap og inspirasjon som er helt nødvendig for en gründer. Vi har en ambisjon og et mål om
å bli verdens største plattform der man kan dele oppdrag og hjelpe folk, avslutter Erik Sandsmark.
www.helpinghands.no

Tilbyr stillhet og arbeidsro
Ansatte i kundesenter og i åpne kontorlandskap generelt
sliter med distraherende støy. Voico har som mål å
revolusjonere måten du snakker i telefonen på.
Snart blir det stille.

HYSJ! De tilbyr stillhet og arbeidsro i kontorlandskap. Forskning er viktig når de tre gründerne utvikler konseptet sitt. (F. v.) Torgeir Aadland, Lars Gjølme og Charlotte I. Sørensen.
FOTO: ERIK BØRSETH

Det er de tre studentene ved Entreprenørskolen som har tatt utfordringen med å utvikle et avansert støyreduksjonssystem til bruk i kontorlandskap og kundesenter. – Vi oppdaget problemet
med støy i åpne kontorlandskap da vi gjennomførte mulighetsanalyser for nye forretningidéer første semesteret på NTNUs Entreprenørskole. Da jobbet vi i grupper på 5–6 stk. som ringer verden
rundt, døgnet rundt i en uke for å sjekke alle mulige ledetråder som kan si om en idé er verdt å satse
på. Problemet er at alle sitter på samme kontor og denne enorme telefonaktiviteten skaper støy
som er sjenerende både for oss og de vi snakker med, forklarer Lars Gjølme. Sammen med Torgeir
Aadland, Charlotte I. Sørensen og Olav Ljøkjel har de et mål om å redusere støy i åpne kontorlandskap og lignende settinger. Telefonsamtaler kan foregå ved pulten uten at kolleger blir forstyrret,
det trengs ingen stillerom, utdyper Charlotte. Målet er å ha en prototyp
klar tidlig i høst, og alle fire
Trondheimsregionen
fortsetter å jobbe med oppstarten etter levert masteroppgave. – Det som har gitt oss mest er nok
det som Entreprenørskolens støttespillere har bidratt med, slik som mentorer, professorer, alumni
Trondheimsregionen
og ikke minst medstudenter – og som er det unike ved Entreprenørskolen.
Det er mye motivasjon å
hente i gangene her og mye entreprenørskapsånd!
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

13

MAGNUS BLÅTANN: Verdensmester i
sjakk, Magnus Carlsen, er ambassadør for
Nordic Semiconductor. – Carlsen er smart, og
vi er avhengige av smarte folk i vår bedrift,
sier teknologisjef i Nordic, Svein-Egil Nielsen.
FOTO: NORDIC

PÅ PARTI MED
MAGNUS CARLSEN
Du ser den ikke, du hører den ikke, og den beveger seg
like raskt som tanken til sjakkgeniet Magnus Carlsen.
Nordic Semiconductor i Trondheim forsyner verden med
trådløs teknologi. I 2014 solgte de Bluetooth for mer enn
1 milliard kroner.
TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

V

i hadde ikke vært her uten stø
kurs og målrettet arbeid fra starten av, sier CTO Svein-Egil Nielsen. Han begynte i selskapet i

2011.
Om sponsorobjektet sjakkspiller Magnus
Carlsen har hatt noe å si for dette, nevner
han ikke. Det får vi grave i litt senere.
En knoppskytingsbedrift fra SINTEF så
dagens lys i 1983. De fire gründerne Trond
Sæther, Frank Berntsen, Jan Meyer og Oddvar Aaserud fra Trondheim bestemmer seg

for å satse på integrerte kretser og danner
Nordic. På slutten av 90-tallet kom trådløsteknologien for fullt, og fra 2002 legger
firmaet stø kurs mot dagens resultat. I dag
er Nordic verdt 9,6 milliarde på børsen og
er verdensledende innen trådløs teknologi –
også kalt blåtann.

Uten en tråd
Dette er teknologi du typisk finner i trådløse
tastaturer og mus, men også i hjelpemidler
og utstyr som gjør livskvaliteten bedre for

BEST: Teknologidirektør Svein-Egil Nielsen påpeker
at Nordic lykkes med det de gjør på grunn av fokus
og stayer-evne. Vi har alltid sagt at vi skal være best
på alt vi gjør; da kan vi ikke drive på med mange ting.

folk. Svein-Egil Nielsen beskriver begeistret nyvinningen som gjøres ved hjelp av
Nordic-teknologi.
– Én ting er fitnessmarkedet og sensorer som måler hvor langt du springer, hvor
hardt du sparker osv. – der dominerer vi.
Så har vi helsegevinsten. En dansk produsent av høreapparater bruker en av våre
kretser slik at lyden fra telefonene kan
gå heldigitalt inn i øret til brukeren. Man
streamer altså lyden fra telefonen til øret.
Diabetikere har fått en ny måte å overvåke
blodsukkeret sitt på ved hjelp av vår teknologi. En produsent av måleutstyr benytter
vår chip til å sende kontinuerlig nivåmåling til brukerens mobiltelefon. Brukeren
har da en liten nål med trådløsteknologi
satt under huden. I framtida vil også denne
teknologien innta mer og mer av miljø- og
klimaovervåking og slike ting. Vår teknologi har potensial til å gjøre alt trådløst for
første gang i historien, mitt mål er å gjøre
dette til en realitet. Det er rått å tenke på,
sier han.

GODE HODER
1986 Q-Free,
tidligere Microdesign, får en kontrakt med Statens vegvesen
Trondheimsregionen
som leder til et teknologisk og markedsmessig gjennombrudd. Selskapet prøver ut automatisk identifikasjon av biler ved en ny bomstasjon på E6. Køfri blir
Trondheimsregionen
et begrep, og
Q-Free erobrer verden. Som så mange andre trønderske teknoselskaper er Q-Free et produkt av NTNU/SINTEF.
Trondheimsregionen
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1991 Reza Hezari, politisk flyktning fra Iran, går ut fra NTH som sivilingeniør.
Har vansker med å få jobb. Starter i stedet karriere som seriegründer i Leksvik – hjembygda til en annen nyskaper, Bjørn Lyng. Etablerer ca. 15 selskaper
på like mange år. Satser i dag mest på Inrigo, som leverer utstyr til olje- og
gassektoren. Samarbeider tett med NTNU.
Foto: Siri Gulliksen / Markedsmedia

Hørere bedre
trådløst

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

Den danske utvikleren av hjelpemidler for
døve, GN ReSound, tar i bruk Bluetooth®
Smart trådløs teknologi fra Nordic Semiconductor i sitt nye apparat. De lar brukerne tilpasse og finjustere hørselserfaringer
gjennom en medfølgende app som også
kan brukes til å plassere en feilplassert høreenhet helt nøyaktig.

Helsegevinst for
diabetikere

Det amerikanske firmaet Dexcom bruker
en sikker Bluetooth Smart trådløs tilkobling
når de utviklet kontinuerlig overvåking av
blodsukkeret til en diabetiker. Dette gjøres
ved at blåtanna sender informasjon trådløs
til en partnerapp på smarttelefonen til personen. Og overvåker på den måten kontinuerlig utviklingen i blodsukkernivået.
Det er også mulig å dele disse dataene sikkert med andre.

Samarbeider med BBC

Nordic Semiconductor er offisiell partner av
BBCs flaggskip «Make it Digital». Et initiativ
som tar sikte på å inspirere en ny generasjon
med digital teknologi. Gjennom en periode
på sju år vil de gi hvert skolebarn mellom 1112 år i Storbritannia en programmerbar hardware enhet, som vil omfatte en Nordic Semiconductor Bluetooth® Smart trådløs chip.

SMART ØREPLUGG: Selskapet Nacre sprang ut av SINTEF og ble senere solgt for nesten en
milliard. Dette er ett av utallige eksempler på kommersialisering av teknologi Trondheimsregionen. Forskning på bedre hørselsvern førte til en avansert øreplugg som blant andre
US Marines kjøpte i store kvanta.
FOTO: NACRE

Gode ideer ble
milliardbutikk
TEKST: HANS KRINGSTAD

Over 300 bedrifter er etablert med utgangspunkt i
kunnskapsmiljøene i Trondheim. I overkant av 70 teknologiselskaper er registrert solgt siden 1996. Alle startet i det små, og noen ble giganter. Samlet salgssum for
disse selskapene er over 12 milliarder kroner.
Best i klassen
Nordic er best på grunn av fokus, påpeker
Nielsen.
– Jeg liker å si at den veien vi begynte
på for 12–13 år siden, har endret seg veldig lite. Vi har bygd stein på stein og stadig
blitt bedre. Og den økonomiske omsetningen har vokst mye, sier Nielsen. I 2002 var
den på 220 millioner – i 2014 én milliard.
Det har skjedd noe.
– Suksessen skyldes i tillegg til dedikerte
og dyktige folk, målrettet fokus på trådløsteknologi. Vi har et rykte i bransjen for
å være gode på det vi gjør. Vi driver ikke
med mange forskjellige ting, og det vi altså
utvikler, er anerkjente og solide produkter.
Dette er en ekstremt tøff bransje å være i,
og vi skal være best på alt det vi gjør.
Nielsen er klar på at de hele tiden har
hatt ambisjoner om å tjene penger. Firmaet
er ganske konservativt sånn. – Vi sikrer
lønnsomhet til enhver tid – og vi må holde
konkurrentene på avstand.
I dag har Nordic hovedkontor i Trondheim og en stor avdeling i Oslo. Til sammen
er de omtrent 400 stykker. Utfordringen er
å skaffe nok gode hoder. De rekrutterer
gjerne rett fra NTNU og står klar med jobbtilbud allerede før studentene er uteksaminert.
– NTNU er best i Norge på å utdanne de
folkene vi trenger, derfor er det viktig for
oss å være her, sier Nielsen.
– Likevel er det er utfordrende å finne
nok kompetente arbeidsfolk, som sivilinge-

niører og doktorgradsstudenter, i Norge, sier
han med beklagelse i stemmen. Det utdannes for få i forhold til hvor attraktive de er
for næringslivet. Derfor må Nordic ut på det
internasjonale arbeidsmarkedet og rekruttere.
– Vi er et stort internasjonalt miljø i
Norge nå, og de som kommer hit ser ut til
å trives bra. Vi har folk fra hele 39 ulike
nasjoner med på teamet, og de liker å bo
i Trondheim – det er selvfølgelig viktig for
oss.

Gode hoder gir først og fremst ny kunnskap og flere arbeidsplasser. I noen tilfeller ender ideene også i økonomiske eventyr. Salget av FAST til Microsoft for 6,6 milliarder kroner er fortsatt størst. Her er noen store salg
siden 2005:

«Sjakksmart»

2015: GasSecure (olje- og gasstek-

Så – endelig Magnus Carlsen. For hva gjør
han i dette selskapet?
– Det er ikke så komplisert, understreker
teknologisjefen. Magnus Carlsen er vår ambassadør og står for kompetanse og kunnskap. Vi er en ren kunnskapsbedrift som er
avhengig av at folk bruker hodet sitt. Han
er best på sin «greie». Han er smart – han
passer profilen vår og viser hvem vi ønsker
å nå ut til. Vi vil ha folk som er best på det
de gjør, med på vårt lag.
Carlsen stiller opp på noen events for
Nordic – som da han spilte lynsjakk mot 15
studenter på NTNU.
– Han knuste dem noe forferdelig, humrer Nielsen, som selv ikke har spilt mot
verdensmesteren – ikke ennå! Om det ikke
skulle skje, kan det være at de med Carlsen
med på laget kan nå nye høyder igjen om
et år.

2015: Resman (olje- og gassteknologi). Solgt for i overkant av 1000
millioner kroner til investeringsfondet
Nordic Capital. Etablert i 2005.
nologi). Solgt for 500 millioner kroner
til det tyske selskapet Dräger. Etablert
i 2008.

2007: Nacre (intelligent øreplugg).
Solgt for 752 millioner kroner til
Bacou-Dalloz. Etablert i 1994.
2006: Falanx (microchips). Solgt
for 170 millioner kroner til ARM.
Etablert i 2001.
2005: ChipCon (trådløsteknologi).

2013: Dynamic Rock Support

Solgt for 1400 millioner kroner til
Texas Instruments. Etablert i 1999.

2010: Point Carbon (analyse innen-

Oversikten viser at mange fore-

(bergsikring). Solgt til finske Normet
Group for 90 millioner kroner. Etablert i 2008.

for kraftmarked og klimakvoter). Solgt
for 1 100 millioner kroner til Thomson
Reuters. Etablert i 2000.

2008: FAST (søketeknologi). Solgt
for 6600 millioner kroner til Microsoft. Etablert i 1997.

2008: TrollTech (programvare).
Solgt for 850 millioner kroner til
Nokia. Etablert i 1994.

tak har blitt attraktive kjøpsobjekter
i løpet av få år etter etablering. Salg
betyr ikke nødvendigvis at penger og
arbeidsplasser forsvinner til utlandet.
Ofte blir gevinst reinvestert i mer
nyskaping
i regionen. Flere av de
Trondheimsregionen
internasjonale selskapene satser på
omfattende virksomhet i TrondTrondheimsregionen
heimsregionen
også etter oppkjøp.
Det skyldes særlig kompetansen som
finnes i FoU-miljøene.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Her bygges dype
En klynge av bedrifter i Orkanger lager et veisystem på havbunnen som gir verden energi. 1 400 km med olje- og gassrør fra
Grønøra industriområde er rullet ut på havets bunn siden 1995.
TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

T

roikaen Technip, Bredero
Shaw og Axess har lyktes i
en tøff internasjonal konkurranse og peker særlig på to
årsaker: kort vei til forskningsmiljøene i Trondheim og en kommune som
legger til rette for industrien.
Bedriftene kan vise til unik kompetanse og et godt samarbeid. På havna
i Orkanger spoles stålrør om bord på
en båt som kan frakte en sammenhengende rørledning med en vekt på
ca. 6000 tonn. Forut for spolingen
har Technip forhåndsprodusert rørsegmenter opp til 1200 meters lengde.
Disse segmentene lagres på spolebasen inntil rørleggingsfartøyene kom-

mer inn og henter dem. Hvert segment
spoles varsomt om bord med en fart
på ca. 2 km/t, avbrutt av sammensveising av hvert segment. Denne sveisen
med inspeksjon og coating (overflatebehandling) kan ta mellom to og fem
timer, alt etter hvilken veggtykkelse
og isolasjon det er på stålet.

Frakter det sorte gullet
Spolebasen i Orkanger er den eneste
fabrikken Technip har i Norge som
produserer disse rørledningene. De
skal frakte olje og gass fra havbunnen
til plattform eller mellom feltene. Rørene skal tåle de største belastninger
og ha en levetid på ca. 25 år, og i en-

kelte sammenhenger er det behov for
rustfrie rør, der Technip har en spisskompetanse på sveising.
Kompetansen har Technip finjustert siden starten av basen i 1995.
– Det er ikke bare å «snelle» opp,
sier daglig leder ved spolebasen, Tore
Håbrekke.
– Vi har svært strenge krav til sveisene våre, siden de skal tåle påkjenningen av å bli spolet på en trommel
med indre diameter på 20 meter. Derfor driver vi mye forskningsarbeid på
dette området sammen med vår største kunde Statoil og forskningsselskapet SINTEF i Trondheim. Vi forsker
blant annet på hvor store feil man kan

Trondheimsregionen
1995 Stortinget vedtar med knapt flertall at Universitetet i Trondheim blir
til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Norges tekTrondheimsregionenniske høgskole (NTH) og Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) går
sammen i en organisasjon. I 2015 er det klart at NTNU fusjonerer med høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik og blir Norges største universitet.
Trondheimsregionen
Foto: NTNU
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GODE HODER
Tre forskere med bakgrunn fra NTNU starter Point Carbon.
Selskapet etablerer seg i verdenseliten innen rådgivning ved handel
med klimakvoter og analyse av klima- og energimarkedet. Den internasjonale giganten Thomson Reuters kjøper Point Carbon i 2010.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

ORKANGER
SPOOLBASE/TECHNIP

RØRMILJØ: Dette er Grønøra industriområde i Orkanger med
den 1200 meter lange spolebanen og et rørleggingsfartøy ved
kai. Bredero Shaw (overflatebehandling) og Axess (inspeksjon
av sveiser) inngår i teknologiklyngen sammen med Technip.

PÅ SPOLEBÅT: Kommunen er viktig for oss, sier Tore Håbrekke i Technip.
Vi har en god dialog og løser utfordringer sammen. (F. v.) Gunnar Lysholm,
ordfører, Tore Håbrekke, Spoolbase Manager, Alex Stewart, Offshore
Construction Manager, Olga Lien, Commercial Manager.

FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON / TRONDHEIMSREGIONEN.

pets motorveier
tillate i en sveis før det går galt. Siden vi
driver en slags samlebåndsproduksjon, er
det viktig å ha kontroll på sveisene. Får vi
sveisefeil i produksjonen som må repareres, blir det fort kostbart, siden fabrikken
da stopper opp i mellomtiden.

Fordeler med Orkanger
Tore Håbrekke sier at de har mange fordeler ved å ligge nettopp på Orkanger.
– For det første er det kort vei til de norske olje-/gassfeltene herfra. Vi kan serve
feltene både nordover og sørover relativt
hurtig med båtene våre. Båtene er moderne og holder høy marsjfart, noe som er
viktig for å få til lønnsom leveranse også
utenfor Norge. Vi har levert til Snøhvit- og
Goliatfeltet i nord, og til felt i Danmark
i sør. Nylig sendte vi en rørledning til
Australia for Shell, og i fjor leverte vi en
oljeledning i Canada til Husky Oil. Båtene
våre behersker legging dypere enn 1000
meter, men i Norge har vi mere beskjedne
havdyp og legger ned til 360 meter.
Den største spolebåten som Technip be-

nytter i Norge, Deep Energy, tar 6000 tonn
stål, noe som tilsvarer ca. 20 km av en
12-tommers rørledning med coating, og
opptil 150 km av rørkvaliteten med minst
diameter.
Håbrekke påpeker at en stor fordel for
bedriften er at Orkdal er en industrikommune.
– De skjønner hva industrien trenger,
og legger til rette for det, så vi har et godt
forhold til kommunen og snakker ofte med
ordføreren og kommunen. Vi løser gjerne
ting og problemer sammen hvis det oppstår noe vi må gripe fatt i. Min påstand
er at det går mye raskere her i Orkanger
enn i Trondheim å få gjennomført ting. Behandlingstid på søknader er kort, og det er
stor kunnskap om hva bedriftene her i industriklyngen trenger og mener. Sammen
får vi til gode løsninger. På grunn av den
korte distansen inn til NTNU og SINTEF
har man et godt og viktig samarbeid med
disse forskningsmiljøene.
– Spør du SINTEF, vil de nok si at vi er
en god og stor kunde.

2001 Fem nyutdannede NTNU-studenter stifter bedriften Falanx. Falanx
utvikler teknologi blant annet for å gi mobiltelefoner god grafikk. Som ellers
i mikrobrikkebransjen handler det om å lage små enheter som trekker lite
strøm, men har stor kapasitet. Det internasjonale selskapet ARM kjøper Falanx i 2007.

Klynge for olje og gass
En annen fordel med å ligge i Orkanger er
de andre bedriftene som er her. –I tillegg
til oss har vi Bredero Shaw og Axess, som
hhv legger coating på rørene og inspiserer/gjør kvalitetskontroll. Enkelt fortalt så
sveiser og spoler Technip rørledningene,
mens Bredero tar seg av coatingen. For å
flytte og håndtere rør og rørledninger har
vi et samarbeid med et lokalt entreprenørfirma, Mardahl Maskin. Firmaet har
opparbeidet seg en stor maskinpark som
består av tunge, spesialbygde anleggsmaskiner for å få jobben gjort. – Vi bruker
mye lokal arbeidskraft. Det eneste vi sliter
med å få lokalt er sveisere, sier Håbrekke.
– I Norge er ikke dette yrket spesielt populært, og vi klarer ikke å skaffe nok fra
nærområdet bortsett fra noen få unntak.
Sveisingen foregår stort sett mekanisert
med en slags roboter. Sveisere som betjener disse hentes derfor fra Skottland hvor
Technip har en fabrikk tilsvarende den
i Orkanger. På det meste jobber det nok
rundt 20 sveisere her fra dette selskapet,

• Technips norske spolebase
ligger i Orkanger, ca. fire
mil utenfor Trondheim.
• Startet i 1995 som et prosjekt for Saga Petroleum –
og skulle legges ned etterpå.
• Så kom Statoil på banen
og ønsket rustfrie stålrør til
Åsgard-utbyggingen. Etter
denne perioden ble det permanent drift ved anlegget.
• Produserer og lagrer rørledningssegmenter (strekk)
på 1200 meter. De sveises
til en kontinuerlig ledning og
spoles opp på et rørleggingsfartøy.
• Technip er et internasjonalt
konsern med 38 000 ansatte
fordelt på 48 nasjoner.
Driver hovedsakelig innen
olje/gass og subsea.
• Det norske hovedkontoret
ligger i Sandvika.

som nå også har etablert seg i Orkanger.
Technip handler stål fra hele verden, og
jakter best pris og kvalitet. Siden starten
i 1995 er det produsert ca. 1400 km med
rør fordelt på 46 prosjekter på spolebasen.
Oppdragene krever langsiktighet.
– De må planlegges nøye, stål skal kjøpes inn og det kan man ikke gjøre over natta sier Håbrekke og innrømmer at også de
merker den begynnende krisen i sektoren.
– De jobbene vi har nå og i høst fikk
vi inn for en god stund siden, men fra og
med neste sommer har vi foreløpig ingen
oppdrag. Det vi gjør i slike tilfeller er å
planlegge for fremtida samt gjøre nødvendige oppgraderinger av anlegget. I tillegg
til lavere aktivitet har vi fått flere aktører i
Norge, som gjør tilsvarende prosjekter. Det
vi ser er at det er flere jobber å få i utlandet
enn i Norge. Her har vi en fordel av å være
et stort internasjonalt firma. Mens vi er 12
fast ansatte i Technip på Orkanger, er det
40 000 på verdensbasis.

2004 NTNU vedtar å etablere forskningssenter for nanoteknologi – NTNU
NanoLab. Nano betyr dverg, og en nanometer er en milliarddels millimeter.
I løpet av ti år er det bygd opp et velrenommert forskningsmiljø innen nanoteknologi i Trondheim. NTNU NanoLab har bidratt blant annet til bedre
solceller, bedre kreftmedisin og sterkere og mer formbare materialer.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen

Trondheimsregionen
Foto: Geir Mogen / NTNU
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Med Ocean Space Centre først inn i det siste, u
Edle metaller
i dypet
NTNU-FORSKERE GÅR I DYBDEN for å
undersøke havbunnen og mulighetene for
å hente opp edle metaller som ligger flere
tusen meter under havoverflaten.
Undersjøiske vulkaner, eller hydrotermale kilder, ble for første gang oppdaget
i 1977 i Stillehavet. De kalles også svarte
skorsteiner på grunn av den tilsynelatende
svarte røyken som strømmer ut av dem.
De bringer med seg mineraler og metaller
fra bergartene dypt nede i jordskorpen og
avsetter disse på havbunnen. Forskere fra
NTNU er med når en stor tverrfaglig forskningsgruppe tar minaralkartlegging på
havbunnen et steg videre. Pilotprosjektet
heter Deep Sea Mining og går ut på å lage
et geokart over havbunnen. Det eksisterer
ikke i dag. Undervannsroboter (AUV eller
ROV) vil trolig bli brukt i kartleggingen av
havbunnen. Slike undervannsfarkoster kan
ta svært detaljerte bilder og høyoppløselig
video og dermed gi forskerne verdifull informasjon. Årsaken til at vanskelig tilgjengelige mineraler og metaller på havbunnen
er blitt så interessante, er at gruvene på
landjorda begynner å gå tomme, mens verden har et stadig økende behov for mineraler og metaller. Særlig er det stort behov
for kobber og sink, som blant annet brukes i
forbrukselektronikk som vi omgis med i det
daglige. Derfor er Trondheimsregionen
en viktig del av forskningen knyttet til etikk og miljømessige konsekvenser ved å hente ut mineralressurser på
Trondheimsregionen
havbunnen.
KILDE: GEMINI.NO

Trondheimsregionen
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Skatter fra den blå
Mer enn halvparten av jordas overflate er havdyp på over 3000 meter.
Disse havområdene er vårt siste ukjente territorium. Forhåpentligvis
skjuler de skattene vi kan leve av i fremtiden.

E

TEKST: ANNE-LISE AAKERVIK

tableringen av Ocean Space Centre (OSC), et samarbeidsprosjekt
mellom MARINTEK og NTNU,
skal gjøre oss til pionerer på dypet, best på å utforske ukjente havområder, ledende i utviklingen av ny teknologi
for å beherske havet.
– Vi vet mer om månen og verdensrommet enn om havrommet. Derfor trenger vi
framtidsrettede laboratorier, flere forskere
og ikke minst økt innovasjonstakt innen
havromsteknologi. Havet dekker 70 prosent av jordas overflate – og 80 prosent av
disse er dypere enn 3000 meter, og vi vet
knapt noe om dem. Havrommet gjemmer
på enorme ressurser, sier Atle Minsaas,
prosjektleder for Ocean Space Centre.

Et hårete mål
Målsetningen for OSC er å bli et verdensledende kunnskapssenter for havromsteknologi.
– Målet er å forene alle gode krefter og
fremragende forskere inn i framtiden og
skape en ny æra i forskningen om havrommet, sier Minsaas.
Ocean Space Centre er nærmere en
realisering enn noen gang. I starten av

mai bekreftet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at hav står først blant
regjeringens seks satsingsområder i
langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning. OSC er ett av to prosjekter
for forskningsinfrastruktur som er prioritert innenfor denne planen. Senteret skal
være navet i en nasjonal og internasjonal
kunnskapsklynge innen forskning og utdanning relatert til havrommet.
Veien har vært lang – fra første fase
som startet i 2008, til forstudien som
kom i 2010. Dernest en tredje fase med
utarbeidelse av konseptvalgutredning og
ekstern kvalitetssikring i 2012.
– Fire regjeringer og flere stortingsmeldinger (den første i 2005) har omtalt
prosjektet, sier Minsaas, som er godt fornøyd med at man nå er nærmere en realisering av OSC, med planlagt innflytting
i 2022.
– Senteret skal utdanne framtidens
spesialister innenfor havromsteknologi.
Vi ønsker også å bidra til at næringslivet
og myndighetene får tilgang til ledende
kompetanse og infrastruktur knyttet til
høsting og forvaltning av havrommet.
Forhåpentligvis lykkes vi med å øke ny-

skapingen i samarbeid med industrien,
sier prosjektlederen.
Norge er i utgangspunktet en havnasjon. Vi har seks ganger mer hav enn land,
og opp mot 70 prosent av eksporten vår og
anslagsvis 35 prosent av verdiskapingen
kommer fra havet. Norges fortrinn er at
vi allerede har stor kunnskap om maritim
sektor, fiskeri og havbruk samt offshore
olje og gass. I tillegg kommer nye områder
som eksempelvis fornybar havenergi og til
nå ukjente organismer i havrommet.

Nye næringer i havrommet
Dypet byr også på helt nye muligheter. Det
er knapphet på en del metaller og mineraler på landjorda. Disse ressursene vil vi i
framtiden kunne høste på havbunnen.
– Men for å utnytte dette på en riktig
og bærekraftig måte må vi utvikle kunnskap om hva som finnes i havrommet.
Gitt våre fortrinn knyttet til havet, står vi
som nasjon sterkt i arbeidet med å utvikle
kompetanse og teknologi som vi trenger
for å høste av disse ressursene. Dette er
kunnskap vi kan utvikle gjennom flerfaglig samarbeid i Ocean Space Centre, sier
Minsaas.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

Økt sikkerhetsfokus i
nordområdene

STADIG DYPERE: Sammenlignet med verdensrommet har vi relativt lite kunnskap om det store
havrommet. Her ligger det mange muligheter når
oljen tar slutt. Forskning må til – i verdensklasse.
Det skal Ocean Space Centre bidra til.

e, ukjente

NY HAVLAB: En illustrasjon av
bygget som skal huse Ocean Space
Centre ved Tyholt i Trondheim.

Prosjektet SARiNOR setter sikkerhet på
agendaen i nordområdene.
Prosjektet, som er eid av Maritim Forum Nord, jobber strategisk med å kartlegge dagens situasjon samt se framover
mot smarte og innovative løsninger som
kan forbedre sikkerheten.
SARiNOR har avdekket at falsk varsling av ulykker er en stor kostnadsfaktor
for beredskapsapparatet. I 2013 var det
over 8000 alarmer registrert inn til hovedredningssentralen på nasjonalt nivå.
Av disse var over 1700 karakterisert som
nødmeldinger, hvorav hele 95 prosent
var falske. Målsettingen er at Norge skal
være verdensledende i planlegging og
gjennomføring av redningsaksjoner. For
å klare dette bør alarmeringsutstyret utvikles samt rutinene og teknologien forbedres. Et av behovene er å kunne sende
posisjonsmeldinger fra lokalt utstyr, som
fra en sender på en overlevingsdrakt.
Dette forenkler søk etter folk i havet.
Det er i tillegg viktig med gode fartøy og
helikoptre, som kan plukke dem opp fra
havet.

ILLUSTRASJON: SNØHETTA

blå planeten
– Hvorfor er Ocean Space Centre så tett
knyttet til MARINTEK?
– Fagmiljøet ved Marinteknisk Senter
(MTS) på Tyholt i Trondheim er det største
sivile forsknings- og utdanningssenteret i
sitt slag i den vestlige verden. MARINTEK
og NTNUs Institutt for marin teknikk samarbeider tett i dette senteret. Forskningsmiljøene ved MTS ligger allerede fremst i
verden på en rekke av sine områder, sier
Minsaas.
To sentre for fremragende forskning er
knyttet til Marinteknisk Senter. CeSOS –
Center for skip og havkonstruksjoner – ble
etablert i 2002 og er nå formelt avsluttet.
Et nytt 10-årig senter for fremragende forskning, AMOS – Center for Autonomous
Marine Operations & Systems, ble tildelt
NTNU i 2013.
– Forskningsmiljøet er allerede veldig
internasjonalt. Innen marinteknisk forskning er laboratoriene vårt viktigste verktøy. Dagens laboratorier trenger imidlertid
en fornyelse, da de ikke innehar de egenskaper som vi ser at vi trenger for å møte
framtidens utfordringer. Skipsmodelltanken ble innviet i 1939 og havbassenget i
1981, begge «State of the art» da de sto ferdige. Gjennom generasjoner har vi bidratt
til å utvikle ny teknologi. Vi trenger Ocean
Space Centre for at vi også i kommende
generasjoner skal kunne gi våre bidrag til
teknologiutviklingen som trengs for å høste av havrommets ressurser. Vi satser på at
Ocean Space Centre blir et flaggskip innen
feltet, avslutter Atle Minsaas.

FAKTA MARINTEK
• Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK)
utfører forskning og utvikling
for virksomheter innen marin
teknologi. MARINTEK er en del
av SINTEF, den største uavhengige forskningsorganisasjonen i
Skandinavia.
• MARINTEK utvikler og verifiserer teknologiske løsninger,
forretnings- og driftskonsepter
for shipping-, havenergi- og petroleumsindustriene samt den
maritime utstyrsindustrien.
• MARINTEKs hovedkontor og
laboratorier ligger i Trondheim,
med et datterselskap i Houston, Texas. 210 ansatte fra 26
ulike land arbeider sammen i
MARINTEK for å utvikle framtidens havromsteknologi.
DYPETS HERRE: Dr. Atle Minsaas er prosjektleder
for Ocean Space Centre. Vi skal være det verdensledende kunnskapssenteret på havromsteknologi.
FOTO: ERIK BØRSETH

Vindkraft
vokser raskest
På verdensbasis er vindkraft den hurtigst
voksende energiteknologien målt i prosentvis økning i årlig installert kapasitet.
Industrien har siden starten på 1980-tallet vokst fra små lokale bedrifter til store
konsern med en samlet årlig omsetning
på over 200 milliarder kroner (2007).
Norge har store vindressurser som
kan utnyttes til produksjon av elkraft. Det
offisielle målet er 3 TWh årlig vindkraftproduksjon i Norge innen 2010. Takket
være de gode vindforholdene i Norge
kan dette målet nåes ved utbygging av
ca. 1000 MW vindkraftkapasitet. Potensialet for vindkraft i Norge er imidlertid
langt større enn dette; en årlig produksjon på 20 TWh
i 2020 er et realistisk
Trondheimsregionen
mål, ifølge SINTEF, forutsatt utbygging
av vindparker både på land og offshore.
Trondheimsregionen
Potensialet for
norsk industri er vesentlig, både som underleverandører og som
fabrikanter av hele vindkraftverk.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Havet er framtida for

næringsutvikling på Va
Sjøen og havet er framtida – det er i den blå sektoren verdiskapning vil øke mest
de neste årene. Bjugn kommune har satset på havrommet og bærer nå frukter av
en langsiktig planlegging på Valsneset. Dette er bare starten på en utvikling som
gir godt håp for Fosen og Trondheimsregionen. En spennende reise er på gang i
et samspill mellom havrommets ressurser, næringslivet og forskere.

K

opparn Utvikling AS, som
eier og tilrettelegger næringsarealene, melder om
stor interesse fra ulike aktører. Selskapet har derfor
satt i gang utvikling av nye
og attraktive, sjønære arealer for å kunne
møte framtidas behov på en enda bedre
måte. Hovedvirksomheten er rettet mot
den blå sektoren og de muligheter som
havrommet gir i framtida, på en bærekraftig måte.
Verdens største oppdrettsselskap av atlantisk laks, Marine Harvest, åpnet i fjor
sin første fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn.

til Bodø i nord og til Bergen i sør. Det skal
Marine Harvest gjøre med to nybygde og
meget avanserte fôrskip, som eies og driftes av Ulvan Rederi AS. Bulkbåtene With
Harvest og With Marine har en helt ny
losse- og lastemekanisme. Båtene er kontrahert av Marine Harvest og kan frakte
3000 tonn ferdig fôr.

Et grønt selskap
Selskapet har brukt om lag en milliard
kroner på den nye fabrikken. På nabotomta ligger Botngaard AS, som produserer
industritekstiler til oppdrettsnæringen.
I tillegg er TrønderEnergi Kraft AS etablert med fem kommersielle vindmøller
på industriområdet, i tillegg til ViVa AS,
som er et nasjonalt, storskala testsenter
for vindturbiner.

Passeren bestemte plasseringen
Det fortelles at da Marine Harvest skulle
bestemme plasseringen av en fiskefôrfabrikk, satte de passeren i kartet forskjellige steder og så hvor mange av sine egne

oppdrettsanlegg de kunne nå innen 15
timers seiling. Valget falt på Bjugn i 2012.
Etter det gikk det slag i slag, og over 200
mann sørget for at fabrikken kom opp på
rekordtid. Nå forsyner fabrikken på Valsneset om lag 80 prosent av konsernets
oppdrettsanlegg langs norskekysten. Det
produseres om lag 270 000 tonn fiskefôr i
anlegget, der det jobbes døgnkontinuerlig
365 dager i året. Hele produksjonen styres
fra kontrollrommet. Det er 60 ansatte fra
åtte forskjellige land som har sin arbeidsplass ved fôrfabrikken.
Både infrastruktur og beliggenhet gjør
det mulig for fabrikken å frakte fiskefôret

Marine Harvest har som mål å være et
grønt selskap i hele produksjonskjeden.
Konsernet har ambisjoner om å være
verdensledende på lakseoppdrett, fôrproduksjon og foredling av laks. Nå har
de kontroll på alt, fra resepter til råvarer,
produksjon og transport ut til merdene.
Fabrikken benytter miljøvennlige energiløsninger. I dag hentes energien fra
vindmøllene som ligger tett ved, samt at
kjeler og tørkere i prosessanlegget benytter naturgass. Også de to spesialdesignede
fôrbåtene skal bruke naturgassen LNG.
Den nye fabrikken er allerede klar for
utbygging. Fabrikksjef Claes Jonermark

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen
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Fabrikksjef Claes Jonermark er meget godt fornøyd med den nye fôrfabrikken.

Verdens ledende oppdrettsselskap av atlantisk laks
åpnet i fjor sin første fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn.

Fabrikken styres fra kontrollrommet, her ved Hugo Moe og Tomasz Kruk.

Valsneset
forteller at fabrikken er bygd for å vokse,
og at fordelen med et nybygg er at en kan
skreddersy infrastruktur. Snart vil de om
lag 60 ansatte, fordelt på åtte nasjoner, få
flere arbeidskollegaer når nybygget er ferdig.

Laks uten lus
Botngaard AS er en av de første virksomheten som ble etablert på Valsneset. Firmaet utvikler, produserer og distribuerer
produkter innen industritekstiler til oppdrettsnæringen så vel i Norge som internasjonalt. Etableringen skjedde i en tid da
en så at næringen hadde store utfordringer
rundt oppblomstring av lakselus.
Fabrikken stod ferdig i 2011 og leverer i
dag permaskjørt og hel presenning til oppdrettsanlegg som er angrepet av lus. Dette
er nå påbudt med en forskrift som krever
at alle oppdrettere må kunne gjennomføre
lukket behandling av fisk.
Botngaard AS har satt seg som mål at
selskapet skal bli den ledende leverandøren av produkter av presenning til opp-

drettsnæringen. I den forbindelsen har
selskapet etablert gode kontakter med næringen, utstyrsleverandører og de sterke
forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU
i Trondheim. For å nå målet om å bli den
ledende leverandøren av produkter av presenning har selskapet som mål å bygge
opp et kompetansesenter for utvikling og
produksjon. Dette vil skje i samarbeid med
SINTEF og FoU-miljøet.
Bedriften ble tildelt Leiv Eirikssons
Nyskapingspris for 2014, en pris som er
etablert for å stimulere til økt entreprenørskap og å være til inspirasjon for nyskaping og regional utvikling.
De 23 ansatte, fra fem land, jobber i to
skift og syr presenninger i en størrelse på
om lag 82 meter i diameter og nedover. På
ett år økte Botngaard omsetningen fra 19
til 40,8 millioner kroner, økningen i omsetning fortsetter også i år. Fabrikken på
1200 kvadratmeter er allerede for liten, og
firmaet har nylig undertegnet en intensjonsavtale med Kopparn Utvikling om
nye lokaler på Valsneset.

Det nye bulkskipet With Harvest ble døpt på åpningsdagen for fôrfabrikken av styremedlem i
Marine Harvest Cecilie Fredriksen, datter av John Fredriksen.

Botngaard AS syr skjørt som skjermer laksen mot lusa, og hele presenninger til oppdrettsanlegg som er
angrepet av lus. Bedriften satser stort på å utvikle seg for å bli den ledende aktøren innen havbruksnæring.
Her er daglig leder Kjell Braa sammen med to av sine ansatte, Signe Irene Raknes og Ole Martin Olsen.
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www.bjugn.kommune.no

Botngård sentrum ligger helt innerst i Bjugnfjorden – her kan en skimte Fosenhallen og nybygde leiligheter helt i fjæresteinene. Snart kan flyktningene i bygda flytte inn i nye førstegangsboliger.
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Botngård i Bjugn kommune:

Den grønne landsbyen ved fjorden

Kampflybasen gir Ørland og Bjugn kommuner en
utfordring som Midt-Norge knapt har sett maken til.
Nå jobbes det på spreng med kommuneplaner og
strategier for å skreddersy områder for nye innbyggere som trenger en plass å bo, og bedrifter som
vil etablere seg.

R

ealiser drømmen i Bjugn, er
ett av kommunens mål for utvikling og bosetting. Økt næringsutvikling på Valsneset og
ringvirkninger av kampflybasen gir
grobunn for økt tilflytting til kommunen. En forventet befolkningsvekst utgjør et markant nytt utviklingstrekk for
«Den grønne landsbyen ved fjorden».
Kommunen er liten. Det er trygt å bo
og leve, med korte avstander til skole,
idrett og kommunale tjenester.
Kommunen skal skape bolyst gjennom «å gi byen tilbake til folket». Innbyggerne skal få kvalitet, estetikk, aktiviteter i sentrumskjernen og nærhet
til bymarka. For å sikre dette har kommunen innledet samarbeidet med forskningsmiljøet i Trondheim for å sikre
en god planprosess og for å ta i bruk
det siste av kunnskap om bærekraftig
utvikling.

Allsidig aktivitet
Allerede i dag har Bjugn mye å tilby sine
innbyggere og innbyggere i nabokommunene med allsidige former for aktivitet. Flott turterreng både ved sjøen
og i marka og en unik utsikt fra toppen
av Kopparn. Gode fiskevann. Bading i
sjø og vann. Kulturen blomstrer i Bjugn
Kulturhus, med kulturskole, besøk
av Riksteatret, eget musikkverksted.
Bjugnhallen for håndball, volleyball,
styrkeapparater med mer. Svømmehall,
rulleskøytebane, bowlinghall, golfsimulator og ikke minst Fosenhallen.
Ishallen, som er den andre innendørs
skøytehallen for lengdeløp i Norge, er
i bruk fra morgen til kveld. Hallen brukes også til fotball, ishockey og curling,
kunstløp og skateboard.

Botngård sentrum
For å styrke framtidas Botngård vil en

bygge videre på Bjugn som kystkommune ved å ivareta kulturen for Den
grønne landsbyen ved fjorden. Den skal
ha en sterk identitet som skal gjenspeile
stedets historie, kultur og det engasjementet som har fått bygdebyen til å
vokse.
«Til ungdommen» er tittelen på kommuneplanens samfunnsdel for å ivareta
den yngste delen av befolkningen, fra
fødsel til de er ferdige med Fosen videregående skole. Foruten Bjugn dekker
også Fosen videregående Ørland og
ytre del av Agdenes kommune. Også
de eldre blir godt ivaretatt i kommunen,
med eget helsesenter og omsorgsboliger.
Det bygges boliger som aldri før i
kommunen, også flyktningene som
kommer til bygda, kan nå flytte inn i
nye, flotte førstegangsboliger. Botngård
sentrum vil i framtida bli utbygd med
bypreg, der en fortetter med et urbant
preg. Samtidig vil en legge vekt på universiell utforming og klima- og miljøriktige løsninger. Det grønne preget
skal framstå som tydelig. Et attraktivt
og aktivt sentrum er målet for kommunen, som nå legger ut et areal på totalt
6000 kvadratmeter der en ønsker forretninger, tjenesteyting, boliger, hotell/
overnatting og bevertning.

Torra – markerer midtpunktet på den norske kystlinjen.

MILJØPAKKE: Sykling og bussbruk tar av i Trondheim. Det er bra for næringstransporten og andre som må bruke bil. Her fra idylliske Bakklandet.
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Bedriftene liker sykkelbyen
I løpet av få år har Trondheim blitt en sykkelby og et
forbilde i arbeidet med å få ned biltrafikken. Samtidig
har Trondheim de mest fornøyde reisende og de mest
fornøyde bedriftene.

byens mest sykkelvennlige arbeidsplass.
Bare i år åpner fem nye sykkelbruer,
hvorav to på den første etappen av en høystandard sykkelekspressvei. Enda flere sykkelfelt markert med rød asfalt kommer nær
sentrum, og en fire kilometer lang gang- og
sykkelvei står ferdig utenfor sentrum i høst.

TEKST: HANS KRINGSTAD
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i prosent av alle reiser i Trondheim skjer med sykkel. I Oslo er
andelen fem prosent og i Bergen
tre prosent, viser en ny, nasjonal reisevaneundersøkelse. Biltrafikken i
Trondheim har gått ned til tross for at byen
vokser fort.
Bedriftene i Trondheimsregionen er mer
fornøyde med transportsystemet enn i noen
annen norsk byregion. De oppgir at de taper mindre penger på kø og forsinkelser
enn det næringslivet anslår i Oslo, Bergen,
Stavanger, Kristiansand og Tromsø (Næringsforeningene i storbygruppen, 2013).
Ifølge NAFs undersøkelse «Folkets Transportplan» har Trondheim – med nedgang
i bilbruk – også de mest fornøyde hver-

Flertall for bomprosjekt
dagsreisende. En viktig forklaring er Miljøpakken for transport. Miljøpakken er en
bypakke i samarbeid mellom Trondheim
kommune, Sør-Trøndelag fylke og Statens
vegvesen. Miljøpakken kombinerer pisk og
gulrot. Det er dyrere å kjøre bil, men mye
billigere og bedre enn før å reise kollektivt,
det er mer attraktivt å sykle, og det er tryggere å gå.

Siemens vant
Antallet daglige sykkelturer har i snitt økt
fra 35 000 til 45 000 i løpet av fire år. Miljøpakken har 100 000 daglige sykkelturer
som mål i 2025. Stadig flere virksomheter legger godt til rette for at ansatte skal
sykle. Siemens vant nylig en kåring av

– Bompenger er aldri populært, men siste
undersøkelse i Adresseavisen viser at flere
er positive enn negative til bomsystemet.
I 2008 kom vårt første tiltak, kollektivfelt
gjennom hele byen. Mange spådde kaos,
men det viste seg at både buss og bil kom
fortere fram. Det er viktig at de som må
kjøre bil, og særlig næringstransporten, har
god framkommelighet, sier leder Henning
Lervåg i Miljøpakken.
Miljøpakkens hovedmål er å redusere
utslipp av klimagasser og sikre at veksten
i trafikken er grønn. Som en bonus vokser
Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarked med bedre trafikkflyt. Flere kan bo
i én kommune og jobbe i en annen. Bussbruken i områdene rundt Trondheim er fordoblet siden 2008.

NØKKELTALL:
• Den økonomiske rammen
fram til 2025 er 11 milliarder
kroner.
• Halvparten av inntektene
er bompenger. Resten kommer fra staten (klart mest),
fylket og kommunen. Andelen
bompenger har falt siden
bomstasjonene åpnet i 2010.
• 50 prosent av inntektene skal
gå til veibygging og 50 prosent
til kollektivtrafikk, sykling,
gåing, støytiltak og andre grep
for å bedre miljøet.
• Trondheim har hittil fått over
1 milliard i belønningsmidler
som takk for effektive tiltak.
• 1,5 milliarder kroner er satt
av til bedre sykkelanlegg.

2007 NTNU-forskeren Jan Helgerud publiserer en artikkel om den ultimate
treningsmetoden. Sammen med NTNU-kollega Jan Hoff har Helgerud i flere
år jaktet på den mest effektive måten å trene på, opprinnelig på spørsmål fra
Nils Arne Eggen. Alt fra kolspasienter til Barcelona og Real Madrid bruker nå
prinsippene i Hoff/Helgeruds intervalltrening, kalt 4 x 4.
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GODE HODER
Trondheimsregionen
En fagjury kårer flerfaseteknologien til den viktigste oppfinnelsen i Norge siden 1980. Kåringen skjer
i regi av Aftenposten. SINTEF og flerfaselaboratoriet på Tiller spilte en avgjørende rolle i utviklingen
av teknologien. Den gjør at vi kan frakte olje og gass i samme rør. DetTrondheimsregionen
har gjort nye felt lønnsomme
og skapt verdier for flere hundre milliarder kroner. SINTEFs/NTNUs bidrag til GSM-teknologien for
mobiltelefoner vinner folkejuryens avstemning i samme konkurranse.
Trondheimsregionen
Trondheimsregionen
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Man kan kanskje si at byen er fjellet
som møter fjorden. Store begivenheter møter et hav av
muligheter - til lands, til vanns og i lufta.

En engasjert samarbeidspartner

Husbyåsen - Stjørdals nye bydel!

Megler med lokal tilhørighet

Gjensidige Stjørdal Brannkasse er en lokal leverandør av
forsikrings- og finansielle tjenester. Gjennom 177 års eksistens har vi vært den mest foretrukne samarbeidspartneren
i området. Vi er svært opptatt av næringsutvikling i området
og har eierforhold i lokale bedrifter samt at vi er medeier og
husvert for Proneo AS med Stjørdal næringspark. Videre har
vi betydelig engasjement innen kultur og idrett i området.

I Husbyåsen har du Stjørdals bymark i bakgården, og utsikt
til alt Stjørdal har å by på. Vi bygger nå en helt ny bydel med
boliger av gjennomgående høy kvalitet og godt design.

Heimdal Eiendomsmegling har siden oppstarten i 1996
vokst til å bli Trøndelags nest største eiendomsmegler. I
2014 omsatte vi over 470 boliger under oppføring. Totalt
formidlingsførte salgsverdier utgjorde for 2014 ca. NOK 6,7
mrd. Vi har vært til stede på Stjørdal siden 2007, og er i dag
bemannet med en stab av høyt kvalifiserte meglere med
lang fartstid og lokal tilhørighet.

gjensidige.no

Husbyåsen er en helhetlig bydel med egen kunstgressbane
samt Stjørdals største og nyeste barnehage i hjertet av
området. Utsikten fra toppen må oppleves. Her ligger alt til
rette for å bo bedre og leve godt.

primahusbolig.no

primahusbolig.no

obos.no

www.hem.no
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Stjørdal er en liten by preget av folk med store tanker og stor skaperlyst. Når slike folk møtes, skjer det av og til
store ting. Det er ikke uten grunn at byen huser Statoil, Helse Midt-Norge og har en av landets største flyplasser.
I tillegg kan Stjørdal by på et yrende og kreativt næringsliv, et kulturtilbud i særklasse og uslåelig beliggenhet.
Dette gjør Stjørdal til ”den store, lille byen” - et naturlig knutepunkt og et spesielt godt sted å møtes.

Kvalitetsboliger i Blåklokkesvingen

Balstad Eiendom AS

I Blåklokkesvingen bygger vi et område med kvalitetsboliger
for folk flest. Leiligheter, tomannsboliger og eneboliger i kjede. Åpne og allsidige uteområder, et koselig tun, lekeplass og
godt utnyttede kvalitetshus utgjør et hjem du kan trives godt
i. Blåklokkesvingen ligger sentralt til, kun få minutter unna
sentrum med bil, umiddelbar nærhet til skole og barnehager.
Et landlig, sentralt og attraktivt boligområde.

Næringsutvikling, næringsarealer, salgslokaler, kontorlokaler,
boligområder og hytteområder.

primahusbolig.no

primahusbolig.no

obos.no

Kontaktperson:
Janet Balstad Skammelsrud
Tlf. 95 10 73 73
janet@balstad-eiendom.no

Vi bygger Stjørdal
To ting vet vi sikkert om framtida – folk skal bo og folk skal
arbeide. Med vår erfaring og markedsforståelse som plattform skal vi utvikle næringseiendommer og boligprosjekter
som vil prege omgivelsene på en positiv og langsiktig måte.

www.tobb.no

www.forr-bo.no

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

ANNONSE

MILJØ: Innen 2020 vil ASKO sine biler som leverer varer i Trondheim være utslippfri, foreløpig går bilene på biodrivstoff og det er bra mener sjåfør Kim Fossum.
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ASKO sin ambisjon:

Klimanøytral – best på miljø
ASKO, landets største matvaregrossist, satser på å bli best på miljø. Nå har de som ambisjon
å gjøre bilparken i Trondheim utslippsfri innen 2020. Yrkesstolthet og vinnerkultur preger
arbeidsmiljøet i ASKO. Medarbeiderne er konsernets viktigste ressurs.

A

SKO er NorgesGruppens
engrosvirksomhet og leverer til kunder over hele
landet. ASKO Midt-Norge
er et av konsernets tolv regionale
logistikknutepunkter. Med ansvar
for vareflyten fra produsent til detaljist har ASKO Midt-Norge en sentral
posisjon i verdikjeden innenfor de
respektive kundesegmentene. Oppgaven er å sørge for riktig vareleveranse til rett tid til alle kunder. Bedriften har en god vekst og omsetter
for vel 3,3 milliarder til totalt 1800
kunder. Med ca. 25 000 varetyper
dekkes de fleste behov i segmentene
dagligvare, storhusholdning og servicehandel. I tillegg har bedriften
store leveranser til offentlig sektor,
som Forsvaret, fylker og kommuner.
– ASKO har ambisjon om å bli klimanøytral. Vi skal være i førersetet
når det gjelder bruk av biodrivstoff, kildesortering og alternativ energi. Vi har
i dag seks bioetanolbiler, som har 80
prosent lavere CO2 -utslipp enn dagens
dieselbiler. Nå jobber vi sammen med
SINTEF for å utvikle andre alternative
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energikilder for å redusere tomgangskjøringen betydelig. Drivstoffet bilene
vil bruke, er hydrogen, og energi skapes
ved bruk av en brenselcelle. I brenselcellen produseres det strøm ved at en
utnytter den kjemiske reaksjonen mellom hydrogen og oksygen. Utslippet fra
en slik løsning blir kun rent vann. Rekkevidden på hydrogenbiler blir ikke noe
problem i 2020, når det viser seg at en
kun trenger 40 stasjoner for å dekke
hele Norge, forteller direktør Jørn Arvid
Endresen i ASKO. Han legger til at de
har ambisiøse mål for å oppnå miljøvennlige resultater.

Opprettholder distriktene
Som den største matvaregrossisten
i landet sørger ASKO for å betjene
små og store kunder med matvarer
rundt i distriktene. På den måten er
ASKO Midt-Norge med på å opprettholde levende distrikter i regionen.
ASKO ønsker å være en folkelig og
jordnær aktør i markedet og har
derfor valgt å sponse tre kvinnelige
toppidrettsutøvere som representerer ASKO. Marit Bjørgen fra Rognes,

Therese Johaug fra Dalsbygda og
Birgit Skarstein fra Levanger er gode
representanter fra bygde-Norge.

Verdifull ressurs
ASKO Midt-Norge har i dag rundt
180 ansatte fordelt på et stort antall
funksjoner og ansvarsområder. Det
er en dyktig, tverrfaglig stab som
dekker et bredt spekter – fra lagerarbeidere og sjåfører til medarbeidere
innen innkjøp, teknisk, marked og
økonomi. For å tiltrekke seg de beste
medarbeiderne satser bedriften stort
på velferd og goder for sine ansatte.
ASKO Midt-Norge har bedriftshytte
i Åre som kan leies av alle ansatte,
støtte til medlemskap i treningssenter, egen håndball- og fotballcup
samt mulighet til å vinne reiser til
internasjonale sportsarrangementer. ASKO sine goder er blant annet
personalforsikring, helseforsikring,
eget miljøfond der en kan søke om
støtte til varmepumper, elbil, elsykkel, støtte til busskort og godtgjørelse til kurs som fagbrev, samt opptil
fire ekstra fridager for seniorene.

FORNØYDE
MEDARBEIDERE:
– Vi ønsker å være en foretrukket
arbeidsplass. Bedriften satser på
velferd og goder for sine ansatte, sier
direktør Jørn Arvid Endresen.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

ANNONSE

ET GODT STED FOR GODE HODER
Over natten var ekteparet Moser vitenskapens nye rockestjerner.
Verden rettet blikket mot et sted i utkanten av kartet, langt der oppe i
nord: Nobelpris i medisin! Hjerneforskning!
Det har pågått lenge nå. Nye ideer fra teknologihovedstaden Trondheim
erobrer alle kontinenter. Smarte påfunn bekjemper sykdom, produserer
grønn energi og gjør verden bedre.
Hjernekraft fra Trondheim gir vekst i regionen, velstand i Norge og viktig
kunnskap til samfunn rundt omkring på hele kloden.
Halvparten av hjernekraften er kvinnelig. I Trondheimsregionen er den
likt fordelt også blant Nobelprisvinnere i medisin.
Noen tall om regionen vår:
• 276 000 innbyggere
• 36 000 studenter
• 5 000 forskere
• 560 teknologibedrifter – 100 fl ere enn i 2009
• 10 300 ansatte i disse bedriftene – 1000 flere enn i 2009
• Over 300 bedrifter sprunget ut av kunnskapsmiljøene på 40 år
• 82 nye bedrifter ut av NTNU på ti år
I Trondheim fravrister ekteparet Moser hjernen dens hemmeligheter.
I samme by oppstår teknologi som overvåker verdenshavene og varsler
neste tsunami, som produserer grafikk til mobiltelefonen din, som gjør
nettet raskere, tekniske hjelpemidler mindre og trådløse løsninger enda
vanligere. Her utvikles bedre solceller, bedre hus, bedre trening, bedre
kreftmedisin og mye, mye mer.

Hjerneforskerne May-Britt og Edvard Moser. Hjernekraft er Trondheimsregionens fremste fortrinn.
Halvparten av hjernekraften er kvinnelig. (Foto: Geir Mogen/NTNU).

Trondheimsregionen ønsker flere kvinner inn i teknologi- og
forskningsmiljøene våre. Ikke alle vil vinne en Nobelpris i medisin slik
som May-Britt Moser. Men alle som tør å prøve vil oppdage et miljø som
åpner spennende muligheter.

Trondheimsregionen er et samarbeid mellom ti kommuner og
Sør-Trøndelag fylkeskommune. www.trondheimsregionen.no

Trondheimsregionen er et godt sted for gode hoder, et godt sted for
studenter, forskere, gründere, oppfi nnere - og for deg som er på jakt
etter en interessant jobb.

Skaun kommune:
aktiv og attraktiv
SKAUN ER EN KOMMUNE i vekst og passer godt
for deg som vil ha litt av alle verdener. Det er kort
vei til et pulserende byliv i Trondheim og den er
idyllisk plassert ved Trondheimsfjorden og byr på
flott natur med kyst, innsjø og godt terreng for friluftsliv.
KOMMUNEN ØNSKER Å være blant de beste
bokommunene i Midt-Norge og strekker seg
langt for å nå målet. Et stadig voksende innbyggertall viser at kommunen lykkes med å være en
god kommune for innbyggerne sine. Det legges til
rette for gode og varierte boligområder, til glede
for de som bor der og for de mange som velger å
flytte til Skaun. Kommunen er attraktiv for familier,
pendlere, friluftsentusiaster og nyetablerere. Nye
skoler, barnehager og idrettshall viser en kommune i stadig fremgang.
I SKAUN KOMMUNE SPILLER ALLE PÅ LAG.
Det er viktig at innbyggerne er en aktiv del av
lokalsamfunnet, og at den enkelte føler at de kan
utgjøre en forskjell. Både unge og eldre skal kjenne
tilhørighet og delta i utviklingen av kommunen.
Skaun har som mål å drive forebyggende arbeid
for å bygge opp om gode helsevalg og sunn livsstil.
Vi ønsker å skape de beste forutsetningene for at
alle tar ansvar, både for egen helse og for at Skaun
blir en attraktiv kommune å bo i. Det er viktig at du
som innbygger er en aktiv del av lokalsamfunnet,
og at hver enkelt føler at de kan utgjøre en forskjell.
Alle kan på hver sin måte bidra til dette – mulighetene er der hver dag.

WWW.SKAUN.KOMMUNE.NO
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UTEN STØY OG DIESELLUKT: Den 100 prosent batteridrevne fergen Ampere betjener strekningen mellom Oppedal og Lavik i Sognefjorden. Propellene blir drevet av elektromotorer som forsynes av
et 1000 kWh-batteri.
FOTO: SIEMENS

Norsk miljøteknologi
mer attraktiv i utlandet
– Vår teknologi kan bidra til at vi når klimamålene.
Det er bare for myndighetene å bestemme seg,
sier salgsdirektør Odd Moen i Siemens Marine.

N

orges ambisiøse klimamål
på 40 prosent reduksjon av
CO2 innen 2030 kan nås med
de rette rammebetingelsene,
mener Moen. Siemens i Norge har ansvaret for Siemens globale virksomhet
innen shipping, drilling og subsea-teknologi. Kjerneproduktene utvikles og
produseres i Trondheim. De 200 medarbeiderne her har gang på gang levert
«først-i-verden»-teknologi som sparer
miljøet for unødig energibruk, utslipp
og støy. Men i dag går åtte av ti leveranser til utlandet.

80 prosent mindre NOx
I 1996 bidro Siemens´ elektriske systemer til det som den gang var verdens
mest moderne dieselektriske offshoreskip, supplybåten Skandi Marstein.
Skipet reduserte drivstofforbruket med
over 30 prosent og la grunnlaget for
en ny trend. Grunnideen er å bruke
elektriske løsninger der man kan, og
redusere tradisjonell dieseldrift til et
minimum.
Siemens i Trondheim har siden fulgt
opp med flere «først-i-verden»-teknologier, som Blue Drive Plus C, et dieselelektrisk framdriftssystem først satt i
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redusert med 15 prosent, og vedlikeholdskostnadene med 40 prosent.

Null utslipp

Den foreløpig siste «først-i-verden»leveransen gikk til verdens første 100
drift på offshoreskipet Edda Ferd i 2013. prosent batteridrevne store bil- og
Systemet sparer reder og miljø for 600 passasjerferge, Ampere, som krysser
Sognefjorden på E39. Strømnettet på
tonn diesel og 80 prosent NOx i året.
Oppedal og Lavik tillater ikke en hurPrius til havs
tiglading av fergens batterier. Derfor er
Samme året bestilte rederiet Scandlines det plassert transformatorkiosker med
en ombygging av fire ferger som går innmonterte batterier ved hvert fergemellom Rødbyhavn i Danmark og Putt- leie.
garden i Tyskland. Siemens´ leveranse
– Dette er et praktisk eksempel på
smart-grid, der vi utnytter den eksisterende kapasiteten i nettet og dumper
energien over på batteriene, som en
slags hurtiglader, når fergen ligger til
kai i ti minutter, sier Odd Moen.
Siemens har levert hele det elektriske
systemet til ladestasjonen, styringssystemene, batteriene og det elektriske
framdriftsystemet.
– Vi opplever en enorm internasjonal
oppmerksomhet om dagen. Men batteriferge nummer to kommer dessverre
Salgsdirektør Odd Moen i Siemens Marine. ikke til Norge. Rammebetingelsene ligger ikke til rette, sier Moen.

– Vi opplever en enorm
internasjonal oppmerksomhet. Men batteriferge nummer to kommer
dessverre ikke til Norge.
Rammebetingelsene
ligger ikke til rette.

til den såkalte prius-fergen utgjorde
verdens største batterianlegg til havs,
og ett av fem dieselmotoraggregater ble
satt på land. Dieselmotorene som nå
er i drift, opererer med en langt høyere virkningsgrad. Drivstofforbruket er

Kunne revolusjonert fergetrafikken
Siemens har teknologien klar for ca. 45
fergestrekninger i Norge med samme
driftsprofil som overfarten på E39.
– Det hadde vært lønnsomt fra dag
én. En batteridrevet ferge, bygget i

MÅ SAMARBEIDE BEDRE: – Vi har teknologien, og den virker, sier salgsdirektør Odd Moen
i Siemens. Han etterlyser bedre koordinering
av rammebetingelsene mellom stat, fylker og
veidirektoratet i Norge. I dag går 80 prosent av
Siemens Marines´ leveranser til utlandet.

aluminium, som Ampere, bruker 80
prosent mindre energi enn en dieselmotorbasert ferge. Disse fergestrekningene trafikkeres av 100 ferger. 100
batteridrevne ferger bruker ikke mer
energi enn det for eksempel 20 vindturbiner kan levere. Myndighetene må inn
med krav om batteridrevne ferger over
hele landet og få veidirektoratet og fylkene til å dra i samme retning, dersom
klimamålene skal nås, sier Odd Moen.

Løsninger i eget hus
Imens fortsetter medarbeiderne i Trondheim å utvikle ny miljøvennlig teknologi, noe de har jobbet med i 107 år.
– Fordelen med vår store portefølje
er at vi mest sannsynlig har framtidens
løsninger i eget hus, ved å sette sammen
nye løsninger gjennom kreativt samarbeid over fagområdene. Jeg skulle bare
ønske at flere av løsningene kunne realiseres i Norge, sier Odd Moen.
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OFFENSIV: Mangfoldig og offensiv kommune i vekst – det er Melhus, mener ordfører Jorid Jagtøyen, her i miljøgata i Melhus sentrum.

Melhus – en attraktiv
bo- og næringskommune
Nærheten til Trondheim, et rikt næringsliv, vakre og frodige
omgivelser og landets beste lakseelv gjør Melhus til en av
Trondheimsregionens mest attraktive kommuner.

N

ye boliger og næringsbygg vil fortette
og forskjønne sentrum, som nå bærer
preg av å være en liten småby. Planer
for bolig og næringsarealer er ferdig
utarbeidet for hele kommunen. Nå arbeides det
med sentrumsplaner for tettstedene.

Storsatsing på samferdsel
Det er stor satsing på samferdsel i kommunen,
det bygges nå ny firefelts E6 fra Trondheim til
Melhus. I løpet av få år vil det også bygges ny E6
fra Melhus til Støren, noe som utvider regionen i
stor grad. Vi har aldri vært så nær trønderhovedstaden. Det er i dag enkelt og billig for pendlere å
reise til og fra Trondheim. Hele 29 tog går fra Melhus til Værnes hver dag. Bussen til Melhus har
bytakst, med bussavgang hvert tiende minutt,
dette gjør det enkelt for pendlere begge veier.

Variert næringsliv
Ordfører Jorid Jagtøyen forteller at Melhus har
nest flest registrerte foretak blant kommunene i
regionen. Det er et mangfold av små- og mellomstore bedrifter som skaper mange lokale arbeidsplasser. Kommunen legger til rette for at disse kan
utvikle seg og vokse, samtidig som en ønsker å få
enda flere bedrifter til å etablere seg. Kommunen
ønsker å utvikle bolig og næring hånd i hånd ved
at det bygges både i høyden og dybden, med kontorbygg over butikker på gateplan og parkering

under bakkenivå. Flere nye næringsarealer er allerede avsatt i kommunale planer.

Rikt kultur- og idrettstilbud
Gaula, som renner gjennom kommunen, er en av
verdens beste elver for sportsfiske etter atlantisk
laks. Hvert år fanges det mellom 20 og 50 tonn
laks i elva. Det er med på å sette kommunen på
kartet for de mange sportsfiskerne som strømmer
til når muligheten byr seg.
Melhus´ rike historie fra vikingtida, med Einar
Tambarskjelve, Thora på Rimol, Kark og Håkon
Jarl er kjente navn fra Snorres saga. De var med
på å endre norsk historie. I fjor startet kommunen
Sagauka sammen med frivillige lag og organisasjoner samt næringslivet for å knytte fortid, samtid og framtid sammen. Sagauka, et årlig arrangement, er med på å skape tilhørighet, engasjement
og stolthet i kommunen.
Den samme effekten har kommunens rike
idretts- og kulturtilbud, med Fjøsfestival, kulturskole, et uvanlig stort musiker-, kunst- og dansemiljø og svært aktive idrettslag, med anlegg
andre bare kan drømme om. Her er kunstgressbaner, skistadioner og turområder i umiddelbar
nærhet.
Melhus er en mangfoldig og offensiv kommune
som er klar for økt vekst.
– Vi har det meste her i Melhus, konkluderer
ordfører Jorid Jagtøyen.

STORFANGST: Laks på 11,5 kg tatt i Gaula ved Lundamo i Melhus 4. juni 2015.
FOTO: GAULA.NO

SAGAUKA: Åpning av Sagauka i år.

FOTO: TRØNDERBLADET / GUNN HEIDI NAKREM
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20 DIREKTERUTER
FRA VÆRNES TIL UTLANDET
ALICANTE
AMSTERDAM
ANTALYA
BARCELONA
BERLIN

DUBROVNIK
GDANSK
GRAN CANARIA
KORFU
KRAKOW

REIS DIREKTE FRA VÆRNES

KØBENHAVN
LONDON
MALAGA
MURCIA
NICE

REYKJAVIK
RIGA
SPLIT
STOCKHOLM
TALLINN

NTNU øker fra 23 000 til
38 000 studenter og blir
Norges største universitet.
Det skjer når tre høgskoler
fusjonerer med den store
utdannings- og forskningsinstitusjonen i Trondheim
i 2016.
Høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund har brede utdanningstilbud, men har
til felles at de er sterke på teknologi. Gjøvik fristet NTNU på grunn av høgskolens
satsing på informasjonsteknologi, mens
Ålesund har spisset studier innen maritim
teknologi.
Høgskolen i Sør-Trøndelag er en storleverandør av ingeniører. Geografisk er denne
høgskolen, med sine ca. 8500 studenter,
allerede en integrert del av universitetsmiljøet. Høgskolens lokaler samles nå gradvis
i en kompakt campus inne i byen, nær
Gløshaugen og det teknologiske miljøet
ved NTNU.
Høgskolene i Gjøvik og Ålesund er til
sammen på størrelse med storebror i SørTrøndelag. Gjøvik og Ålesund blir satellitter i det fusjonerte NTNU.
Fusjonsprosessen er i gang. Et felles styre skal være på plass i november. 2016 blir
et overgangsår for nye NTNU.
Kunnskapsdepartementet startet prosessen basert på et ønske om færre og
større enheter for å oppnå økt kvalitet og
effektivitet.
Dette sa NTNU-rektor Gunnar Bovim til
Universitetsavisa i Trondheim om formålet
da han flagget sitt ja til fusjon i vinter:

NTNU SOM FØDESTUE: 82 bedrifter har sprunget ut fra teknomiljøet ved NTNU de siste ti årene. Trondheimsregionen har som mål å trappe opp kunnskapsbasert nyskaping ytterligere.
FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON / TRONDHEIMSREGIONEN

• Vi skal løse teknologioppdraget vårt så
bra som overhode mulig.
• Vi skal bygge en enda bedre studentby.
• Dette handler om kvalitet. De tre høgskolene er ikke tilfeldig valgt.

554 teknologiselskaper var registrert i Trondheimsregionen i 2013. De skal være 1000 i 2025. På
samme tid skal antall ansatte dobles fra 10 000
til 20 000.

Skal ha 500 nye
teknobedrifter
TEKST: HANS KRINGSTAD

FOTO: J. ADDE©TRONDHEIM KOMMUNE

Det er målet til Næringsforeningen i
Trondheimsregionen og det politiske
samarbeidsorganet med samme navn.
Veksten tok for alvor av rundt år 2000.
Selskapet Impello tar pulsen på teknologibransjen i regionen hvert år.
Teknologibransjen i Trondheimsregionen omfatter alt fra knøttsmå nykommere til veletablerte selskap med milliardomsetning. Blant de siste er EMGS
og Nordic Semiconductor.
EMGS er verdensledende innen
kartlegging av olje- og gassressurser.

Nordic Semiconductor ligger i front
på trådløse løsninger. Også disse store
foretakene har sine røtter ved NTNU og
SINTEF. Kunnskap og gode ideer endte
som milliardbutikk.
De aller fleste selskapene ligger naturlig nok i Trondheim, men også nabokommunene har et næringsliv med
spisskompetanse. 28 teknologibedrifter er registrert i vesle Leksvik kommune, med 3500 innbyggere og lange
gründertradisjoner. Stjørdal har 22 teknoselskaper, Orkdal 11.

IMPELLO-ANALYSENE
Status fra Impello-analysene
i kortversjon:
• Mange nyetableringer årlig
– og over lang tid.
• Langt flere kommer til enn de som
faller fra.
• Et særtrekk at en stor del springer
ut fra kunnskapsmiljøene ved NTNU,
SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag
– over 100 på ti år.
• NTNU alene har tilført regionen 82
nye teknoforetak de siste ti årene.
• IKT er største kategori
(46 prosent) og vokser raskest.
• Olje og gass står for
ca. 16 prosent av selskapene.

GODE HODER
2014 May-Britt og Edvard Moser ved Kavli-instituttet i Trondheim vinner nobelprisen i medisin. Trondheim er definitivt plassert på kartet som forskningsby av
internasjonalt format. NTNU er vertskap for flere miljø med status som senter for
fremragende forskning. Ved siden av hjerneforskerne: arbeid med marin teknologi, bekjempelse av betennelsessykdommer og kunnskap om biologisk mangfold.

2015
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NTNU får
38 000
studenter

Trondheimsregionen
To bedrifter med utspring i SINTEF blir solgt for til sammen mer enn 1,5
milliarder kroner. Investeringsfondet Nordic Capital betaler over 1 milliTrondheimsregionen
ard for Resman. Tyske Dräger kjøper GasSecure
for 0,5 milliarder kroner.
GasSecure har utviklet verdens første trådløse detektor for brennbare
gasser. Internasjonale oljeselskaper står på kundelisten.
Trondheimsregionen

Foto: Geir Mogen / NTNU

Trondheimsregionen
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I «GENIBYEN»: studentmiljøet som et
stort pluss. Fra venstre Elise Landsem,
studentrepresentant i NTNU-styret,
Gjertrud Hole Kjøstolfsen, UKA-sjef, og
Anne Finstad, leder for velferdstinget 2015.
FOTO: ERIK BØRSETH

Trondheim best
for studenter
Fantastisk frivillighetskultur. Et levende student- og
studiemiljø. En passe stor by. Studentersamfundet,
Uka og ISFiT. Det er noen av grunnene til at et flertall
ser på Trondheim som landets beste by å studere i.

TEKST: GRETA DALEN

M

ålinger blant studenter fra hele landet
viser det samme gang på gang: Trondheim er
Norges desidert mest attraktive studieby.
47 prosent hadde Trondheim på topp i fjor.
Bergen kom på andreplass med 16 prosent.
Byen ved Nidelven tilbyr god kvalitet, en kjærestegaranti
og landets beste dugnadsmiljø.
Dette er også noe de tre studentene Gjertrud Hole Kjøstolfsen, Anne Findstad og Elise Landsem trekker fram når de
beskriver hvorfor de valgte studiebyen Trondheim.
– Vi har det beste tilbudet en student kan ønske seg av kulturmuligheter. Bomiljøet er også godt. Studentene utgjør en
stor del av byens befolkning, med om lag 35 000 av byens
totale innbyggertall på 185 000. Studentersamfundet spiller en stor rolle for oss, en bygning som rommer mange og
viktige historier. De tre studentene utdyper hvorfor de valgte
Trondheim, en by med nobelprisvinnere i medisin og som
Finansavisen kaller genibyen.

GJERTRUD HOLE KJØSTOLFSEN, 23 år og fra Bærum, studerer medisin. Hun er sjef for UKA 2015 og leder 900 frivillige inn mot høstens store begivenhet.
– Jeg valgte Trondheim fordi jeg hadde hørt så mye fantastisk om studiemiljøet i byen. Min mor sa at hun kunne høre på
folk at de hadde studert i denne byen, fordi de hadde en egen
glød når de fortalte om studietida. Hole Kjøstolfsen startet

STJØRDAL KOMMUNE

MALVIK KOMMUNE

TRONDHEIM KOMMUNE

på sivilingeniørstudier, men gikk over på medisin etter ett år.
Både byen og studiene har innfridd forventningene.
– Det er et relativt lite miljø i en passe stor by. Studentersamfundet, med alt hva det innebærer, betyr mye. Fellesskapet er viktig, ikke minst når vi arrangerer UKA, annethvert år.
UKA er en kjempestor kulturfestival drevet av frivillige. Det
er nesten uvirkelig at jeg leder dette, det gir meg inspirasjon
til å klare ledervervet samtidig som jeg fortsetter med studiene.
– Medisinstudiet i Trondheim er helt perfekt for meg, det
er en undervisningsform som er nyskapende, med blant annet «learning by doing». Som UKA-sjef får jeg også erfaring
med prosjektledelse. Så kanskje det blir en kombinasjon av
medisin og ledelse, sier Gjertrud Hole Kjøstolfsen, som synes det blir kult med eksamenspapirer fra NTNU og St. Olavs
Hospital, som har nobelprisvinnere i medisin.
ANNE FINSTAD, 25 år og fra Brumunddal, studerer kjemi.
Hun er leder av Velferdstinget i Trondheim og valgte byen
fordi den har det beste tilbudet innenfor realfag.
– Jeg hadde hørt mye godt om studiemiljøet i byen, ikke
minst om immatrikulering og fadderordningen ved NTNU.
Snittet for å komme inn på kjemi er høyt; det skulle borge for
kvalitet i studiene. Nå har jeg lyst til å bli værende i byen – bli
trønder, sier hedmarkingen.
– Jeg hadde ikke noe klart karrieremål før jeg startet med

KLÆBU KOMMUNE

MELHUS KOMMUNE

SKAUN KOMMUNE

ORKDAL KOMMUNE

www.trondheimsregionen.no

studiene. Byen og studiene har formet meg i disse årene. Studiemiljøet ved Gløshaugen inspirerer til å utforske og være
kreativ. Vervet som leder av Velferdstinget gir meg ledererfaring som er viktig å ta med seg videre. I dag har jeg et klart
mål, en jobb i Det Norske Veritas.
ELISE LANDSEM, 25 år og fra Horten, studerer anvendt
teoretisk kjemi og er studentrepresentant i NTNU-styret.
– Jeg er halvt trønder, og Trondheim forbandt jeg tidlig
med NTNU, RBK og DDE. Jeg gjorde et grundig forarbeid før
jeg kom hit, leste på nett, fikk tilsendt en haug med brosjyrer
fra NTNU – og konklusjonen var egentlig veldig enkel. Det
skjer utrolig mye i studiemiljøet her, med blant annet UKA,
ISFiT (verdens største internasjonale studentfestival i sitt
slag) og mye mer. Jeg vil være med på alt og har i løpet av fire
år opplevd mye av det gode byen og studiemiljøet har å by
på. Ikke minst har jeg blitt bedre kjent med meg selv og mine
egenskaper. Jeg har utviklet meg som person.
– Jeg har lyst til å være med på å skape noe, «omsette
forskning og kunnskap» for å skape verdi for samfunnet. Studiemiljøet på Gløshaugen har inspirert meg til å søke NTNUs
Entreprenørskole. Som studentrepresentant i NTNU-styret
møter jeg mange ulike mennesker som også er med på å
forme og inspirere meg, og nettverket gir nye muligheter til
å nå mål og drømmer. Det er fantastisk mange dyktige mennesker en blir kjent med.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

RISSA KOMMUNE

LEKSVIK KOMMUNE SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

