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Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

GODE HODER

- makes you visible

Trondheim virker som en magnet på gode hoder. Midt i byen 
jobber 100 forskere fra 26 land med å fravriste hjernen dens 
dypeste hemmeligheter. Gøril Rolvseng Grøntvedt er en av dem. 
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Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

Det liker vi å kalle oss, og dette magasinet er en god illustrasjon på at vi 
har god grunn til det. Gjennom mer enn hundre år er det bygd en sterk 
kultur for forskning, utdanning og nyskaping i Trondheimsregionen. 
Denne kunnskapskulturen har resultert i en nobelpris i medisin, men 
også i mye mer og i mye annet: avgjørende bidrag både til modernise-
ringen av Norge gjennom vannkraftutbyggingen og til utviklingen av 
Norge som stor olje- og gassnasjon. Søkemotorteknologi og utvikling av 
GSM-teknologien i mobiltelefoner. Livsviktig utvikling av ultralydtek-
nologien og grønnere energi. Gode ideer som har vært helt avgjørende 
for utviklingen av Norge til den stabile velferdsnasjonen vi er nå.

Magasinet du holder i hendene, gir deg noen 
raske glimt inn i det som nå skjer i Trond-
heimsregionen, inn i en verden som alltid ser 
framover. Forskerne, teknologene og grün-
derne er selve kjennetegnet på Trondheims-
regionen. De leter etter nye løsninger hver 
eneste dag, og de finner dem – ofte uten å få 
den oppmerksomheten de fortjener utenfor 
eget miljø. Men ting er i gledelig endring: De 
gode hodene – forskerne og gründerne – blir 
satt mer og mer pris på og får anerkjennelse 
og forståelse for at de er helt avgjørende for at 
vi skal greie å skape en bærekraftig framtid.

Trondheimsregionen er i sterkt vekst og har de siste årene vokst mest 
av storbyregionene i Norge. Undersøkelser viser at vi regnes som det 
beste studiestedet, at vi har det mest nyskapende næringslivet, at vi har 
det beste forskningsmiljøet, og at vi regnes som den tryggeste storbyre-
gionen i Norge. Nå er NTNU norges største universitet, og den vedtatte 
utbyggingen av en sentrumsnær campus vil bety en gjensidig styrking 
både av universitetet og regionen. Universitetskommune-samarbeidet 
mellom NTNU og Trondheim kommune viser vei i en helt ny måte i in-
tegrering mellom en by og et universitet. Sterke industrimiljø i Orkdal, 
Stjørdal, Rissa og Leksvik profiterer på nærheten til kunnskapsmiljøene 
og er godt posisjonert for vekst. Et bredt kulturtilbud og gode oppvekst-
vilkår gjør oss attraktive som bosted.

Framtidens Norge skal bygges på kunnskap. NTNU sin visjon «Kunnskap 
for en bedre verden» og SINTEF sin visjon «Teknologi for en bedre verden» 
viser oss retningen og hva det til sjuende og sist handler om. Ny innsikt 
skal gi oss nye arbeidsplasser. I 2017 var det 675 teknologiselskaper med 
11 800 ansatte i Trondheimsregionen. Oppskriften virker. Kunnskap blir 
butikk. Men framover skal og må vi bli enda bedre.

Utgiver av dette magasinet er det politiske samarbeidsorganet Trond-
heimsregionen. Vi er en sammenslutning av ni kommuner som utgjør 
en tett integrert og godt fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion med 
god tilgang på næringsareal. Forskning og utvikling er regionens for-
trinn og et satsingsområde også for det politiske samarbeidet. Vi øn-
sker oss enda flere gode hoder for ytterligere å øke innovasjonskraften 
i regionen. I mange år levde vi av noen få store næringer der vi har 
naturgitte forutsetninger. Det handler det mindre om i en globalisert 
verden – mer om hvem som evner å kapitalisere på gode ideer først. 
Trondheimsregionen byr på store muligheter for den som er på jakt 
etter en spennende jobb eller vil skape seg sine egne muligheter. Grip 
sjansen! Dette er stedet for gode hoder og gode liv.

prosjektleder: Ikra Raja, tlf.: 415 25 221
 ikra@markedsmedia.no
salg: Linnea Henriksen, Othilia Karlsen
grafisk form: Jessica Nystrøm
forsidefoto: Geir Mogen / NTNU

tekst og foto: Mediekompaniet i Ilsvika  
 v/Anne-Lise Aakervik og 
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ØNSKER DU INFORMASJON OM BILAG FRA MARKEDSMEDIA? KONTAKT BENT M. OMDAL, TLF.: 412 89 777
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Teknologihovedstaden

- makes you visible

CO-WORKINGSTEDET Work-Work er ikke 
bare arbeid. Her går gründerkultur, kafékultur 
og bykultur opp i en høyere enhet. Ut i den an-
dre enden kommer nye ideer, ny kunnskap, nye 
spill og, i beste fall, nye bedrifter.

– På de to årene vi har eksistert, har vi blitt 
både større og viktigere enn vi planla, sier dag-
lig leder Marius Thorvaldsen, som sitter ved et 
av langbordene i lokalet. Her kan man virkelig 
bre ut seg både med PC og papirer eller ha mø-
ter med flere. Da vi startet Work-Work, hadde vi 
et klart mål, nemlig å legge til rette for at spill-
industrien i Trondheim skulle få gode kår til å 
utvikle seg. I løpet av denne tiden har fokuset 
på entreprenørskap, kreative næringer og spill-
industrien økt enormt. Plutselig er vi en aktør 
som både fylke, kommune og andre ønsker å 
høre på for å få denne industrien til å lykkes. Og 
i teknologihovedstaden Trondheim bør vi kunne 
vise at vi mener det. 

Grensesnitt
Work-Work forsøker å føre folk sammen ved 
hjelp av et lekent miljø. 

– Vi skal bidra til å utløse ideer og engasje-
ment som kan være starten på noe, og disse 
ideene kan like gjerne oppstå her nede over en 
øl i baren eller rundt spillene i kjelleren som i 
etasjene over oss, sier Thorvaldsen. 

Der oppe sitter blant andre mannen bak 
mega suksessen Wordfeud – Scrabble på mobil.

LEK OG LÆR: Work-Work er et sted der folk møtes for å teste og utvikle spill – og ha det hyggelig sammen. Daglig leder 
Marius Thorvaldsen står i baren sammen med Mariann Nicol. 

LEDER I GODE HODER

BÅRD EIDET, daglig leder i Trondheimsregionen
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Trykksak

Klokka er 12 en vanlig formiddag. Det sier klikk, og 
døra er åpen. På få minutter har folk rigget seg til i en 
sofa eller benk med laptop, hodetelefoner og kaffe. 
Noen har et møte, mens andre starter helgen tid-
lig med en øl. I Munkegata midt i Trondheim kan du 
drikke og spille på jobb. 

Drikk og spill på jobben

TEKST: Anne-Lise Aakervik

ANNONSE

FAKTA WORK-WORK

Work-Work har 180 medlemmer. 
Blant disse er PineLeaf Studios 
(spillutvikling), Parrot Play (nett-
leser for digital underholdning) og 
Bertheussen IT (selskapet bak ver-
denssuksessen appen Wordfeud). 

– Vi vil skape rom for alle. Spillindustrien 
handler ikke bare om underholdning – tek-
nologien griper inn i mange bransjer. VR og 
AR benyttes for eksempel både i forskning og 
under holdningsspill. 

De øverste etasjene er forbeholdt medlem-
mene som betaler for plass. Allerede nå har 
flere av oppstartsbedriftene vokst ut av plas-
sene sine, og det krever tilrettelegging og om-
bygging. 

– Samtidig er vi også fornøyd når noen blir 
så store at de må flytte. Da har vi gjort jobben 
vår, kommenterer Marius.

I kjelleren har flipperspillene våknet til liv, 
og det ser ut til å bli en nok en bra dag på Work-
Work.

www.trondheimsregionen.no

Se korte filmer om forskning og suksess-
bedrifter på trondheimsregionen.no
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equity Cluster er ett. Og denne 
klyngen har vi store forventnin-
ger til, sier en entusiastisk Her-
bjørn Skjervold fra kontoret på 

Pirsenteret. – Her setter forskjellige inves-
torer seg sammen, uavhengig av bransje, og 
tar et felles ansvar. Dette har aldri skjedd 
før. Vi har hatt klyngeprogram i Norge siden 
2002, men ikke på denne måten. Her er det 
investorene som sitter i spissen, ikke tekno-
logibedriftene. 

Hensikten er å øke verdiskapingen og 
klyngedynamikken gjennom å lære av 
hverandre istedenfor å sitte på hver sin tue. 
Målet er flere gode investeringer, noe som 
igjen bidrar til å skape flere vekstbedrifter. 

Vil bli best
Trondheim ligger på 16. plass blant inno-
vasjonsregionene i Europa på den siste EU 
-rangeringen. Men nå har vi altså satt oss 
det hårete målet å bli det ledende økosyste-
met på vekst av teknologiselskaper. Ikke i 
Europa, men i Norden. 

Espen Gressetvold er nyansatt leder i Te-
quity Cluster. – Trondheimsregionen har 
gode forutsetninger for å lykkes enda bedre 

med nyskaping. Vi har en sterk gründerkul-
tur på plass, vi har NTNU og SINTEF som 
sterke motorer, og vi har ikke minst viljen 
til å få til noe. Vi dekker hele verdikjeden 
innen innovasjon og nyskaping, og her vil 
jeg særlig trekke fram veksten i investor-
miljøer og inkubatorer de senere årene. For-
utsetningene for fortsatt vekst er bedre her 
enn for eksempel i Oslo og Stavanger, sier 
Gressetvold. 

Flere selskaper
De siste 15 årene har det blitt bedre tilgang 
på kapital og langt flere forretningsengler, 
og det er fokus på kommersialisering av 
ideer. Og i løpet av de siste ti årene har vi 
skapt mange flere teknologiselskaper i re-
gionen: 675 selskaper med 12 000 ansatte, 
en vekst på 150 %. 167 selskaper er kommet 
ut fra FOU-miljøet rundt NTNU og STINEF. 

I årene som kommer, har regionen og in-
vestormiljøet ambisjoner om å styrke vek-
sten ytterligere. I 2025 skal det være 1000 
bedrifter og 20 000 ansatte i denne sekto-
ren. 

 Selv om vi har kommet langt, må vi 
bli enda dyktigere til å bygge vekstbedrif-

ter. Og skal vi lykkes, er vi avhengige av 
et sterkt økosystem. Det handler ikke bare 
om at man har en god teknologi og en unik 
idé, men like mye om gode, forretningsori-
enterte team og kompetanse til å komme ut 
i markedet. Jo bedre økosystemer vi byg-
ger, jo bedre vil vi gjøre det, sier Herbjørn 
Skjervold.

Næringsforeningen i Trondheim og Trondheimsregionen har som mål å doble antallet 
trønderske teknologibedrifter og ansatte innen 2025. Da må man ta noen grep. 

Tekst: Anne-Lise Aakervik

T

FAKTA  TEQUITY CLUSTER

Tequity Cluster ble startet av 
Fagråd for kommersialisering 
av teknologi, og etablert som 
egen stiftelse med styre i mai 
2017. I dag er det 55 medlem-
mer. Tequity Cluster arbeider 
for økt verdiskaping fra teknolo-
gibaserte vekstbedrifter i 
Trondheims regionen. 

Hårete teknomål 
for Trøndelag

Hotellet ligger vakkert plassert mot 
Trondheimsfjorden. Fra spisesalen strek-
ker grønne plener seg nedover mot van-
net. Omgivelsene tilfører både hektiske 
møtedager, bryllupsfeiringen og late fe-
riedager grønne og sanselige opplevelser. 

Vi tilbyr en rolig og lavmælt atmosfære 
med høyt fokus på service, mat og drik-
keopplevelser. Vi henter råvarene fra det 
Trønderske spisskammerset, som omgir 
oss på alle kanter. Drikken henter vi fra 
lokale gårdsbryggeri. Dette forteller di-
rektør Olav Edv. Slapgaard

Tid til en pause
Hva med å spasere et par minutter bar-
bent i gresset mellom møtene? Eller et 
5-minutt på ryggen mens sola varmer 
ansiktet.  Kryp opp i en stol og kos deg 

med en bok – mens den travle hverdagen 
passerer forbi.

I parken rigger vi gjerne til for at du 
skal få den magiske opplevelsen du er ute 
etter på din store dag. 

Og vil du bare komme for å slappe av, 
så lar vi deg være i fred og legger forhol-
dene til rette for deg. 

Vi kan også tilby aktiviteter på fjorden 
og i skogen, og gårdsbesøk til bryggeri, 
ysteri og brenneri. Naturopplevelsene 
er nære, kulturstien krysser parkerings-
plassen, det er bare å begynne å gå. 

Jægtvolden Fjordhotell er en del av den 
Gyldne Omvei som tilbyr varierte kultur-
opplevelser der både tradisjon og nyska-
ping er ivaretatt. 

Velkommen til oss – vi sier ja til det 
meste, uansett hvilke utfordringer vi får. 

Jægtvolden Fjordhotell fin-
ner du midt i det bølgende 
kulturlandskapet på Inderøy. 
Et perfekt sted å ta en pau-
se, lade batteriene. Enten du 
er på kurs, ferie eller feirer. 

www.jegtvolden.no

Et pusterom fra hverdagen. Et sted for de store øyeblikkene. En oase hvor tankene kan flyte fritt

Magiske opplevelser ved fjordenOPTIMISTER: Herbjørn Skjervold, nestor i innovasjonsmiljøet i Trøndelag, og Espen Gressetvold, som leder Tequity Cluster, har tro på at regionen er rigget for å doble antallet teknologibedrifter de neste årene.  

675 teknologiselskaper 
var registrert i Trondheims-
regionen i 2017. Det er 140 
flere enn i 2012. De hadde 
11 800 ansatte. Målet er å 
øke til 1000 teknologispisse 
bedrifter i 2025. IKT er den 
dominerende bransjen, 
foran olje og gass. Marin 
sektor og helseteknologi 
vokser raskest. 
sKilde: Impello-analysen. 

  GODE HODER
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Sveberg Næringspark AS kan være en totalleverandør for aktører som 
ønsker å etablere seg i området og søker derfor leietakere eller kjøpere av 
lager-/logistikkeiendommer. Eiendommen ønskes utviklet i samarbeid 
med brukerne og er svært fleksibelt mht størrelse og bygningsmessig 
utforming. 

Dugnadsånden står fortsatt sterkt i Malvik, og det gjenspeiles blant 
annet i et blomstrende lag- og foreningsliv. Enten det er håndball-
trening i en av idrettshallene, lokalrevy i kulturhuset, korpsøving 
i samfunnshuset, kafebesøk på Midtsandtangen eller kajakkpad-
ling i marka– det meste ligger til rette for en aktiv fritid i Malvik.

I Trondheimsregionen er det korte avstander, og i Malvik er du nært 
alt, enten du vil ta en fjelltur, en tur langs sjøen, i skogen, til flyplas-
sen på Værnes eller en tur til Trondheim sentrum. Er du interessert i 
tomt, finner du mer informasjon her http://www.malvik.kommune.
no/tomtesalg-svebergmarka.177336.no.html

Malvik kommune har gode betingelser for livslang læring og mest-
ring. Vi har fem barneskoler og to ungdomsskoler hvor elevene 
møter engasjerte og dyktige voksne. Vi satser på språk og lærings-
miljø. Vi jobber også med digitalisering, nye læremidler og fagfor-
nyelse. 

– Vi har bodd i Malvik kommune i mange 
år, og stortrives her, sier Stein Henrik Tuff. 
Nå har de bodd en snau måned i splitter 
nytt hus og synes at livet er bra. 

Familien Tuff er en aktiv familie og her 
har de naturen så å si rett utenfor døra. 
Det er ikke langt til fotballbanen der gut-
tene trener eller idrettshallen. 

– Alt er så godt tilrettelagt. Skiløypene 
på vinteren er supre og stiene i marka blir 
vedlikeholdt. Her går vi ikke i kø, som 
man gjør andre steder på godværsda-
ger, sier Stein Henrik Tuff. Han er aktiv 
selv og trener guttene samtidig som han 
bruker marka mye på ski og sykkel. Det 

er kunstgressbaner og tartandekke på 
idrettsbanen. Det er idrettshall og nytt 
kulturhus. I tillegg er det ikke langt ned 
til sjøen og Midtsandtangen med godt til-
rettelagt friluftslivsområde.  Her kan Stein 
Henrik sette kajakken på vannet og padle 
av gårde. 

– Dugnadskulturen er god, og de fleste 
er engasjerte, sier Maria, som ikke savner 
noen ting. 

Mye å holde på med
Barna Birger og Iver synes også det er fint 
å bo her. De har nettopp flyttet til et nytt 
byggefelt, men synes ikke det gjør så mye. 

– Vi går på den samme skolen og tre-
ner med de samme uansett. Og vi kjenner 
mange her også. 

− Vi synes det satses godt. Ungdoms-
skolen som Birger går på er helt ny, og 
barneskolen til Iver er heller ikke mange 
år, sier Maria. 

For de voksne er beliggenheten til det 
nye huset perfekt med tanke på arbeids-
vei. Stein Henrik er brannmann i Trond-
heim og pendler mot vest, mens Maria 
driver eget kjøkken og cateringbyrå og 
pendler mot øst til Stjørdal. Begge bruker 
kort tid til jobben. 

– Det er viktig for oss. 

Maria er vokst opp i Malvik, mens Stein 
Henrik er vokst opp i Trondheim. 

– Det er utrolig hyggelig her. Det har 
fremdeles et småstedspreg. Det er lett å 
bli kjent med folk, og man snakker gjerne 
med ukjente på butikken.  
Familien Tuff snakker så varmt om Mal-
vik at de har klart å lokke både kompiser 
og farmor og farfar til å flytte til kommu-
nen. 

– Det er mye fint her og enda mer bra 
ting på gang. Her kommer vi til å bo lenge! 
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Her vil vi bo! 
Familien Tuff har nettopp flyttet inn i nybygd hus 

i Svebergmarka.  Her har de nærhet til det meste og  
en fantastisk utsikt over Trondheimsfjorden. 

Sveberg
Næringspark

Strategisk etablering 
på Sveberg

Enkel adkomst fra E6, kort vei til flyplass og  
Trondheim sentrum gjør Sveberg Næringspark til 
en perfekt lokasjon for næringsvirksomhet. Her 
finner man bl.a Norges største og mest moderne 
slakte- og skjærefabrikk med 200 ansatte. 

Håvard Stenberg
954 95 592 
Havard.stenberg@norion.no

Pål Støvne-Bjørnsen
474 63 180
pal.stovne-bjornsen@norion.no

Kontaktinformation  
Norion Næringsmegling AS:

Om eiendommen
• Totalt utbyggingsareal på ca 120 mål
• Utnyttelsespotensial på 75% som tilsvarer ca. 90 000 m2 bebygglse 
• Velegnet for plasskrevende virksomhet som industri, logistikk, 
   produksjon, lager, showroom m.m og tillhørende kontorareal.
• Tomt på fjellgrunn uten risiko for setninger
• Tomter fra ca 3 000 m2 tilgjengelig.

Tomter kan kjøpes fra kr 1.250,- pr kvm.
Leienivå av ferdigstilt næringsbygg er avhengig av størrelse 
og utforming. Ta kontakt med Sveberg Næringsparks megler 
for ytterligere informasjon.
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1200m2

1500m2
2000m2
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Værnes

Aktiv fritid Korte avstander Nye skolebygg

VærnesSvebergTrondheim
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obelprisen i medisin i 2014 ga 
Kavli Institute for Systems Neu-
roscience ved NTNU et gigan-
tisk løft. Instituttet rommer i 

dag to forskningssentre, ett for grunnfors-
kning på hjernen og ett for translasjons-
forskning mellom dyr og mennesker og 
mellom friske og syke menneskehjerner. 
Moser-miljøet virker i dag som en magnet 
på toppforskere fra hele verden. Her møter 
du tre av dem.

Flavio Donato, Italia 
Flavio Donato er postdoktor ved Centre for 
Neural Computation, ledet av May-Britt og 
Edvard Moser.

– Jeg har fulgt Mosers arbeid helt siden 
doktorgradsstudiene mine i Sveits, og jeg 
visste at det var her jeg ville jobbe. 

Moser oppdaget gittercellene i 2005. En-
kelt sagt skjuler disse cellene stedsansen 
vår. De ligger i områder vi nå vet er sentrale 
for hukommelse og navigasjon. – Derfor er 
det viktig å forske videre her for å finne sva-
ret på Alzheimer-gåten. Det svaret finner vi 
aldri uten å drive grunnforskning og grave 
oss ned og inn i de små detaljers univers, 
sier Donato. 

– Jeg ble «slått i bakken» av det jeg fant 
her: en brennende iver for forskning og en 
fryktløshet overfor utfordringer. Her blir jeg 
oppmuntret til å være modig i mine ekspe-
rimenter. Det liker jeg. 

Gjennom forskning på rotter har man fått 
et utgangspunkt for å forstå menneskehjer-
nen. Den inneholder rundt 100 milliarder 
nevroner, og hver eneste av disse snakker 
med ca. 10 000 andre nevroner i et kompli-
sert nettverk. 

– Fra å tro at hjernen er en sort boks, der 
vi ikke ante hvordan syn, lyd og erfaringer 
påvirket oss, så vet vi i dag utrolig mye om 
den. Men fremdeles er det mye mer vi øn-
sker å vite, sier Donato. 

Flavio Donatos prosjekt er å finne ut 

hvordan nevroner må snakke sammen i 
nettverk for at vi skal kunne finne fram i 
verden og skape minner av det vi opplever. 
Denne samtalen mellom nevronene er vik-
tig for at hjernen skal fungere ordentlig. 

– Her går vi dypere inn i hjernen og be-
veger oss bort fra spørsmålet om HVA som 
skjer, til HVORDAN det skjer. Finner vi ut 
det, kan vi også si HVORFOR det skjer. Det 
vil være en milepæl for nevrologien og kan 
gi løsningen på Alzheimer-gåten. Vi har re-
volusjonert forskningen ved at vi kan ma-
nipulere nevronene ved å skru dem av og 
på og finne ut hva som skjer, og hvordan de 
påvirker hverandre. Med vår metode kan vi 
på en måte åpne den sorte boksen og se inn 
i hjernen. 

Gittercellene Moser oppdaget, er blant de 
første som rammes av Alzheimers sykdom. 
I starten av sykdomsutviklingen begynner 
funksjonen til gittercellene å svekkes, før de 
etter hvert dør. De som er rammet av Alz-
heimer, mister gradvis evnen til å orientere 
seg og huske. Plutselig går man seg bort på 
kjente stier, og man har glemt større og min-
dre hendelser i livet sitt. Dette er grunnen til 
at Flavio sitt grunnforskningsarbeid på hjer-
nen er interessant for Mona og Gøril, som 
forsker på Alzheimers sykdom.

Mona Garvert, Tyskland  
Mona Garvert er postdoktor ved Egil and 
Pauline Braathen Centre for Cortical Mi-
crocircuits, ledet av Christian Doeller. Her 
jobber hun med å ta forskningsfunn fra rot-
tehjerner over til mennesket. 

– Jeg kom hit for å jobbe med Chrstian 
Doeller Lab, som gjør fremragende arbeid 
på hukommelse og navigasjon. De forsøker 
å bygge bro over gapet mellom mekanis-
mene som er oppdaget i hjernen til rotter og 
mus, og den menneskelige kognisjon. 

– Det er et perfekt sted å forske på pro-
blemstillingene som jeg er interessert i, og 

her fant jeg et miljø som ønsket å samar-
beide med meg, selv om vi ser på vidt for-
skjellige ting i hjernen. Jeg undersøker om 
vi kan se de samme funksjonene i en men-
neskehjerne som i en rottehjerne. 

For å kunne sammenligne resultatene 
fra rotteforsøk med forsøk på menneskenes 
hjerne bruker Garvert avanserte MR-skan-
nere (hjerneavbildningsmaskiner). 

– Dette er fantastiske verktøy, der vi kan 
sette dyr og mennesker inn i samme mas-
kin, og gi dem navigasjonsoppgaver mens 
vi ser hva som skjer i hjernen. Det gjør det 
mulig å sammenligne hjerneaktivitet mel-
lom dyr og menneske for å se om de ligner 
hverandre. I tillegg kan vi bidra til å finne 
årsaken til at sykdommer utvikler seg i hjer-
nen. 

– Forskningen vår bygger bro fra fun-
nene som er gjort i rottehjernen, over til 
menneskets hjerne. Hittil har det vært et 
stort gap mellom dyreforsøk og forskning 
på mennesker. Senteret i Trondheim er ett 
av få som arbeider på denne måten. Kunn-
skapen er viktig å ha før andre går videre 
med kliniske studier med pasienter. 

Gøril Rolfseng Grøntvedt, Norge
Resultatene fra den grensesprengende fors-
kningen som har foregått på mus og rotte-
hjerner i mange år, er det nå mulig for klini-
kere å bruke på mennesker. Gøril Rolfseng 
Grøntvedt er nevrolog og overlege med ut-
redning av unge Alzheimer-pasienter som 
spesialitet. 

– Jeg ble oppsøkt av Christian Doeller fra 
Kavli Institute for Systems Neuroscience, 
som ønsket å samarbeide. Det var inspire-
rende. I sin postdoktoroppgave jobber hun 
nå med et prosjekt der målet er å finne bio-
markører for Alzheimer – en metode som 
med sikkerhet kan si på et tidlig tidspunkt 
at pasienten er rammet. Sykdommen starter 
i hjernen 15–20 år før personen merker de 
første symptomene. 

Midt i Trondheim jobber 100 gode hoder fra 26 land 
med å fravriste hjernen dens dypeste hemmeligheter. 
• Rottene avdekker viktige områder i hjernen 
   som styrer retningssansen vår.
• Inne i avanserte hjerneskanningsmaskiner ligger 
   pasienter og løser oppgaver i et dataspill. 
• I det fjerne kan det komme en kur mot Alzheimer. 
• Bare i Norge lider nesten 80 000 mennesker av 
  demens.

Tekst: Anne-Lise Aakervik

N

FAKTA  
KAVLI INSTITUTE FOR 
SYSTEMS NEUROSCIENCE

Forskningssenteret ble etablert 
i 1996, og ble til Kavli Institute i 
2007. Instituttet ledes av May-
Britt og Edvard Moser og rom-
mer i dag to forskningssentre. 
Instituttet har åtte forsknings-
ledere, og staben er organisert i 
åtte grupper, hvorav sju er rene 
forskningsgrupper. I 2014 mot-
tok Edvard og May-Britt Moser 
nobelprisen i fysiologi/medisin 
sammen med John O’keefe for 
oppdagelsen av hjernens GPS.

Hva er det med  hjernen vår? 
– verdens fremste forskere velger Trondheim

36 000 studerer 
i Trondheim. Over 5000 
arbeider som forskere eller 
underviser i høyere utdan-
ning. NTNU er Norges 
største universitet. Ikke i 
noen region blir det inves-
tert mer i forskning per 
innbygger enn i området 
rundt Trondheim, tidligere 
Sør-Trøndelag.

  GODE HODER

FAKTA  
DEMENS/ALZHEIMER

Demens er en fellesbetegnelse 
på flere beslektede tilstander 
som fører til gradvis økende 
svinn av nerveceller og tap av  
intellektuelle funksjoner i 
hjernen. Typiske symptomer er 
svekket hukommelse, nedsatt 
orienteringsevne som styres av 
gittercellene, konsentrasjon-
svansker, tap av dømmekraft, 
nedsatt evne til planlegging.

Det finnes ulike typer demens: 

 Alzhe imers sykdom   er en  
type demenssykdom som ca. 
60 prosent av personer med 
demens lider av. Alzheimers 
sykdom er en hjernesykdom  
som starter med at hjerneceller 
 i områder ved tinninglappen 
skades og dør. Vi ser at det er 
flere yngre, under 65 år, som får 
symptomer på Alzheimer. I dag 
kreves det en lang og grundig 
kartlegging, inkludert spinal-
punksjon, for å stille en sikker 
diagnose. 

Her kommer forskerne fra: 

 1. Argentina  2. Belgia  3. Bosnia/ 
Tsjekkiske republikk  4. Bulgaria   
5. Kroatia 6. Eritrea  7. Filippinene  
8. Frankrike  9. India  10. Iran  
11. Italia  12. Japan  13. Kina
 14. Nederland  15. Norge  16. Polen  
17.  Portugal  18. Russland  19. 
Spania  20. Sveits  21. Sverige
 22. Sør-Korea  23. Tyrkia
 24. Tyskland  25. Storbritannia
26. USA 

GØRIL ROLFSENG GRØNTVEDT 
Nevrolog

FLAVIO DONATO 
Postdoktor

– Denne kunnskapen har fått oss til å 
skifte forskningsfokus fra pasienter i de-
mensfasen til fasen før man vet at de har 
sykdommen. Det er viktig med tidlig be-
handling, og da må vi ha gode metoder, 
som kan oppdage de tidlige tilfellene og de 
som skal få behandling. Forskningen vår 
skal bidra til å utvikle gode diagnostiske 
verktøy. 

Sentralt i forskningen står gittercellene 
som Edvard og May-Britt Moser oppdaget. 

Gøril Rolfseng Grøntvedt benytter meto-
den som Mona Gravert har testet ut – funk-
sjonell MR.

– Vi legger deltakerne i MR-skanneren og 
lar dem løse oppgaver. De skal navigere seg 
gjennom en virtuell verden ved å bruke en 
styrespak, og på ferden plukker de med seg 
ulike objekter som skal legges tilbake igjen. 
Metoden gir oss ekstremt mye informasjon 
om hjernen. Her ser vi ikke bare strukturer, 
men også hjerneaktiviteter. Vi greier å kart-
legge gittercelleaktivitet hos mennesker, 
som skjer i det området av hjernen som ofte 
rammes først ved Alzheimers sykdom.

 Denne teknikken tar vi så videre på stu-
dier av Alzheimer-pasienter i en tidlig fase 
og kontroller av friske. Håpet er å finne en 
sikker biomarkør for Alzheimer.

MONA GARVERT 
Postdoktor
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un er, sammen med et kunn-
skapsrikt miljø ved NTNU, 
hjernen bak den bærbare un-
dervannsdronen Blueye. I dag 

er hun entusiastisk talskvinne og ansvarlig 
for den globale strategien til selskapet, med 
hele verden som arbeidsfelt. 

Vi har avtalt å møtes på en strand like 
utenfor Trondheim en litt småsur vårdag. 
En yrende badeplass om sommeren; nå er 
det bare vi som graver i sanden og leter et-
ter plast. Vi trenger forresten ikke lete hel-
ler. – Se her! Christine Spiten holder fram 
hånden. Der ligger det hvite og blå plastrør 
fra Q-tips samt små plastkuler og noe som 
ser ut som makaronirør, men som fungerer 
som filter i renseanlegg. 

Global plastsuppe
Havet har alltid vært viktig for den 27 år 
gamle gründeren. 

– Som lita jente stakk jeg hodet under 
vann så ofte jeg kunne for å beundre den 
fantastiske verdenen, og jeg fylte lommene 
med skjell etter turer på stranda. Blikket 
hviler på den rolige fjorden. 

Seiling ble en naturlig hobby. I 2007 
vant hun NM-tittel for Asker Seilforening, 
og hun registrerte mer plast enn skjell på 
stranda. Samtidig begynte nyhetene om de 
store flakene med plastsuppe (gyrer) som 
flyter rundt på verdenshavene, å komme. 
De skaper store problemer for sjøfart, fu-
gler, fisk og miljøet. Alt dette vekket en dyp 
bekymring. 

– Men uansett hvordan jeg snakket om 
dette til folk, ble jeg møtt med tomme eller 
spørrende blikk. De må se selv, tenkte jeg.

Hun begynte tidlig å drømme om å gi folk 
«et øye under vann». 

Skapt for evigheten
Plast er egentlig et genialt materiale, for det 
er designet til å vare «evig». Enkelte typer 
plast – slik som du finner i en vanlig brus-
flaske – tar det opptil 450 år å bryte ned. Det 
vi bruker noen minutter på å konsumere, er 

laget for å vare evig. 
Alt dette er noe sivilingeniør Christine 

Spiten kan mye om og er ekstremt opptatt 
av. Hun er utdannet ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet, NMBU, og 
har hele tiden vært opptatt av å finne løs-
ninger for å redusere plastsøppelet som 
finner veien til havet. I løpet av studietiden 
søkte hun kunnskap både om regulerings-
teknikk og robotikk. Og miljøengasjemen-
tet fosset fram. 

– Halvparten av dyrelivet i havet er borte 
siden 1970. Samtidig sier forskerne at det vil 
være mer plast enn fisk i havet i 2050 om 
ikke utviklingen snur, sier Spiten og viser 
til en rapport skrevet av Ellen MacArthur 
Foundation og publisert av World Economic 
Forum i 2015. – Det er klart vi må gjøre noe 
med det! 

Rask fødsel
Tanken på å la andre få ta del i verdenen 
under vann, på egne premisser, vokste seg 
sterkere. 

– Jeg mente det måtte være markedspo-
tensial for små undervannsdroner. Og hvor 
vanskelig kan det egentlig være å lage en, 
tenkte jeg og satte i gang. Smilet når de 
blå øynene. Det var da hun kom i kontakt 
med miljøet i Trondheim, som er sterke på 
robotikk og droner. Hun skulle delta på en 
seiltur over Atlanterhavet og hadde lyst til å 
ta med en undervannsdrone. Hun inviterte 
seg selv oppover og fant mange berørings-
punkter med det Erik Dyrkoren jobbet med. 

– Kort fortalt slo vi oss sammen og satte 
oss som mål å utvikle en prototype som 
kunne tas med på turen. Det klarte vi, og 
Blueye var født. 

Søppelhavene
Høsten 2015 var Christine en av 14 kvinner 
fra forskjellige fagfelt som seilte fra Dakar 
i Senegal, over Atlanterhavet til Recife i 
Brasil i den 72 fot store seilbåten Sea Dra-
gon. Målet var å undersøke sammenhengen 
mellom marin forsøpling og menneskets 

helse. Hver dag trålet de havoverflaten med 
en mantatrål, som samlet opp alt som kom 
i deres vei. I løpet av seilturen registrerte 
de over 500 større forekomster av flytende 
plast og søppel som de ikke kunne ta om 
bord. Og dronen fikk kjørt seg.

Demokratiserer havene
Blueye er en suksess, selv før de har solgt 
et eneste eksemplar. Dronen testes nå ut av 
forskermiljøer verden over. De kan montere 
den på forskjellige måleinstrumenter og an-
net utstyr som samler inn verdifulle data 
fra områdene dronen kjører i. I tillegg har 
selskapet inngått partnerskap med blant 
andre Great Barrier Reef Legacy, Rednings-
selskapet og Hurtigruten AS. Sistnevnte 
skal bruke droner under ekspedisjoner der 
de vil gi passasjerene muligheten til å opp-
leve verdenen under vann. 

– På sett og vis demokratiserer vi kunn-
skap om havet med Blueye. 

Hun opplever en økende bevissthet rundt 
situasjonen og sterke ønsker om å bidra til 
å redde havene. 

Jeg har fått en stemme gjennom å jobbe 
med dette, og med den opplever jeg at det 

følger et ansvar for å fremme miljøengasje-
mentet og hva vi ønsker å oppnå med Blueye.  

Et blikk inn i framtida
Og det blir lagt merke til. Vinteren 2018 kan 
vi lese om Christine Spiten i det internasjo-
nale, prestisjetunge magasinet Forbes. Her 
står hun på en liste over de 30 mest innfly-
telsesrike teknologene i Europa under 30 år. 
Hvordan gikk det til? 

– Gullflaks, sier Christine selv. Samt vi-
sjoner og hardt arbeid kan vi kanskje til-
føye. Medgründerne Erik Dyrkoren og Mar-
tin Ludvigsen har også en stor del av æren, 
men det er Christine som har fått mest opp-
merksomhet. Det lyttes til hva hun sier, og 
hun får folk til å bidra.

Blueye har i dag 20 ansatte, og bestillin-
ger for mange millioner kroner ligger inne. 
Det er ikke lenge igjen til de kan sette un-
dervannsdronen i produksjon. 

– Vi har gått fra å lage et øye under vann 
til å lage en fullverdig undervannsrobot, 
som fremdeles kan brukes av menigmann. 
Det er mer krevende enn bare å konsentrere 
seg om en målgruppe. Men nå er vi der! Hun 
setter opp et bredt smil og ser fornøyd ut.  

Hun gir deg et øye 
under vann
En undervannsdrone utviklet ved 
NTNU skal hjelpe forskerne med  
å kartlegge verden under vann. 
Samtidig kan både du og jeg se 
hvordan det står til under havover-
flaten. Bildene vi får, er dessverre  
ikke så oppmuntrende. Det vil 
Christine Spiten gjøre noe med.

Tekst: Anne-Lise Aakervik

H

PIONERDYKKER: Splittfoto av Blueye Pioneer som utforsker tareskogen på en av øyene utenfor Stamsund i Lofoten.  FOTO: BLUEYE

LEDESTJERNE: Iført nordlandsgenser strikket av mamma 
og med et smilende og vinnende vesen snakker Christine 
Spiten med tyngde og kunnskap om havenes tilstand og 
hva vi må gjøre. Hun skaper begeistring med Blueye.
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NYSGJERRIG: Dykking blant sitronhaier med Pioneer i Australia. FOTO: BLUEYE

FAKTA BLUEYE

Hvert år havner 8 millioner tonn 
plast i havet. Bare 15 prosent av 
søppelet i havet skylles i land, 
mens 15 prosent driver rundt på 
havet. 70 prosent kan vi ikke se 
fordi det har havnet på bunnen 
av havet. 

Oppfinnelser 

I 2012 kåret Aftenpos-
ten Norges to viktigste 
oppfinnelser i nyere tid 
– begge utviklet av forskn-
ingsmiljøer i Trondheim. 
En folkejury satte GSM-
teknologien på topp, siden 
den revolusjonerte bruken 
av mobiltelefon. En fagjury 
valgte flerfaseteknologien. 
Den revolusjonerte utvin-
ning av olje og gass og 
bidro sterkt til norsk vel-
stand. 

  GODE HODER
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– Vi er et interkommunalt selskap med 
ansvar for å samle inn husholdningsavfall 
og slam i våre ti eierkommuner. Med fram-
tidsrettet teknologi, kompetanse og miljø-
fokus skal vi løse eierkommunenes oppga-
ver innen avfallsbehandling, gjenvinning 
og gjenbruk, sier Geir Tore Leira, direktør 
for Innherred Renovasjon AS.

– Målet er å tilby innbyggerne effektive 
renovasjonstjenester med høyt service-
nivå, understreker han.

Matavfall og slam blir til verdifull 
gass og gjødsel
Siden 1994 har innbyggerne i Innherred 
Renovasjons kommuner kildesortert ma-
tavfall, papp/papir og restavfall hjemme. 
Plastemballasje i egen sekk kom også raskt 
til. Selskapet var tidlig ute med utvidet 
kildesortering og har i dag et av landets 
beste resultater på materialgjenvinning av 
avfallet som samles inn. 

– Det skyldes gode vaner innarbeidet 
over lang tid hos innbyggerne, sier Leira. 

– Innbyggernes innsats er viktig for at 
vi skal oppnå målene, og vi er opptatt av 
et godt samarbeid og høy servicegrad, fort-
setter han.

Matavfallet ble i starten kompostert, 
men gikk fra 2008 til biogassfabrikken 
Ecopro.

 – Vi samlet inn 6160 tonn matavfall i 
2017, og her er det verdifulle ressurser som 
det er viktig at vi får utnyttet, blant annet 
fosfor, sier Leira. 

– Vi vet at matavfallet i flere kommuner 
fortsatt behandles som restavfall og der-
med går til forbrenning, noe vi mener er 
svært dårlig ressursutnyttelse og et dårlig 
miljøvalg.

Møter høye krav
Halvparten av avfallet som Innherred 
Renovasjon samler inn, blir i dag mate-
rialgjenvunnet, altså omgjort til nye pro-
dukter. Det er EU-kravet for 2020 og ligger 
langt over gjennomsnittet for Norge. Fram-
over vil kravet bli økt, og Innherred Reno-

vasjon skal holde følge eller ligge i forkant. 
– Vi er allerede kommet langt, og vi 

jobber systematisk med å få ut mer gjen-
vinnbart avfall fra restavfall på gjenvin-
ningsstasjoner og finne nye løsninger for 
avfall som før gikk til forbrenning eller 
deponi. Det er viktig for å nå framtidens 
EU-krav, som er på 65 prosent innen 2035, 
sier Leira. 

– Kildesortering av avfall fra hytter, 
innføring av egen dunk for glass- og me-
tallemballasje og flere avfallstyper som 
kan sorteres på gjenvinningsstasjoner, for 
eksempel egen container for gips, er blant 
planene.

 – Innherred Renovasjon er godt rustet 
til å møte framtidens materialgjenvin-
ningskrav, konstaterer Leira. 

– Samtidig jobber vi hardt for å bli enda 
bedre til å utnytte ressursene som avfall 
representerer, på en god og miljøvennlig 
måte.

Slam også viktig
Et viktig område er også tømming og be-
handling av slam (septik). Dette gjør de i 
åtte av de ti eierkommunene som Innher-
red Renovasjon betjener. 

– Vi har ansvaret for å tømme nærmere 
7000 tanker i disse kommunene, noe som 
krever en god del logistikk og godt utstyr, 
sier Leira. Slammet går også til Ecopro, der 
det blir til biogass og gjødsel sammen med 
matavfallet. 

Itjnå e søppel

Det er slagordet når Innherred Renovasjon IKS jobber målbevisst for å bli best på 
avfallshåndtering. Det innovative selskapet bidrar blant annet til at alt matavfall blir til 
biogass eller næringsrik gjødsel. I 2017 oppnådde selskapet en materialgjenvinnings-

grad på nesten 50 prosent, noe som er helt i toppsjiktet i landet. 

Etter tolv dager gjennom fabrikkens pro-
duksjonsanlegg kommer det biogass og 
ettertraktet gjødsel ut. 

Ecopro er et resultat av kommunal og 
interkommunal innovasjon og et enestå-
ende bevis på at norske kommuner kan 
samarbeide om bærekraftige løsninger 
på avfallsproblemet. Det slår daglig leder 
Tore Fløan fast bak møtebordet.

Fabrikken var en av de første i sitt slag 
i Norge da den ble bygd, og mottar matav-
fall fra private husholdninger i tillegg til 
næringsavfall og slam. Innherred Reno-
vasjon IKS er den største eieren.

De fire magene
Tore Fløan sammenligner anlegget han og 
de ni ansatte styrer, med en industriali-
sert ku. Tankene matavfallet passerer før 
det kommer ut som gass og gjødsel, er 
som de fire magene til kua. 

– Denne typen ku krever også variert 
og jevnt kosthold. Vi må med andre ord 
fôre den med matavfall som er variert. 

Kjernen i prosessen er bakteriekulturen 
som omdanner råstoffet til gass i slutt-
fasen. Fôrer vi for eksempel med for mye 
fett, kan prosessen kollapse. 

Matavfallet kommer jevnlig til fabrik-
ken og dumpes i beholdere. Derfra går det 
videre til kverna. I en tank fjernes plast og 
andre fremmedelementer, før restene går 
videre til oppvarming i en trykkoker, der 
bakterien dør og alle smittestofer forsvin-
ner. 

– Dette er viktig – vi må sørge for at folk 
ikke blir syke. 

Tilbakefører næringsstoffer
I løpet av tolv dager er matavfallet omdan-
net til biogass. En liten rest blir igjen, et 
svært nitrogenholdig produkt som er vel-
dig ettertraktet som gjødsel i landbruket. 

Vi bidrar til å resirkulere næringsstof-
fer som er i ferd med å bli en mangelvare 
i verden, som nitrogen og fosfor. De er 
derfor viktige biprodukter av gasspro-
duksjonen. Noe av dette blander vi med 

renset slam, slik at bøndene kan spre det 
på jordene sine. Slik unngår de økt bruk 
av kunstgjødsel og oppnår gode avlinger. 

Gassmilepæl
Dagens anlegg produserer 30 GWh rågass. 
Dette gir like mye energi som 3 millioner 
liter diesel. Men for at den skal kunne bru-
kes i kjøretøy, må den renses. Nå starter 
Ecopro rensing av gass gjennom datter-
selskapet Ecogas AS, og har fått en avtale 
med Gasnor om salg av gassen. 

– Dette er en stor milepæl for oss, sier 
Fløan. Nå selger vi ren kjøregass, noe som 
kommer miljøet til gode. Dette er et resul-
tat av at man tør å tenke inn i fremtiden. 
Og denne gassen er helt ren, så lenge man 
har kontroll på avfallsstrømmene sine. Og 
det har vi, konstaterer Fløan. Det grønne 
skiftet er i gang, og vi er en del av det. 

Ecopro 

Ecopro eies av interkommunale avfallsselskap 
og Steinkjer kommune. 52 kommuner i Midt-
Norge, fra Mo i Rana i nord til Rennebu i sør, 
samarbeider om å behandle ca. 40 000 tonn 
kildesortert matavfall og slam per år på en 
fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 
Anlegget startet opp i 2008. 

Eiere:
Helgeland Avfallsforedling IKS, www.haf.no
Søndre Helgeland Miljøverk IKS, www.shmil.no
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, www.mna.no
Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no
Innherred Renovasjon IKS, www.ir.nt.no
HAMOS Forvaltning IKS, www.hamos.no

I ti år har Ecopro gjort gull av gråstein, eller gass av dritt, for  
å si det slik det er. Til anlegget langt inne i skogen utenfor Verdal  

kommer det matavfall og slam fra hele Midt-Norge. 

Et banebrytende samarbeids- 
prosjekt i Midt-Norge

FOTO: ESPEN STORHAUG
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ompaktoren fra selskapet Or-
kel pøser ut næringsrike, hold-
bare fôrblandinger presset hardt 
sammen i lufttette pakninger, fiks 

ferdig middag for Dagros verden rundt. Den 
grønne multimaskinen legger nå traktoregg 
med variert innhold i over 50 land. Mat må 
vi ha, og markedene er enorme – som i Kina, 
der ett bruk kan ha 40 000 kyr på båsen.

En smie og et sveiseapparat
Men det startet med norsk armod. Johan 
Gjønnes mistet tidlig faren sin. Moren måtte 
forlate gårdsbruket i Orkdal som ung enke 
for å ta vaskejobb nede i bygda. De fleste 
eiendelene bar hun i en ryggsekk da hun 
forlot gården. I den ene hånden leide hun 
en kalv, i den andre holdt hun guttungen. 

Som ung mann investerte Johan Gjønnes 

i et sveiseapparat. Han begynte å reparere 
kjelker og sykler for naboene på Fannrem. 
Gründeren prøvde seg fram med å lage en 
håndvogn skreddersydd for landbruksfor-
mål, trehjulssykler og etter hvert mer avan-
serte ting. 

Mannen med sveiseapparatet styrte snart 
en mønsterbedrift, senere kjent for masse-
produksjon av tilhengere og rundballepres-
ser. I dag leder sønnen Jarl Gjønnes selska-
pet Orkel. 

Tett på bonden
Slik motorsagen erstattet tigersvansen og 
traktoren avløste hesten, representerer også 
rundballepressen og kompaktoren fra Orkel 
viktige teknologiske sprang for landbruket. 
Oppfinnelsene har bedriften gjort selv, i 
nært samarbeid med brukerne, som er bøn-

der. 
– Gårdbrukeren er den beste utvikleren. 

Vi har bevisst rekruttert ansatte med land-
bruksbakgrunn. Ved å være tett på den som 
har praktiske behov for nye løsninger, er vi 
også tett på markedet, sier daglig leder Jarl 
Gjønnes. 

La det store traktoregget
Orkels rundballepresse markerte en mi-
lepæl for virksomheten, og historien bak 
traktoreggene understreker verdien av sunt 
bondevett. På 1980-tallet hadde kreative 
konstruktører strevd lenge med å finne en 
smart metode for å pakke gress i plastballer 
i stedet for å lagre alt fôret i svære siloer. 
Bonden Leif Haugum var en av mange med 
for lite siloplass. Han mente det måtte gå 
an å koble en plastpakkemaskin rett på fôr-

høsteren og sende kuttet gress nær sagt rett 
i koppen. Leif Haugum nevnte ideen for en 
nabo som var teknisk sjef hos Orkel: «Gjør 
sånn», sa Leif.

Ikke lenge etter ledet gårdbruker Leif 
Haugum Orkel sin egen utviklingsavdeling. 
Orkels rundballepresse ble en suksess. Hvi-
te traktoregg gjorde for alvor sitt inntog på 
jorder i inn- og utland. 

Kompaktoren er flaggskipet
Rundballepressen ledet Orkel ut i verden. 
I Sveits slet melkebøndene med følgende 
problem: Folk dyrket næringsrik mais som 
dyrefôr nede i lavlandet. Mye av buskapen 
befant seg på gårdsbruk i høylandet. Å frak-
te maisen på lastebiler opp i fjellsidene var 
for dyrt og tungvint, og slik oppsto ideen 
til den anvendelige kompaktoren, som kan 

presse mer finkornede materialer enn gress 
i kompakte baller. 

Leif Haugum & Co. eksperimenterte seg 
fram til en prototyp i 2002, en maskin med 
fortrinn som gjorde traktoregg til kinderegg.

• Logistikk: Den presser organiske mate-
rialer slik at de tar så liten plass at det er 
lønnsomt å frakte dem.

• Kvalitet: Fôret blir konservert og holder 
høy kvalitet lenger.

Og hva tenkte Orkel i Orkdal da?
– Da tenkte vi: «OK, nå har vi løst pro-

blemet i Sveits, men vil noen kjøpe noe så 
dyrt?», smiler Jarl Gjønnes.

Kina-ordrer via Facebook
Snart tikket ordrene inn. Mange er villige 
til å betale 2–3 millioner for en smart kom-
pakteringsmaskin; det handler bare om å 
ha nok volum å presse. Nesten alt salg er 
eksport. Kina, India og Japan er de største 
kundene. I februar bestilte en kunde i Kina 
34 kompaktorer på en gang.

Jarl Gjønnes og Orkel deltok på statsmi-
nister Erna Solbergs offisielle besøk til Kina 

i april i fjor. Etterpå fikk Orkel en melding 
på nettet som startet slik: «Hello, anyone on-
line?» En kineser ville kjøpe to kompaktorer 
– via Facebook.

Siden prototypen sto klar, har Orkel og 
brukerne oppdaget stadig nye markeds-
områder for kompaktoren. I USA begynte 
gårdbrukere å kompaktere kumøkk, slik at 
lastebiltransporten med gjødsel ble halvert 
og luktfri. Andre steder pakkes det hushold-
ningsavfall, tekstiler, plast, flis og mye an-
net. 

Vil erobre havet
Landbruksbedriften Orkel tror framtida lig-
ger i havet. Petter Smart-gjengen i Orkdal 
samarbeider derfor med kunnskapsmiljø-
ene i Trondheim for å finne ut hvordan man 
best kan håndtere tang og tare.

– Landbruket blir stadig mer avhengig 
av kunnskap, presisjon og kvalitet. Jeg ser 
for meg at tang og tare vil bli dyrket som 
dyrefôr i stor skala, men disse vekstene råt-
ner enda fortere enn gress, så det trengs nye 
løsninger. Dem jakter vi på sammen med 
forskere i SINTEF, sier Jarl Gjønnes – søn-
nen til han som måtte forlate slektsgården, 
og startet med et sveiseapparat. 

Bønder i Kina handler i Orkdal
FORNØYDE KINESERE: Daglig leder Jarl Gjønnes på besøk i Kina, der det bor mellom 200 og 300 millioner bønder. Noen bruk er store som fabrikker, og der slår det grønne flaggskipet fra Orkel an. Ordrer verdt mange millioner    dumper ned via Facebook.

FAKTA ORKEL

• Nær 100 ansatte.
• 200 mill. kr i årlig omsetning.
• 90 prosent av alt salg eksport.
• 99 prosent av solgte kompak-

torer er eksport.
• Kompaktoren er solgt til 60 

land på seks kontinenter.
• Forventer salg til Kina for ca. 

100 mill. kr i 2018.
• Kompaktorer, slåmaskiner, 

traktorhengere m.m. blir pro-
dusert i Orkdal.

• Rundballepresser blir i dag 
produsert i Polen.

FAKTA HISTORIE

• 1949: Starter i smia til grün-
deren Johan Gjønnes i Orkdal.

• 1960-tallet: Utvikler serie-
produksjon av gradvis mer 
avanserte landbruksredskaper.

• 1983: Johan Gjønnes dør, søn-
nen Jarl overtar.

• 1986: Gjennombrudd med 
Orkels rundballepresse (gress 
i «traktoregg»).

• 2002: Flaggskipet kompak-
toren ser dagens lys.

God mat inn i kua gir god melk ut. Derfor handler kinesiske bønder i Orkdal. 
I nabolaget til Nils Arne Eggen konstruerte noen smartinger maskineriet 
som lager Fjordland-lignende måltider for fjøs i fjerne himmelstrøk.

Tekst: Hans Kringstad

K

FRA ORKDAL TIL INDIA: Verdens mest folkerike stater er landene der Orkel selger flest eksemplarer av den anvendelige kompaktoren. Her er en maskin i bruk i India.

Lønnsom lek
Bertheussen IT har størst driftsmargin av alle teknologiselskaper 
i Trondheimsregionen. Gründeren Håkon Bertheussen står blant 
annet bak spillsuksessen Wordfeud, en app-basert variant av 
Scrabble. Spillutvikleren holder til i arbeidsfellesskapet Work-Work 
i Trondheim sentrum. Her blir lek til butikk. Work-Work inngår i 
byens økosystem for nyskaping.

  GODE HODER
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– Det er spennende å levere sonarsyste-
mer «made in Norway» til den japanske 
kystvakten, utstyr til trafikkavvikling 
på den nye Bosporos-broen i Tyrkia samt 
intelligente antennesystemer til svenske 
ubåter. Det som driver oss, er mest av 
alt trangen til stadig å sette nye mål og 
strekke oss litt lengre. Innovative kon-
septer og kreative løsninger er ettertrak-
tet over hele kloden, sier konsernsjef og 
styreleder Per Jørgen Weisethaunet. 

Han legger til:  
– Viljen til å tenke nytt vil alltid være 

nøkkelen til framtidig suksess.

Verdensomspennende
NORBIT har hovedkontor i teknologi-
hovedstaden Trondheim, produksjons-
enheter i Trøndelag og utenlandsav-
delinger i flere land i Europa, USA, 

Sør-Amerika og Asia. På kort tid har 
innovativ høyteknologi gitt knoppsky-
ting i elleve land.

NORBIT Group har historiske aner til-
bake til 1980-tallet, men ekspansjonen 
startet for alvor i 2009.

 – Vi har bygd kompetanse innen hele 
verdikjeden, fra utvikling til produk-
sjon og kommersialisering. Den brede 
kompetansen har lagt grunnlaget for å 
utvikle skreddersydd ny teknologi med 
løsninger og tjenester for å dekke våre 
kunders stadig skiftende behov, sier 
Weisethaunet.

Fire forretningsenheter 
NORBIT-konsernet er organisert i fire 
forretningsenheter – ITS, EMS, ODM og 
Subsea.

ITS (Intelligent Traffic Systems) leve-

rer produkter for elektronisk identifika-
sjon av kjøretøy. NORBIT har siden 2004 
levert brikker til det norske systemet. I 
dag stammer ca. 70 prosent av brikkene 
i Norge fra NORBIT.

EMS (Electronic Manufacturing Ser-
vices) skreddersyr og produserer elek-
troniske komponenter og produkter. 
NORBIT har valgt å satse på produksjon 
i Norge og har fabrikker i Selbu, Røros 
og Trondheim.

ODM (Original Design Manufac-
turing). Kjernen i innovasjonsarbeidet 
og grunnlaget for teknologisk videreut-
vikling skjer i ODM. ODM er konsernets 
FoU-avdeling og har i tillegg et særlig 
ansvar for å utdanne neste generasjon 
NORBIT-ingeniører.

Subsea går bokstavelig talt i dybden, 
med sonarer bl.a. annet for kartlegging 
av havbunnen. Nylig kjøpte NORBIT- 

teknologibedriften Aptomar, som le-
verer løsninger for miljøovervåking og 
sikkerhet for personell og utstyr på off-
shoreinstallasjoner. Det gir NORBIT en 
ny og bredere tilnærming til framtidens 
muligheter innen teknologi til havrom-
met. Fra denne enheten leverer NORBIT 
nå 24/7-feltovervåking blant annet til 
Knarr-feltet i Nordsjøen.

NORBIT har i dag hovedkontor i 
Trondheim og avdelingskontorer i Sve-
rige, Island, England, Tyskland, Polen, 
Ungarn, Østerrike, Italia, Brasil, USA og 
Singapore.

DET HANDLER OM Å VÆRE NYSGJERRIG:

Trondheim-baserte NORBIT 
gjør internasjonal teknologisuksess

NORBIT selger høyteknologi basert på avansert elektronikk og programvare over hele verden.  
På noen år har bedriften vokst fra en håndfull nysgjerrige teknologer med høye ambisjoner,  
skapertrang og bred teknologisk kompetanse til dagens konsern med 200 ansatte som nylig  
ble kåret til «Beste internasjonale Bedrift Midt-Norge 2017». Alt er tuftet på nysgjerrighet.
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• Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund

• Knutepunkt for godstrafikk på sjø og land i Midt-Norge

• Hitra Kysthavn med direkte tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia

• Ro/ro og Lo/lo-tjenester og håndtering av stykkgods/enhetslaster

• Logistikksenter for fryse- og kjølelager samt varehotell

• Transittlastlagring (Båt/båt-relasjon)

• Oppgradert fv. 714 (Trondheim 12 mil, Orkanger 7,5 mil, Frøya 4 mil)

• Båtforbindelse, 3 ganger daglig mellom Trondheim/Kristiansund

• Godt utbygd infrastruktur med stor kapasitet (vann, strøm, fiber)

• Ægir, norsk havbruksmuseum, visningsanlegg på sjø og land

• Flere industrietableringer igang og underveis

Hurtigbåtanløp
Tr.heim - Kr.sund

Hitra kommune Næringsarealer - synnove.aukan@hitra.kommune.no

Skipsleia

Hitratunnelen

950 dekar ferdig regulert
40 dekar ledig
320 dekar utvidbart

Hitra Industripark

Verdens mest moderne lakseslaketri åpner i juni2018

Hurtigbåtanløp Tr.heim - Kr.sund
Illustrasjon

Hitra Kysthavn

« Lerøy Midt AS har siden høsten 2016 ny 
laksefabrikk under oppføring i Hitra Industripark. 
Industriparken har for oss en 
sentral og god plassering nært gode  
kommunikasjonsmuligheter på land og sjø, og 
med god  infrastruktur i henhold til våre behov og 
krav.  Vi opplever Hitra Kommune som en  
framoverlent aktør som er løsningsorientert og 
samarbeidsvillig, og vi håper på flere etableringer 
i Hitra Industripark. 

Sven Amund Fjeldvær
adm.dir Lerøy Midt

hitra.no • Tlf. 72 44 17 00

HITRA 
KOMMUNE

Norges mest spennende
areal for sjømatnæring
 - midt i leia    – midt i Norge    - midt i Norges ledende havbruksregion

ANNONSE
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ngen hadde klart å bearbeide knall-
hardt silisiumkarbid (SiC) slik at det 
var mulig å bruke som coating på 
maskindeler ved hjelp av termisk 

sprøyting. Det var før forsker Fahmi Mu-
barok startet på sitt doktorgradsarbeid ved 
NTNU. Sammen med professor Nuria Es-
pallargas utviklet han et slitasjebelegg av si-
lisiumkarbid som danner verdens hardeste 
vern mot slitasje og rust. Det kan brukes på 
alt fra flymotorer til turbiner og borekroner.

Fra hele verden strømmer det på med 
henvendelser, og mange ønsker allerede 
å kjøpe det verdifulle stoffet, som omtales 
som et epokeskifte innen denne typen in-
dustri. Men de må nok vente enda litt til. Se-
ram Coatings AS ble etablert i 2014, og nå er 
bedriften i ferd med å bygge opp den første 
fabrikken for å produsere pulver i stor skala. 
På Sluppen i Trondheim etablerer selskapet 
en pilotlinje. 

Banebrytende
Kort fortalt er oppfinnelsen en metode for å 
gi hvert silisiumkorn en overflate som gjør 
det mulig å benytte SiC til termisk sprøy-
ting. Uten denne overflaten omdannes sili-
siumkarbidet til gass når det varmes opp. 
Råstoffet må gjennom mange steg før pul-

veret er ferdig. I en blandetank skjer mye 
av det magiske som gjør at silisiumkarbid-
kornene får den ønskede overflaten. Her 
tilsettes ulike kjemiske ingredienser som 
mikses godt over tid. Prosessen videre går 
vekselsvis gjennom utvanning og tørking i 
flere omganger til endelig resultat. 

– Vårt produkt er et pulver der hvert 
eneste korn har de egenskapene som gjør at 
det kan sprayes på en overflate og danne et 
hardt belegg som nærmest er uslitelig. Det 
er også ekstremt lett sammenlignet med 
andre belegg av andre materialer. Det sier 
Gisle Østereng, som er daglig leder. 

Britisk eksperthjelp
Nå tar de for alvor skrittet ut av laboratoriet 
for å bygge opp en industriell prosess. Det er 
ikke gjort over natten. 

– Derfor har vi engasjert Shaun Watkins 
fra Cardiff i Storbritannia til å styre den pro-
sessen, sier Østereng. Watkins er en mann 
med en imponerende karriere. Han har reist 
verden rundt, fra USA til Japan og Europa 
for å etablere produksjonslinjer og lede pro-
sesser når nye fabrikker bygges opp. 

– Det viktigste av alt er at vi produserer 
etter gjeldende standarder, og at produktene 
som kommer ut, er av ypperste kvalitet. Det 

betyr kontroll, testing, justering og kontroll. 
Igjen og igjen, til vi har en prosess som gir 
oss samme resultat hver gang, sier Watkins. 
Han har tatt oss med inn i bygget, som be-
gynner å se ut som et produksjonslokale. 

Fra lab til fabrikk
Den største utfordringen er å gå fra manuelt 
arbeid, som man gjør mye av i laboratoriet, 
til en industrialisert produksjon. Det man 
klarer en gang i lab, skal gjøres hver gang i 
en fabrikk, med samme kvalitet og resultat. 
Det sier seg selv at å gå fra en produksjon på 
fem liter til 200 liter krever andre prosedy-
rer, bedre kontroll og mer logistikk. 

– Vi skal gjenskape det unike i hver enes-
te produksjon – og da kan vi ikke bruke 
«bestemormetoden». Mens hun lager ting på 
erfaring og magefølelse, må vi være pinlig 
nøyaktige når vi utvikler resepter og starter 
produksjon, sier Watkins.

Alle trinn kartlegges og testes ut steg for 
steg, slik at vi hele tiden kan gjøre justerin-
ger i eksisterende prosess før vi går videre. 
Vi har allerede noen batcher ute til test, og 
snart vil vi selge de første for videre utprø-
ving. Vi er de første i verden som klarer 
dette, og da vil vi levere et så bra produkt 
som mulig. Derfor er det ekstremt viktig at 

vi tester til vi er fornøyde. 
Shaun Watkins er entusiastisk over å få 

være med på denne reisen. 
– Jeg ønsker bare at jeg var 20 år yngre – 

med tilsvarende mer energi, ler han. 

Lokale, prosess og mennesker
Watkins tror at lokalene i Sluppenveien gan-
ske raskt blir for små, men selskapet har in-
gen planer om å forlate Trondheim helt. 

– Det er tross alt investert rundt fem mil-
lioner kroner i anlegget her. Men etter hvert 
vil nok fullskalaproduksjon opp mot 1000 
liter foregå i andre lokaler og på et industri-
sted. Dit har vi en vei å gå. Vi må skape et 
team av mennesker som skal sørge for at vi 
produserer det beste vi kan hver gang, og vi 
skal få med industrien. For selv om mange 
higer etter dette produktet, er det langt igjen 
til de tar det i bruk. Både fly- og bilindustri-
en er svært konservative bransjer. De skal 
vite at ting gir store forbedringer før de tar i 
bruk nye materialer. Og det er det opp til oss 
å bevise, avslutter Shaun Watkins. 

Selskapet teller i dag ni ansatte. Sju sit-
ter i Trondheim, mens Gisle Østereng er i 
Oslo, og oppfinner Fahmi Mubarok jobber 
fra kontoret i Indonesia. 

Hardest i verden
- utvikler superstoff mot rust og slitasje

FAKTA 
SERAM COATINGS AS

Seram Coatings AS er et ek-
tefødt barn av NTNU og har fått 
støtte underveis av blant andre 
NTNU Technology Transfer, 
NTNU Discovery, FORNY2020, 
Regionale forskningsfond, In-
novasjon Norge og NTNU Accel. 
Selskapet har vunnet flere priser 
både nasjonalt og internasjonalt 
og gått til topps i konkurranse 
hos Science Business.

Snart kommer pulveret industrien venter på. Seram Coatings AS 
er først på kloden med å utvikle et belegg som kan sprayes på 
mekaniske deler for å hindre slitasje. Nå er selskapet i ferd med å 
erobre verdensmarkedet. Det hele startet i Trondheim. 

Tekst: Anne-Lise Aakervik

I

LAGER NY FABRIKK: Shaun Watkins er hentet inn for å bygge opp fabrikkproduksjonen av pulveret. Daglig leder Gisle Østereng er godt fornøyd med 
fremgangen. FOTO: ERIK BØRSETH

PULVERET INDUSTRIEN VENTER PÅ: 
Fabrikksjef Shaun Watkins med pulveret som 
gjør coatingen hard. Framstillingsmetoden 
for dette pulveret er strengt hemmelig.

Kunnskap 
er butikk 

Trondheimsregionen 
spleiser forskere og for-
retningsfolk fordi det lønner 
seg. Hjernekraft gir ar-
beidsplasser. Næringsfore-
ningen og offentlig sektor 
har som felles mål at dette 
skal være det beste stedet 
å starte og utvikle bedrifter 
i samspill med kunnskaps-
miljøene. Ett konkret tiltak 
er nettopp å sende forskere 
ut i bedriftene.

  GODE HODER
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– Klæbu er en skjult juvel i Trondheimsregionen. Det er 
god plass i kommunen og mye ledig areal både til næ-
ring- og boligbygging. Utfordringen for Klæbu, til tross 
for at det kun er ca. 20 kilometer til Trondheim, har vært 
utdatert og dårlig infrastruktur. Nå er ny fylkesvei 704 
i ferd med å rustes opp, og adkomsten til Klæbu vil bli 
betraktelig bedre, forteller ordfører Kirsti Tømmervold.

God plass og masse ledig areal har gjort Klæbu at-
traktiv for Trondheim, som på sin side har begrensede 
reserver til næringsutvikling og boligbygging. Når ny fyl-
kesvei 704 blir ferdig høsten 2018, vil veien gi tilgang til 
store ledige næringsmråder i kommunen. I tillegg finnes 
det betydelige reserver for boligutbygging i Klæbu kom-
mune. Det er regulert areal for ca. 2500 boenheter.

Oppruster fylkesvei
Første del av fylkesvei 704 innebærer bygging av 3–4 ki-
lometer ny vei. Når trinn to som en del av Miljøpakken er 
ferdig, blir det åtte kilometer ny vei fra Sandmoen til næ-
ringsarealene ved Vassfjellet i Klæbu. Klæbu kommune 
har regulert ca. 2500 mål til næring i det som omtales 
som Vassfjellplanen.

– Vi har regulert ferdig 340 mål flatt areal, som kan 
tilpasses etter kjøpers ønske, forteller utbyggingssjef Jarle 
Martin Gundersen i Vassfjellet næringspark. 

– De klargjorte arealene egner seg for arealkrevende 
virksomheter som større lager, industri og produksjon. 
Området ligger i nærhet til allerede etablerte næringsa-
realer sør i Trondheim, der også nytt logistikknutepunkt 
er planlagt. Utbyggingssjefen sier at de jobber kontinuer-
lig med å klargjøre mer areal.

Mineraler og massedeponi
Klæbu er kjent for å ha store mineralressurser samt mas-
sedeponi, som utgjør en betydelig del av kommunens 
næringsvirksomhet. Både Forset Grus, Ramlo Sandtak 
og Søbstad er virksomheter som leverer mineraler og tar 
imot deponimasser i Trondheimsregionen.

Forset og Ramlo er anerkjente virksomheter og har 
lang historie i Klæbu. Bedriftene er viktige for kommu-
nen, siden de har bidratt med arbeidsplasser og gitt kom-
munen viktige skatteinntekter.

– Vi gleder oss over ny vei og at Klæbu blir en del av 
Trondheim, sier Ole Arild Haugum i Forset Grus, og får 
bekreftende nikk fra Per Håvard Ramlo i Ramlo Sandtak. 

Begge erkjenner at de driver næring innenfor en kre-
vende bransje med flere dilemmaer, som støv-, støy- og 

trafikkutfordringer. De er imidlertid enige om at det uten 
dem ville vært utfordrende å bygge både fylkes- og eu-
ropaveier i regionen samt levere masse, slik at det kan 
bygges betongkonstruksjoner og legges asfalt. I tillegg 
har begge vært viktige aktører under bygging av «nye» 
Heimdal videregående skole. 

Det er viktig at kommunen og næringen samarbeider 
godt. God dialog er nødvendig for å finne løsninger når 
utfordringer knyttet til trafikk, miljø, støv og støy skal 
behandles. For Klæbu er det viktig å bidra til en positiv 
utvikling i Trondheimsregionen.

Bryllupsgave
For å lykkes med kommunesammenslåingen har politi-
kerne vært opptatt av å binde sammen de to kommunene 
og videreutvikle eksisterende bomiljøer. For å legge til 
rette for dette har man valgt to felles prosjekter.

Det skal bygges tursti langs Nidelva og en skiløype fra 
Tiller sør i Trondheim til Vassfjellet skisenter i Klæbu. 
Disse to prosjektene blir delfinansiert av «bryllupsgaven» 
som staten gir kommunene i forbindelse med kommu-
nesammenslåingen. Slik skal Klæbu bli «beste bygda i 
bỳ n», sier ordfører Tømmervold.

1. Januar 2020 oppstår «nye» Trondheim kommune. Trondheim og 
Klæbu slår seg sammen. Tilgangen til areal er en av årsakene til at 
Klæbu er viktig for utviklingen av Trondheim. Trondheim kommunes 
areal øker med ca. 50 prosent etter sammenslåingen.

God plass og masse ledig areal 
har gjort Klæbu attraktiv for 
Trondheim, som på sin side har 
begrensede reserver til nærings-
utvikling og boligbygging.
 
 Ordfører Kirsti Tømmervold

Klæbu kommune har som mål å bli «beste bygda i bỳ n» etter kommunesammenslåingen.

KLÆBU: 
BESTE BYGDA I BY`N 
- ETTER KOMMUNE-
SAMMENSLÅING
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Med Ingrid inn i det ukjente

siden av dette er ting vi må ta tak i. Basert 
på norsk offshoreteknologi og et bredt næ-
ringsrettet forskningssamarbeid bygges nå 
verdens største merd for oppdrett til havs. 
Dette er et pilotprosjekt som blant annet 
skal bidra til å redusere luseplagen for laks. 

Det ukjente kontinentet
Ingrid Schjølberg snakker seg varm. 

– Vi er utrolig heldige som har havet. 
Derfor trenger vi kunnskapen, kulturen og 
holdningene til å forvalte dette vinnerlod-
det som havlandet Norge sitter med. Det er 
en kjempemotivasjon å jobbe med disse te-
maene. Vi har kun utforsket nærmere 10 % 
av havet, som dekker 70 % av jordens over-

flate. Det trigger meg. Min oppgave blir å 
hente fram områder der vi trenger ny kunn-
skap. Og der er vi avhengige av hverandre. 
NTNU har årlig flere hundre masterkandi-
dater og 15–20 doktorgrader rettet mot hav-
rom. Når vi utvider perspektivet og trekker 
inn biologi, digitalisering, kybernetikk og 
robotikk, snakker vi om over 100 doktor-
grader i året. Disse er viktige for hvordan 
Norge skal utvikle seg som havromsnasjon 
framover. 

Innovasjon og næringsutvikling
Schjølberg trekker også fram betydningen 
av Midt-Norge, med sine sterke kunnskaps-
miljøer og et mangfoldig næringsliv. 

– Det er viktig at vi klarer å lage et sam-
lende miljø innen denne typen forskning. 
Det er fascinerende at jobben aldri blir fer-
dig. Enhver milepæl legger grunnlaget for 
en ny. Enhver nyvinning åpner for uante 
muligheter, enten det er snakk om andre 
måter å gjøre ting på eller om nye, små el-
ler store industrieventyr. Norge har de beste 
forutsetninger for å få dette til. Og stadig 
nye, engasjerte studentkull fra mange deler 
av verden kan gi oss energien, motet og ide-
ene som skal til for å ta nye steg i bruken 
av havrommet. Næringslivet, SINTEF og 
NTNU skal bidra med kunnskap, gode råd 
og problemløsing.

FAKTA OCEAN WEEK

Ocean Week
Ocean Week arrangeres i mai 
hvert år i Trondheim. Årets tema 
er «hav i endring» og ser på 
hvordan den blå planeten kan 
bidra til å gi verden mer mat, 
mineraler, materialer og energi. 
Dette er en viktig møteplass for 
forskere, studenter, næringsliv 
og politikere. Hit kommer de 
fremste forskerne i verden for 
å legge fram sine resultater, og 
problemet med plast i havene 
diskuteres og forsøkes løst på en 
workshop. 

Mer informasjon på : www.ntnu.edu/
ocean-week

FORSKERE ANSLÅR AT:
• Bare 1 prosent av all mat i 

havet er fisk.
• Havet skjuler minst 750 000 

ukjente livsformer.
• 94 % av alt liv på jorda lever i 

havet.
• 90 % av havet er ennå ikke 

utforsket.

Havet er vårt siste uutforskede kontinent. Havet og livet i det er 
truet – samtidig skal det gi oss mat, energi, mineraler og medisin i 
framtiden. Derfor har NTNU verdensledende forskningsmiljøer på 
havrommet. Forskere i Trondheim dykker først ned i dypet.

Tekst: Anne-Lise Aakervik

En ting er sikkert: Skal vi få til et 
grønt skifte i verden, må vi få det 
til i havrommet. Skal vi lykkes 
med å opprettholde velferdssta-

ten, må vi gjøre som vi alltid har gjort – ta 
vare på havet, havrommet og ressursene der.

Det sier Ingrid Schjølberg, som er profes-
sor og direktør for NTNU Havrom. Hun sit-
ter på et lite kontor på Marinteknisk senter 
på Tyholt. Litt smal i øynene etter å ha stått 
opp klokka fem for å forberede seg til to 
doktorgradsdisputaser den dagen, men det 
legger ingen demper på entusiasmen over 
jobben. 

Vi er bare i startgropen for forskningen 
som skal gi oss svarene om havet, men det 
begynner allerede å haste. Vi er i en kritisk 
fase akkurat nå. Vi har et kjempeproblem 
med plasten i havet – vi vet faktisk ikke nøy-

aktig hva tilstanden til havene er. Vi har be-
folkningsvekst, og vi har ikke nok landareal 
til å dyrke mat til alle. Her i Trøndelag har vi 
fantastiske muligheter til å bidra til å mette 
verden med havets ressurser innen 2050. Med 
tang og tare, hittil uutnyttede arter, laks og 
tradisjonelt fiske skal Trøndelag redde ver-
den.

Gode produksjonsforhold, lang erfaring 
med havbruk, teknologi og forsknings-
miljøene knyttet til NTNU og SINTEF er 
Trøndelags store konkurransefortrinn for å 
produsere mer mat fra havet. I 2050 trenger 
verden 70 prosent mer mat enn i dag. Derfor 
skal Trøndelag lage fem ganger så mange 
sjømåltider som i dag.

Verdensledende
For å klare noe som helst av dette trenger vi 

mer forskning, ny teknologi og ikke minst 
koordinert handling. Det vil forskningsmil-
jøene i Trondheim bidra sterkt til. 
Vi har verdensledende forskningsmiljøer og 
folk som kan bidra med teknologiløsninger 
for å utforske havrommet. Det er ikke sik-
kert at gruvedrift til havs blir en industri, 
men det er vårt ansvar å bidra til kunnskap 
om mulighetene. Det må vi kunne gjøre på 
felt etter felt. 

Sentralt finner vi planene for Ocean Space 
Center. Her ønsker Schjølberg og kollegene 
å skape et klekkeri for nye ideer, arbeids-
plasser og et grønt skifte i blå sektor. Nøk-
kelen er nysgjerrige og kreative studenter 
i et inspirerende nyskapingsmiljø – tett på 
næringslivet. 

– Vi må få flere produkter og gründersel-
skaper ut av de oppgavene som gjennomfø-

res ved NTNU. Trondheim er allerede ver-
densledende på marine roboter, og vi skal 
bidra til at Trondheim får flere spin off-sel-
skaper som kan bidra til å gjøre havromfors-
kningen relevant, fokusert og framtidsrettet.

Til rors
Norge er verdensledende på LNG-drift av 
skip, og nå skal vi stå til rors i utviklingen 
av elektrifiserte, autonome skip. Her ligger 
det også en miljøgevinst. Dette skal bidra 
til å redusere utslippene til havs, og Trond-
heimsfjorden blir testområde for førerløse 
skip. Når det gjelder matproduksjon, har 
vi en stor jobb å gjøre. Siden 2012 har det 
skjedd en firedobling innen fiskenæringen. 
Det er stor interesse blant studenter for å 
jobbe med denne næringen. Fiskevelferd, 
miljøpåvirkning, drift og den operasjonelle 

GÅR DYPERE: Havet er uendelig og rommer fantastisk mange muligheter for oss. Vi har bare så vidt begynt å gjøre oss kjent der, sier professor Ingrid Schjøl-
berg, som leder forskningsområdet NTNU Havrom.

7000 barn er  
unnfanget ved hjelp av 
assistert befruktning i 
Trondheim siden Norges 
første prøverørsbarn 
kom til verden 17. juli 
1984. Nå er den første 
babyen, Mona Susanne 
Tetlie, selv mor til et prø-
verørsbarn. Medisinsk 
forskning står sterkt i 
Trondheimsregionen, 
sterkest symbolisert 
gjennom nobelprisen i 
medisin til May-Britt og 
Edvard Moser.

  GODE HODER

ørland.no
vekst - næring - jobb - bolyst

POLARHAVET: NTNU forsker også i polare strøk hvor 
sårbarheten er størst.  FOTO: SAMCO/RUNA SKARBO – NTNU.
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ANNONSE

erdens første automatiske sys-
tem for innkreving av bompen-
ger på vei ble utviklet i Trøn-
delag på 80-tallet. Nyskapende 

sensorteknologi løste problemene. Siden da 
har Q-Free sittet i førersetet når intelligente 
trafikksystemer erobrer verden.

På 80-tallet var bompenger på full fart 
inn som en finansieringskilde ved veibyg-
ging, og et automatisk innkrevingssystem 
var gull verdt. Etter noen år med utvikling 
installerte Micro Design (nå Q-Free) i 1988 
verdens første elektroniske «free-flow» inn-
krevingssystem for bompenger for å mini-
malisere kostnader og skaffe kapital til ny 
infrastruktur. Stedet var E6 mellom Trond-
heim og Stjørdal.

Suksess i utlandet
Q-Free er i dag et globalt selskap, som be-
gynte med å levere innovative bompengeløs-
ninger, men som de senere årene har utvidet 
kompetanseområdet og nå tilbyr komplette 
intelligente transportsystemer (ITS), sier 
Idunn Bjelland, som er kommunikasjonsdi-
rektør. 

I dag utgjør bompengeløsninger ca. 60 
prosent av Q-Frees omsetning. Selskapet 
har de senere årene gjort en rekke oppkjøp 
av bedrifter med annen type trafikktekno-

logi, som parkeringssystemer, veitrafikko-
vervåking, lyskryssregulering og integrerte 
løsninger både i og utenfor byene som kan 
bedre trafikkflyten.

Trygge førerløse biler
– Trafikkbildet, og ikke minst bilene, endrer 
seg raskt nå, sier Bjelland. – Vi vil være i 
forkant. Flere steder viser undersøkelser at 
30 prosent av køer i byene består av biler 
som leter etter en parkeringsplass. Akkurat 
nå tester vi for eksempel ut en helt ny og ba-
nebrytende parkeringssensor i samarbeid 
med Telenor. Den vil bli en del av Tingenes 
Internett», og sensorer innhenter ny og ver-
difull informasjon.

I USA og Australia utforsker og utvikler 
Q-Free løsninger for framtidens førerløse 
biler. Det er viktig at veien, med kanter, 
skilt og andre ting som en sjåfør får med 
seg, også blir oppfattet av førerløse biler. 
–  Infrastrukturen rundt må nødvendigvis 
kommunisere med og til bilen, og denne 
kommunikasjonen jobber vi med. Q-Free 
gjennomførte blant annet en av verdens 
første tester der trafikklyssignaler sendes 
direkte til en bil, i Talahassee, USA.

Løser trafikkfloken
– Helt siden vår oppstart har vi tatt en aktiv 

rolle i å forbedre trafikkflyten verden over, 
sier konserndirektør Håkon Volldal. 

 I en tid med stort fokus på effektivitet er 
det et paradoks at store deler av befolknin-
gen sitter i lange bilkøer til og fra jobb. 

I Trondheim bruker bilister 16 prosent 
ekstra reisetid i rushtiden. Det tilsvarer 17 
minutter ekstra om dagen, eller 73,5 timer 
årlig, hvis man har 260 arbeidsdager i året. 
Når man hører at folk i Mexico City må reg-
ne med opp mot 97 prosent mer reisetid i 
rushtiden, og at amerikanerne alene sløste 
bort 8 milliarder timer i kø i 2016, begynner 
vi å forstå at det er mye å hente på å frigjøre 
deler av denne tiden. I tillegg til å gi men-
nesker muligheten til å bruke tiden sin på 
mer verdifulle måter, bidrar også våre pro-
dukter og løsninger til å redusere trafikkre-
laterte utslipp og ulykker, fortsetter Volldal. 

Samarbeider med NTNU
Fremdeles har Q-Free hovedkontoret sitt i 
Trondheim. I tillegg har selskapet kontorer 
i 18 land på alle verdens kontinenter. I all 
hovedsak foregår forsknings- og utviklings-
arbeidet i Trondheim, og det er her fagmil-
jøet er størst. 

Q-Free har mange kunder, og det globale 
markedet fordrer at de ligger i front på ut-
vikling av løsninger. Det krever gode hoder 

og engasjerte ansatte med ulik kompetanse 
som kan jobbe på tvers for å nå kundenes 
og Q-Frees mål. 

– Vi har et godt samarbeid med fagmil-
jøer ved NTNU, noe som er en styrke for 
oss, og vi rekrutterer folk herfra. I tillegg er 
forsknings- og utviklingsmiljøet i Trond-
heimsregionen veldig bra. I Trondheim fin-
nes det innovative og nyskapende miljøer 
som utfordrer oss, avslutter Håkon Volldal.

Q-Free lærer bilen å tenke
Førerløse biler kjører snart rundt på veiene, og de trenger hjelp til å orientere 
seg. Vi tilbringer stadig mer tid i bilkø – hvordan kan vi endre på det? Disse  
utfordringene og mange flere jobber Q-Free med å finne gode løsninger på.

Tekst: Anne-Lise Aakervik

VIL GJØRE KØFRI: Med nyskapende teknologi vil Q-Free gjøre det mindre risikabelt å kjøre bil. De vil også bidra til å bedre flyten i trafikken ved å hindre kø med ny 
teknologi. 

INSPISERER: Q-Free er verden over med sine systemer. 
Her sjekker administrerende direktør Håkon Volldal en 
bomstasjon i Virgina, USA. 

INSTALLERER SENSORER: I bakken på Ranheim 
Park & Ride er det montert parkeringssensorer til testing. 

V

Aker BP er det 
største teknoselskapet i 
regionen, målt både i om-
setning og antall ansatte. 
De største ellers er Nordic 
Semiconductor (trådløs-
teknologi), Q-Free (intel-
ligente transportsystemer), 
Autronica (sikkerhetsutstyr) 
og Statoils forskningssenter.

  GODE HODER

FOTO : KNUT OPEIDE / STATENS VEGVESEN

Foto: Krzysztof Zboralski/Frøya.no

Frøya
KRAFT OG MANGFOLD

Frøya er en av de mest spennende distriktskommunene i Norge, med vekst i både folketall og arbeidsplasser. 

Kommunen har i dag nesten 5000 innbyggere med omtrent samme antall holmer og skjær. 

Frøya er havbrukskommune nr.1 og huser verdens første oppdrettsanlegg til havs - Ocean Farm 1. 

Øykommunen ble nr. 2 i fylket i NHOs kommune-NM i 2017, bare slått av Trondheim. 

Kultursatsning

Kommunen har mye å by på innen idrett og 

kultur, hvor 11-er fotballhall, klatrehall, ny basis-

hall, og Frøya kultur- og kompetansesenter er 

bygg som har reist seg i nyere tid. Det er også 
gode muligheter for motorsport og sjøsport.

Foto: Krzysztof Zboralski

Øyrekka

Frøya har en unik øyrekke hvor man f.eks. kan dra 

på pub til pub-tur eller havrafting. Mausund har 

flere spisesteder og eget oppvekstsenter. Sula 

har et eget havhotell og Sula fyr. I Froan finner 

man Froan naturreservat og Sørburøy skole.

Foto: Frøya.no 

Bogøya

Blått kompetansesenter

I juni 2016 sto Blått kompetansesenter ferdig. 

Et senter som har som visjon og mål at det skal 

være en koblingsaktør mellom utdanning, 

næring og forskning innen det marine området 

- til gjensidig nytte for hele havbruksklyngen.

Foto: Krzysztof Zboralski

2 timer fra Trondheim Ca. 80 hotellrom Pub til pub i øyrekka 24-timers-mennesket Størst på laks
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DET STORE 
SAMSPILLET

SIVAKONFERANSEN 2018

Tema for Sivakonferansen er samspill på tvers av 
geografi, bransjer og tankesett. Nye katapult-sentre blir 
offentliggjort, og Sivaprisen på 300.000 kroner deles ut til 
en aktør som har gjort en særlig innsats for nyskaping.

Konferansen er et nasjonalt møtested som engasjerer, 
løfter frem kunnskap og skaper relasjoner. Årets konferanse 
markerer Sivas 50-års jubileum. Gjennom et halvt århundre 
har Sivas infrastruktur bidratt til ny industri, arbeidsplasser 
og levedyktige lokalsamfunn. 

Norge er et lite land  
med store muligheter 
Hvordan kan våre lokale fortrinn gi 
næringslivet global konkurransekraft?

siva.no

TRONDHEIM 5. juni 2018

TORBJØRN RØE ISAKSEN, NÆRINGSMINISTER (H) • THINA SALTVEDT, NORDEA
GUSTAV WITZØE, SALMAR • TOR OLAV MØRSETH, DIGITAL NORWAY

KAMILLA SHARMA, INNOVENTUS SØR • STEIN TERJE DAHL, SIVA
HADDY N’JIE, KONFERANSIER

I N N L E D E R E :

PROGRAM OG PÅMELDING: 
SIVA.NO/SIVAKONFERANSEN

Fornybarsenteret
I 2018 bygger vi Fornybarsenteret hvor vi 
knytter industri, småbedrifter, gründe-
re, FoU og undervisning tett sammen i 
et utviklingsmiljø. 

Leietakere i bygget blir Fosen Vind/
Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. 
Bygget vil også bli tilrettelagt for gründe-
re samt studentmiljø fra videregående og 
høyskole.

Studentmiljø
Fornybarsenteret skal bli en attraktiv 
arena for fremtidens studenter innen 
fornybare fag. Videregående og høy-
skolestudenter skal finne vår region 
attraktiv til sine studentoppgaver gjen-
nom tilrettelagt studentlab, positive 
industriaktører og utviklingsmiljø i en 
fremtidsnæring.

Fornybarsenteret vil i tillegg til vind-
kraft få en stor faglig rekkevidde og bli 
et senter for industriell knoppskyting 
innen mange fagfelt; Alle bransjer som 
er opptatt av bærekraft kan tilknyttes 
senteret, det være seg leverandører til 
fornybar energi, annen industri innen 
fornybare og bærekraftige løsninger og 
ikke minst gi gründere muligheten til å 
jobbe i et utviklings orientert miljø. 

Fornybarsenteret er plassert strategisk 
på Monstad havn. Dette gir nærhet til 
kyst, dypvannskai og store industriareal.

Interessert i å få vite mer om muligheter 
for bedriftsetablering? 

Ta kontakt med Åfjord Utvikling pr 
email rolf@afjordutvikling.no

Følg oss på www.fornybarsenteret.no 
og Facebook

I Åfjord og Roan bygges Europas største landbaserte 
vindkraftanlegg. Dette gir regionen store muligheter 
til å ta en posisjon i spennende fremtidsnæringer 
knyttet til fornybar energi.

Et lite utdrag fra mulighetenes kommune

Flytte til Åfjord/Roan for spennende jobbmuligheter og et herlig liv?

Kombiner Bessaker Rorbuferie med en tur til 
Møllestua på Bessakerfjellet Vindpark

Bo og spis godt på nasjonalt og internasjonalt 
anerkjente Stokkøya Sjøsenter

Bosett deg i fantastiske Roan med Hurtigruten 
forbi i havgapet

Ta kontakt med Åfjord Utvikling AS
post@afjordutvikling.no og vi vil bistå dere til de rette kontakter innen bolig og jobb i Åfjord og Roan

Illustrasjon av første og andre byggetrinn Fornybarsenteret. med 
mulig industriell knoppskyting. Første byggetrinn skal stå ferdig 
desember 2018.

Norges nye kraftsentrum for grønn 
energi Åfjord og Roan

Fornybarsenteret - Industriell 
knoppskyting
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KA, ISFIT, Studentersamfundet, 
politikk, badekarpadling, sjakk, 
dans og fallskjermhopping er 
bare noe du kan velge mellom 

blant de ca. 350 studentorganisasjonene i 
Trondheim. Å studere her gir et vell av mu-
ligheter mellom øktene på lese- og foreles-
ningssalene. Og for mange av de nærmere 
40 000 studentene som preger byen store 
deler av året, er studentkulturen kanskje 
den viktigste grunnen til å velge Trond-
heim. De tre vi møter på Velferdstingets 
kontorer på NTNU i Trondheim, tror i alle 
fall det. De representerer studentene som 
er knyttet til NTNU i Trondheim, Ålesund 
og Gjøvik.

Studiene er selvsagt viktige, men det er 
nok aktivitetene og frivillighetskulturen 
som betyr mest, sier Thomas Krogstad 
Eriksen (29), som er leder for Velferds-
tinget. Radiografistudenten er selv aktiv 
som frivillig i kafé- og serveringsgjengen 
på Studentersamfundet. – Det er viktig for 
meg. Her blir jeg kjent med andre enn dem 
jeg studerer med, for eksempel. 

Samtidig er Trondheim en fin by å stu-
dere i. Den er passe stor, med et stort tilbud 
både av kafeer og aktiviteter, legger Elise 
Kaldheim (24) til. Hun er organisatorisk 
nestleder.

Studentfrivilligheten er enorm i Trond-

heim, og de som deltar ett sted, for eksem-
pel på UKA, er ofte også frivillig andre 
steder og deltar aktivt i studentaktiviteter. 
UKA arrangeres annethvert år og rekrutte-
rer bredt fra studentmassen. Å være en del 
av det indre livet i det røde, runde huset er 
populært også mellom UKE-slagene. 

Sikrer gode studentvilkår
Velferdstinget er pådriver for at studen-

tene har et godt tilbud på velferdssiden. Det 
handler om helsetilbud, gode studieplas-
ser, boligtilbud og tilrettelagte fritidstilbud. 
– Vi ser helseområdet som det viktigste 
punktet å jobbe med for studentene. Tilbu-
dene her kan alltid bli bedre, sier Eriksen. 

For å sikre at Trondheim fortsatt skal 
være den beste byen å studere, i har flere 
aktører gått sammen under fanen «Study 
Trondheim». Dette er et nettverkssamar-
beid der både byens næringsliv, kommu-
nen, fylkeskommunen, LO, universitetet og 
en rekke studentorganisasjoner er med. 

Sammen jobber vi for at Trondheim skal 
fokusere på de riktige tingene for å få stu-
dentene hit. Det handler hele tiden om å 
bli bedre, sier Elise Kaldheim (24). Vi har 
ikke forlatt slagordet om at vi skal være 
Nordens beste studentby, men vi må jobbe 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 

Sentralt i Study Trondheim står disse  
innsatsområdene: 

• Bolig: et godt og rimelig botilbud for alle 
studenter.

• Frivillighet: Studentfrivilligheten skal 
være Nordens beste.

• Helse og mestring: god studenthelse og 
velferd.

• Internasjonale studenter: skal oppleve 
Trondheim som Nordens beste studieby.

• Arbeids- og næringsliv: nordens beste 
samspill mellom studenter og arbeids- 
og næringsliv.

• Campus- og byutvikling: nordens mest 
attraktive og levende bycampus.

• Kommunikasjon: Trondheim skal vise 
at den er Nordens beste studieby. 

Velferdstinget opplever at det er mange 
tema som er viktige for studentene, og som 
gjennom nettverket kan løses og forbedres. 

– Det er kort vei til gode råd og vilje til 
å bidra til endring. I tillegg ønsker også 
næringsliv og kommune å bidra til at stu-
dentene trives i byen, og gjerne blir her når 
studietiden er over, sier Krogstad Eriksen. 
Vi ser at samarbeidet i Study Trondheim er 
en arena for å sette ting på dagsordenen og 
få dem gjennomført.

År etter år blir Trondheim kåret til Norges beste studentby.  
De siste tallene viser at 85 % av NTNU-studentene i 
Trondheim var tilfredse med studenttilværelsen. 
Hvorfor trives studenter så godt i bartebyen? 

Tekst: Anne-Lise Aakervik

U

FAKTA SHOT

Hvert fjerde år gjennomføres 
den landsomfattende SHo 
T-undersøkelsen (Studentenes 
helse og trivsel-undersøkelse). 
Sist gang i 2014 – snart skal 
2018 spørsmålene sendes ut. 
For fire år siden svarte altså 85 
prosent av alle NTNU-studen-
tene i Trondheim at de er tilfreds 
med studenttilværelsen.  
Trondheim ligger på topp i 
forhold til kulturtilbud, uteliv- 
stilbud. Studentmiljø og boligtil-
bud. Bare på kollektivtilbudet 
ligger Oslo over. 

Den beste byen å studere i

GLADE I TRONDHEIM: De hyller studentfrivillig-
heten og de mange mulighetene som trondheims-
studentene kan velge mellom på fritida. 
Fra venstre Ellen Inga Sara (23), boligansvarlig, 
Elise Kaldheim (24), organisatorisk nestleder, og 
Thomas Krogstad Eriksen (29), leder av Velferdstinget. 

Tar tekno-
tempen 

Impello Management AS 
kartlegger status i teknolo-
gibransjen i Trondheimsre-
gionen hvert år. Mange av 
faktanotisene i Gode Hoder 
er hentet fra Impello-
analysen. Impello plukker 
også ut nyetableringer 
det kan være verdt å følge 
med på. Tre eksempler fra 
2017: Wiral Technologies 
(ekstremsportkamera), 
Chemfree (teknologi for å 
håndtere oljesøl) og Plank-
tonic (levende fôr til opp-
drettsnæringen).

  GODE HODER

FOTO: ANNE-LISE AAKERVIK

STUDENTAKTIVITET: Strindens Promenade Orchester holder hus på Studentersamfundet og skaper mye gøy.                            FOTO: NTNU



31

Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen Hele bilaget er en annonse utgitt av Trondheimsregionen

30

rondheim kommune og NTNU 
har allerede et solid samarbeid 
innen helsesektoren, noe St. 
Olavs Hospital er et eksempel på. 

Nå ønsker kommunen å videreføre sam-
arbeidet til flere samfunnsområder ved å 
benytte samme modell som ved universi-
tetssykehuset. Nye krav til innovasjon og 
omstilling i kommunal sektor gjør at uni-
versitetskommunen må utvikles til et nytt 
nivå. Avtalen gjør at NTNU kan bruke hele 
kommunen og regionen som et slags labo-
ratorium for å komme fram til nye og bedre 
løsninger. Etter- og videreutdanning og nye 
ideer vil stå sentralt i samarbeidsprosjektet.

– Det er en avtale der vi og universite-

tet forplikter oss til å samarbeide over hele 
fjøla, for å sikre at det forskes på ting som 
er relevante for kommunen. Det innebærer 
også at NTNU får et levende laboratorium 
rett utenfor stuedøra, sa ordfører Rita Ot-
tervik da hun skrev under avtalen i januar 
i år. Det er en unik mulighet til å sikre at 
innovasjon, kunnskap og utvikling gjen-
nomsyrer hele organisasjonen vår.

NTNU vil gi byen og landet langsiktig til-
gang på kunnskap, kompetanse og tekno-
logi av strategisk betydning for utvikling av 
gode og bærekraftige samfunn.

Trondheim kommune har en målsetting 
om at byen innen 2020 ikke bare skal være 

en internasjonalt anerkjent teknologi- og 
kunnskapsby, men også en attraktiv ar-
beidsgiver og samfunnsutvikler.

Prosjektet Universitetskommune 3.0 
representerer en ny måte å organisere et 
forsknings-, innovasjons- og utviklings-
samarbeid på. Trondheim blir den første 
kommunen i Norden som prøver en slik 
modell.

Trondheim kommune og NTNU håper 
å stille sterkere i konkurransen om fors-
knings- og utviklingspenger både fra na-
sjonale og internasjonale kilder.

Universitetskommune 3.0 går over fire 
år, fram til 2021.

NTNU og Trondheim kommune inn-
går et banebrytende samarbeid. Uni-
versitetskommune 3.0 skal gjøre både 
kommunen og NTNU mer attraktive. 

Trondheim  
som 

laboratorium

Tekst: Anne-Lise Aakervik

T

LABORATORIUM: En samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og NTNU feires. Fra venstre: rektor  
Gunnar Bovim, ordfører Rita Ottervik, rådmann Morten Wolden og prorektor for nyskaping Toril Nagelhus Hernes. 

Norske Skog på Skogn har i et samar-
beid med DISTRIKTFORSK rekruttert 
studenter som kan bidra til å løse opp-
gaver for bedriften. 

Dette er et vinn-vinn-samarbeid, og 
for oss betyr det at vi får satt fokus på 
en problemstilling vi ønsker å vite mer 
om, sier sivilingeniør i prosessregule-
ring Andreas Burheim Volden fra Nor-
ske Skog. NTNU-student Eirik Torp 
skriver sin masteroppgave i kjemisk 
prosessteknologi med utgangspunkt i 
problemstillinger fra bedriften.

Norske Skog Skogn er den største 
produsenten av avispapir i Norge og 
leverer hovedsakelig til det europeiske 
markedet.

Langsiktig samarbeid 
Jeg skrev selv masteroppgave i samar-
beid med en bedrift, og opplevde det 
som både nyttig, lærerikt og interes-
sant for begge parter. Da jeg startet 
hos Norske Skog på Skogn, ønsket 

jeg å prøve ut det samme her. Jeg har 
noen visjoner om hvordan vi kan dra 
nytte av studentenes kunnskap og tid. 
Norske Skog har hatt lignende stu-
dentsamarbeid tidligere, og jeg ønsker 
å ta opp denne praksisen igjen. 

Oppgaven Eirik Torp skal se nær-
mere på, knytter seg til en biobrensel-
kjel som produserer damp. Bedriftens 
primærkjel yter lavere effekt enn den 
skal. 

– Vi ønsker å se nærmere på hvor-
for det er slik. Med et objektivt blikk 
og en annen innfallsvinkel håper vi at 
han tenker litt annerledes enn oss og 
kan kartlegge bildet, slik at det kan-
skje dukker opp nye ting, som vi kan 
gå videre med. At han skal finne en 
felles løsning med to streker under, 
forventer vi ikke, sier Volden. 

Nettverksbygging
For Norske Skog betyr det at de kanskje 
kan få svar på en utfordring som de el-

lers ikke ville hatt tid til å ta tak i. Det 
er en langsiktig oppgave å kartlegge og 
komme opp med mulige årsaker. 

– Vi ser også verdien av å få kontakt 
med fagmiljøet rundt studenten gjen-
nom denne oppgaven. Dette er nettverk 
vi kan bruke senere. Eirik Torp vil ab-
solutt anbefale dette til andre studenter.

–  Det gir et innblikk i arbeidslivet 
utenfor akademia. I tillegg skriver man 
om noe konkret som bedriften selv har 
et ønske om å forbedre, noe som gir en 
litt annen motivasjon enn om man skul-
le skrevet en rent akademisk oppgave.

Ønsker flere studenter
Målgruppen for ordningen DISTRIKT-
FORSK er bedrifter med liten eller in-
gen forsknings- og utviklingserfaring 
som kan dra nytte av et tettere samar-
beid med studenter og/eller forskere.

Distriktforsk er arvtakeren til VRI 
Trøndelag og er forankret i Forsk-
ningsrådets nye program Forregionen, 
sier seniorrådgiver Mari Grut, som er 
ansvarlig for å mobilisere studenter. 

Prosjektet har som mål å mobilisere 
flere distriktsbedrifter til å ta fors-
kning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, 
og til å utnytte kompetansen som fin-

nes ved våre forsknings- og utdan-
ningsinstitusjoner. 

Fylkeskommunen har lagt til rette 
for at innovasjonsmiljøer i regionen 
kan bistå bedriftene med å finne rik-
tig kompetanse og person til oppga-
vene de vil ha løst. Det kan skje ved 
at man kobler en bedrift opp mot et 
forskningsmiljø eller, som Norske 
Skog har gjort, få en student som kan 
skrive en studentoppgave på oppdrag 
fra bedriften. 

– Vi vil gjerne koble flere studenter 
opp mot bedrifter i fylket på samme 
måte. Kanskje kan en bieffekt være at 
studentene blir værende og får jobb, 
sier Grut. Vi ser at studentsamarbeid 
kan gi ny kompetanse, nye nettverk og 
ny energi til utviklingsarbeidet som 
bedriften vil ha gjennomført. 

I Trøndelag er det 40 000 studenter – og mange 
ønsker å samarbeide med næringslivet. DISTRIKT-
FORSK bidrar til å knytte bedrift og student sammen. 

www.trøndelag.no

Vinn-vinn 
med student på laget

GODT SAMARBEID: Student Eirik Torp får mye ut av å skrive masteroppgave for en bedrift. Jeg tror også det gir meg fordeler når jeg skal ut i jobb. Dette gir en annen erfaring enn det å bare være på universitetet.   FOTO: LEIF ARNE HOLME

167 teknoselskaper 
sprunget ut av NTNU og  
SINTEF er i drift i Trondheims-
regionen. Forskningsmiljøene 
i Trondheim fungerer som et 
drivhus for bedriftsetablering-
er. Q-Free, Nordic Semicon-
ductor og Autronica er blant 
de store avleggerne med lang 
fartstid.

  GODE HODER

ANNONSE

I samspill med Trondheims kulturliv skaper Trondheim Lyd morsomme, interessante  
og gode opplevelser for publikum!

Trondheim Lyd er en profesjonell aktør innen bilde, lyd, lys, scene og teknisk crew.  
Vi kjenner det lokale markedet godt, og er en engasjert samarbeidspartner for  
både små og store aktører i næringlivet. 

Har du en idè om hva ditt neste arrangement i Trondheim skal være,  
vil vi gjerne bidra. Fra idè til applaus!

Telefon 73 88 07 00   •   www.trondheimlyd.no   •   post@trondheimlyd.no

FRA IDE TIL APPLAUS

FOTO: NTNU

FOTO: NTNU
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ANNONSE

unnskapsmiljøene ved NTNU 
og SINTEF gjør Trondheimsre-
gionen til en spydspiss innen 
nyskaping og kommersialise-

ring av gode ideer. 
Trondheim er et sted Petter Smart ville 

ha trivdes. Det finnes flere veier til suk-
sess.

130 bedrifter er etablert med hjelp fra 
selskapet NTNU Technology Transfer 

AS, som bistår kreative studenter. NTNU 
Technology Transfer har vurdert 1775 
ideer siden 2004. Private har investert over 
700 millioner kroner i de beste påfunnene.

To av de mest spennende er Memoscale 
og Blueye Robotics. Memoscale utvikler en 
programvare som effektiviserer storskala 
datalagring. Undervannsroboten til Blueye 
Robotics kan du lese mer om et annet sted 

i Gode Hoder.
NTNUs Etablererskole har gitt fødsels-

hjelp til drøyt 40 bedrifter. Skolen hjelper 
mastergradsstudenter som går med en 
oppfinner eller gründer i magen. Mellom 
50 og 100 ideer blir fingransket hver høst.

NTNU Discovery kvalitetssikrer nye ideer 
og hjelper til med finansiering. Også det har 
resultert i mer enn 40 bedriftsetableringer.

SINTEF TTO vurderer prosjekter og bi-
drar med kapital der man ser at ideer og 
oppdagelser ved forskningsstiftelsen har 
forretningsmessig potensial. Fasiten er ca. 
30 oppstartsbedrifter siden 2002.

Medlemskommunene i Trondheimsregio-
nen har vedtatt som mål at dette skal være 
det beste stedet i Norge å starte eller utvikle 
bedrifter i samspill med FoU-miljøene. Det 

FRAMTIDA ER HER: Studenter på Framtidscamp ved NTNU. FOTO: NTNU

K
Petter Smarts drømmested

Trønder-app 
på topp 

Zedge er teknoselskapet 
med størst vekst i Trond-
heimsregionen i perioden 
2011–2016. Zedge-appen 
er blant de mest populære 
i hele verden, med 80 mil-
lioner nedlastinger i 2017. 
Zedge tilbyr bakgrunns-
bilder, ikoner, ringetoner, 
varslingslyder og alarmer 
som gir telefonen din en 
personlig profil.

  GODE HODER

Vår visjon er å være verdensledende på 
presisjonsboring og utvikling av utstyr 
til dette, sier daglig leder Erlend Olsø. 

Og det ser ut til at visjonen har gått i 
oppfyllelse. Devico, som feirer 30-årsju-
bileum i år og har hovedkontor i Melhus, 
tilbyr unik og verdensledende teknologi 
som gjør det mulig å styre boreproses-
ser i berg. Og med dette har de lagt in-
ternasjonal gruveindustri og geoteknisk 
industri for sine føtter. I tillegg utvikler 
de høyteknologiske måleinstrumenter til 
å måle avvik i borehull. Sammen utgjør 
dette store besparelser for kundene. 

– Boreutstyret vårt gjør jakten på ver-
difulle mineraler billigere og mer treff-
sikker enn før. Teknologien øker sjansen 
for at man treffer på de smale gullårene 
som man antar finnes nede i dypet, sier 
Olsø. Teknologien brukes også til geo-
tekniske undersøkelser av eksempelvis 
lange undersjøiske tunneler.

Sta gründer
Gründer Viktor Tokle hadde stor tro på 
det styrbare boret han utviklet, og ga al-
dri opp, selv om det tok nesten 20 år før 

gjennombruddet kom. Fram til 2006 lå 
omsetningen på ti millioner kroner i året, 
men så pekte pilen oppover fra 2007. Og 
selv om bransjen preges av opp- og ned-
turer, har Devico klart å holde stø kurs 
gjennom nedturene, takket være unik 
teknologi som er svært vanskelig å kopi-
ere for utenforstående. 

Attraktiv arbeidsplass
 – Våre ansatte er årsaken til at vi gjør 
det så godt. De er dedikerte, lojale og løs-
ningsorienterte. Arbeidsmiljøet er meget 
godt og står i høysetet når nye folk skal 
rekrutteres. Devico er en allsidig bedrift 
som utvikler og produserer egne høytek-
nologiske produkter og rekrutterer bredt 
på alle nivåer innen mekanikk- og elek-
tronikkutvikling og -produksjon. Også 
administrative funksjoner som økonomi 
og logistikk er viktige for å få produktene 
effektivt distribuert til alle verdenshjør-
ner. 

For en relativt liten bedrift fra Trond-
heimsregionen er det forøvrig viktig å 
være i forkant av utviklingen hele tiden. 
Vi jobber kontinuerlig med utvikling av 

nye produkter og forbedring av eksiste-
rende. 

Verden rundt
De ansatte reiser verden rundt med bore-
utstyret – Det er kun til leie med mann-
skap fra oss, sier Olsø. Akkurat nå har vi 
operasjoner i Skandinavia, Afrika, Asia, 
Nord-Amerika, Sør-Amerika og Austra-
lia. Vårt lengste kontinuerlige prosjekt 
har hittil vart i nesten ti år – for Europas 
største gullgruve, i Kittilä i Finland. Men 
hovedkontoret vil forbli i Trondheimsre-
gionen. 

– Vi samarbeider godt med lokale tek-
nologibedrifter som produserer for oss, 
bl.a. Simpro på Løkken og Jankos i Snill-
fjord. De kan snu seg raskt ved behov. 
Hadde vi hatt produksjonen i Kina, ville 
det ha tatt flere måneder om noe skulle 
vise seg å være feil. Alt vi trenger av 
kompetanse, finner vi i Trondheimsregi-
onen, fra basiskompetanse til forskning 
og utvikling. Derfor er det viktig for oss 
å være i regionen også i framtiden – selv 
om resten av verden er vårt arbeidsom-
råde, sier Erlend Olsø. 

Devico bidrar til at gruveindustrien finner gull og diamanter på vanskelige steder. Det høy-
teknologiske utstyret utvikles av bedriftens ansatte og leies ut på verdensmarkedet. 

Lykkes med treffsikker 
boreteknologi fra Melhus

1988: Etablert av ekteparet 
Bodil og Viktor Tokle. 
2000: Lanserer banebrytende 
utstyr for retningsstyrt opp-
henting av kjerneprøver.
2007: Gjennombrudd for 
teknologien.
2012: Vinner NHO Trøndelags 
nyskapingspris. 
2014: Tildeles Eksportprisen 
Midt-Norge. 
2016: Finalist til den landsdek-
kende Eksportprisen. 
2018: Har 60 ansatte i flere 
land. 

www.devico.com

Boring under byen i Hongkong.

Tekst: Hans Kringstad
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– Her i kommunen får alle barn plass i 
kulturskolen, og vi har full barnehage-
dekning. Hvert år arrangeres det musi-
kal med ulike oppsetninger der elevene 
fra 10. klasse får vist fram sine talenter. 
Dette er med på å skape optimisme, po-
pularitet og eierskap i kommunen på kul-
turfronten, forteller ordfører Ola Øie.

Han legger heller ikke skjul på at kom-
munen er stolt av artisten Astrid S, som 
nylig ble kåret til Årets Spellemann. 

– Hun er et produkt av en allsidig 
oppvekst i Rennebu, med både idrett 
og kulturskole, og er en av flere renne-
buungdommer som viser at man kan nå 
så langt man vil når forholdene ligger til 
rette.

Geografisk knutepunkt
Rennebu kommune grenser i nord til 
Meldal, i øst til Midtre Gauldal, i sør til 
Tynset, i sørvest til Oppdal og i vest til 
Rindal. På Ulsberg møtes Gudbrands-
dalen og Østerdalen. E6 og Dovrebanen 
mellom Oslo og Trondheim går gjennom 
kommunen. På Berkåk, som er adminis-

trasjonssenteret, starter fylkesvei 700, 
som går nedover Orkladalsføret og tar 
deg ut til kysten. 

– Vi er et geografisk knutepunkt. Med 
utbyggingen av E6 fra Melhus til Uls-
berg, vil det kun ta 35–40 minutter med 
bil fra Trondheim til Rennebu. Det håper 
vi vil gi ytterligere vekst i hyttebygging 
og bosetting i kommunen. Vi har ledige 
boligtomter, det er bygd flere leilighets-
komplekser i det siste, og et nytt leilig-
hetsprosjekt midt i sentrum er på gang. 
Kommunen har i dag nærmere 2600 
innbyggere. Foruten Berkåk er kommu-
nen omsluttet av flere flotte grender, som 
ifølge ordføreren er med på å berike gro-
bunnen for det gode liv i Rennebu.

Lakseturisme og landbruk
Kommunen er en kraftkommune med 
vann og skog som viktige råstoff. Elva 
Orkla, som er betegnet som en av landets 
beste lakseelver, renner som en livsåre 
gjennom kommunen. En av kommunens 
store sønner, den tidligere RBK- og Liver-
pool-stjernen Vegard Heggem, har bygd 

et senter for lakseturisme på Grindal. År-
lig besøker fiskere fra 13 ulike nasjoner 
Aunan Lodge.

Hytte- og kraftkommunen er også be-
riket med landbruk.

– Det gledelige med utviklingen her er 
at mange unge satser på å videreutvikle 
landbruket. Vi har store naturressurser 
som vi utnytter til matproduksjon, og 
mange satser på lokal mat, forteller Øie. 

Rennebumartnan 
og Nerskogskonserten
Rennebumartnan er Norges ledende 
salgsutstilling for håndverk innen tra-
disjon og ny design og samler årlig ca. 
12  000 besøkende. 150 håndverkere og 
designere fra hele landet kommer hit og 
viser fram sine kvalitetsprodukter. I år 
arrangeres martnan for 33. gang, og te-
maet er Rampestreker. 

– Sett av helga 10.–12. august og besøk 
Norges viktigste martna, oppfordrer Øie.

Den 25. august er det klart for Ner-
skogskonserten. Den samler folk i hope-
tall i nydelige kulisser i bureisingsgrenda 
Nerskogen, ni hundre meter over havet. 
Med Trollheimsfjella i bakgrunnen er 
det i år Postgirobygget som skal stå på 
scenen. Tidligere har artister som Jonas 
Fjeld, Henning Kvitnes, Morten Har-
ket, Violet Road, Jarle Bernhoft og CC 
Cowboys skapt stemning på setervolle. 
 

Grønn energi
Ordfører Ola Øie avslutter med å si at 
kraftkommunen Rennebu, som seg hør 
og bør, har en av landets største ladepar-
ker for elbiler, på Berkåk.

– Her kan du lade bilen mens du og 
familien tar en tur i den nye aktivitets-
parken som er under etablering, eller i 
lysløypa, eller dere kan rett og slett bare 
kose dere med en tur i nærmiljøet.

Velkommen til Rennebu – et godt sted 
å være.

              RENNEBU : 

Hytte- og kulturkommunen 
midt i landet

Med fjellområdene i Trollheimen og Forollhogna  
som kulisser er Rennebu en av de mest attraktive  
hyttekommunene i Trøndelag. Men Rennebu er mye 
mer enn bare hytter. Her blomster kultur, idrett og 
naturbasert reiseliv.

Laksefiske i Orkla.  FOTO:AUNAN LODGE CC Cowboys på Nerskogskonserten. FOTO: ARVID STORLI

ANNONSEANNONSE

Det gledelige med utvik-
lingen her er at mange 
unge satser på å videre-
utvikle landbruket.

Sentral beliggenhet
For trondheimsavdelingen av Namsen 
Auto var det naturlig å se ut av byen da 
behovet for mer plass meldte seg. Bil- og 
caravanforhandleren hadde flere alter-
nativer på blokka, men landet etter hvert 
på Øysand i Melhus. 

– Det er sentralt med tanke på vår type 
virksomhet, og det er enkelt for kundene 
å komme seg hit. Med våre plasskreven-
de varer og behov for store areal både ute 
og inne er området midt i blinken for oss, 
forteller daglig leder Lasse Veie.

Det nye bygget er på hele 3000 kva-

dratmeter, med salgshall og utstyrsbu-
tikk. Her får virksomheten dessuten 
mulighet til å bygge et verksted der de 
kan rigge seg til å utføre alt innen ser-
vice og reparasjoner på biler, bobiler og 
campingvogner. 

– Vi kan ikke garantere at vi selger feil-
frie biler, men med eget verksted kan vi 
love at vi skal ta vare på bilen og kunden 
fra A til Å. Dette er en del av framtidsvi-
sjonen vår, sier Veie, som berømmer både 
kommunen, næringsforeningen, grunn-
eiere og ikke minst nabovirksomhetene 
for mottakelsen selskapet har fått.

Nye muligheter
– Vi har Øysand Camping rett ved si-

den av oss, som hver sommer fylles opp 
med potensielle kunder. Cabo Fritid, 
BBC Fritid og MarineTeam ligger her, så 
det er en spennende næringsklynge som 
er i ferd med å utvikle seg.

I følge Veie er plasseringen også ideell 
med tanke på videre utvikling for selska-
pet. 

– Vi ser blant annet på muligheten for 
å leie overetasjen for salg av bruktbiler. 
Det vil være en naturlig synergieffekt for 
vår del. Med tanke på at bobilsegmen-
tet er sesongbetont, må vi også se inn i 
glasskula. Dersom vi for eksempel kan 
leie 5000 kvadratmeter til bobilhotell i 
nærområdet og kombinere det med verk-
stedvirksomhet, begynner vi virkelig å 
utnytte mulighetene som ligger her. Vår 
kongstanke er at vi skal bli en komplett 
leverandør for kundene året rundt. Den 
utviklingen ville vært utenkelig i en by. 
Her er det et mye større mulighetsbilde, 
påpeker Veie.

Helhetlig tankegang
Rådmann Katrine Lereggen i Melhus 
gleder seg over næringslivets satsing og 
ser svært positivt på at det skjer med geo-
grafisk spredning. 

– Vi ønsker å legge til rette for næ-
ringslivet, enten det gjelder kortreist mat 
eller varehandel, og vet at vi har mye å 

tilby i alle deler av kommunen. Beliggen-
heten er selvsagt naturgitt, men vi kan 
også by på logistikkmessige fortrinn i 
form av jernbane, E6 og E39. I tillegg job-
ber vi nå med en helt ny sentrumsplan 
og ser mange muligheter i at det skal ten-
kes nytt og helhetlig, forteller Lereggen. 

Melhustunet er blant aktørene som 
satser sentrumsnært. Selskapet utvikler 
nå en 40 mål stor tomt mellom dagens 
kommunesentrum og E6.

– Melhus er i sterk vekst. Vi har derfor 
lagt til rette både for næring og bolig, for-
teller styreleder Jomar Grøtan.

I boligprosjektet er det lagt vekt på en 
grønn profil, med romslige og frodige 
uteareal. Næringsarealene blir liggende 
tett på trafikknutepunktene og får der-
med en attraktiv beliggenhet både med 
tanke på adkomst og profilering. I følge 
Grøtan ser man for seg at det på sikt kan 
etableres både næringspark, forretninger 
og kontor i området. Arealene er også 
godt egnet til hotelletablering og offent-
lige bygg, og interessen har vært stor fra 
flere typer virksomheter. 

– Melhus har mange kvaliteter og en 
attraktiv beliggenhet. Det er gode kol-
lektivløsninger med buss og tog, og al-
lerede i 2019 vil en ny, firefelts vei inn 
til Trondheim stå ferdig. I sum tror vi 
dette vil føre til økt etablering av boliger 
og næringsvirksomhet, og det vil være 
svært positivt for hele Trondheimsregio-
nen, avslutter Grøtan.

Melhus gjør seg klar  
til fortsatt vekst

Stadig flere bedrifter får opp øynene for Melhus sin attraktive beliggenhet når de 
skal etablere seg. Med varierende demografi og landskap, og et samlet areal på 
størrelse med Singapore, ligger det til rette både for plasskrevende virksomheter  
og de som ønsker seg mer sentrumsnære alternativer. Umiddelbar nærhet til  
Norges tredje største by er heller ingen ulempe.

BEHOV FOR PLASS: Daglig leder Lasse Veie og Ketlyn Ernits i Namsen Auto ser frem til videre satsing i nye lokaler på Øysand. FOTO: RICHARD HØIEM ØLMHEIM

Trollheimen. FOTO MERETE FOSSUM

SENTRUMSUTVIKLING: Melhustunet skal legge til rette for både næring og bolig.
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Verden produserer store mengder 
data som skal lagres. Og behovet 
for steder med stabil strømforsy-
ning, gode tomter og sikker fiber-
tilknytning vokser. Dette har tyda-
lingen merket seg, og kommunen 
er den første i Trøndelag som har 
planer for et datasenter klare. 

Planene for Nea Data Center ble 
lagt i 2015. Nå er vi i startgropa. 
Tydal er det perfekte stedet for den 
som ønsker å bygge et senter for 
datalagring, sier kommunens næ-
ringssjef Mari Evjen.

 – Vi har fortrinn som få andre 
kommuner. Vi tilbyr nærmest ube-
grenset med kortreist strøm og en 
tomt som ligger vegg i vegg med 
kraftstasjonen. I tillegg kan vi tilby 
god fibertilknytning. Å bygge i Ty-
dal er både miljøvennlig og bære-
kraftig. 

Tydal ligger midt i Norge, med rela-
tivt kort vei til flyplass, forsknings-
miljøene som NTNU og SINTEF i 
Trondheim, havn i Stjørdal og for-
bindelser til Sverige. Tydal kan i til-
legg by på fjell- og naturopplevelser 
like utenfor døra. Et klart fortrinn 
for de som skal jobbe ved anlegget. 
Porten til fjellet står alltid åpen.

For mer informasjon: 
Kontakt næringssjef Mari Evjen,  
mari.evjen@tydal.kommune.no 

www.neadatacenter.no                                   
www.tydalkommune.no

Ønsker grønt 
datasenter til 

fjellkommunen
I storslått natur tilbyr kraft-
kommunen Tydal tomt til 

datalagringssenter. 
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ØREPLUGG: Selskapet Nacre har utviklet en smart plugg som 
berger hørselen til blant andre soldater i strid. 

93 teknologibedrifter i 
Trondheimsregionen er 
solgt siden 1996, ifølge 
Impello-analysen. FAST 
er fortsatt dyreste salg, 
med en prislapp på as-
tronomiske 6,6 milliar-
der kroner.
Internasjonale gigan-
ter har kjøpt mange 
selskaper sprunget ut 
av kunnskapsmiljøene i 
Trondheim. Her er noen 
eksempler fra de siste 
årene.

Ideer verdt
milliarder

2016: Fedem Technology kjøpt  
av tyske SAP. Fedem har utviklet  
programvare som overvåker teknisk 
utstyr. Etablert i 1994.

2015: Resman (olje- og gasstek-
nologi) solgt for i overkant av 1000 
millioner kroner til investeringsfondet 
Nordic Capital. Etablert i 2005.

2015: Gas Secure (olje-og gasstek-
nologi) solgt for 500 millioner kroner 
til det tyske selskapet Dräger. Etablert 
i 2008.

2013: Dynamic Rock Support 
(berg sikring) solgt til finske Normet 
group for 90 millioner kroner. Etablert 
i 2008.

2010: Point Carbon (analyse innen-
for kraftmarked og klimakvoter) solgt 
for 1100 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.

2007: Nacre (intelligent øreplugg) 
solgt for 752 millioner kroner til  
Bacou-Dalloz. Etablert i 1994.

2006: Falanx (microchips til 
telefoner) solgt for 170 millioner kroner 
til ARM. Etablert i 2001.

2005: ChipCon (trådløsteknologi) 
solgt for 1400 millioner kroner til Texas 
Instruments. Etablert i 1999.

ange ideer med røtter i NTNU 
og SINTEF har blitt attraktive 
kjøpsobjekter i løpet av få år. 
I noen tilfeller forsvinner ar-

beidsplassene ut av landet, men gevinsten 
kan bli reinvestert i ny virksomhet i Norge. 
Andre bedrifter, for eksempel ARM, vok-
ser sterkt lokalt etter oppkjøp. Tilgangen på 
arbeidskraft med spisskompetanse er ofte 
avgjørende for om en bedrift krymper eller 
vokser i Trondheimsregionen ved salg til 
en større aktør.

M

ANNONSE

Tekst: Hans Kringstad

Sammen med den irske byen Limerick 
har Trondheim søkt om å bli en Smart 
City innen EUs Horisont 2020-program. 
Dette er et stort europeisk samarbeids-
prosjekt mellom sju europeiske byer og 
en rekke små og store bedrifter og orga-
nisasjoner. 

– Vi ruster oss for at Trondheim skal 
bli en by som tester nye løsninger innen 
energibruk, mobilitet og medvirknings-
prosesser, sier rådmann Morten Wolden, 
som samtidig roser det sterke engasje-
mentet fra næringslivet og fra NTNU.

Nabolag som energiprodusent
Trondheim og Limerick skal utvikle nye 
tjenester og produkter innen fornybare 

energiløsninger. Løsningene skal også 
testes ut i følgebyene i prosjektet. 

I Trondheim skal to nabolag på Slup-
pen og Brattøra bli såkalte Positive Ener-
gy Blocks innen 2021. Det vil si at disse 
områdene, som består av næringsbygg, 
kontorbygg og boligblokker, skal produ-
sere mer strøm enn de forbruker, blant 
annet med å bruke det nyeste innen sol-
celler, varmepumper, batterier og avan-
serte styringssystemer. 

Felles prosjektkontor
Partnerne opprettet et felles prosjekt-
kontor i Energibygget på Lerkendal 
under arbeidet med søknaden. Ansatte 
fra kommunen og NTNU kom tett på 

TrønderEnergi, Fornybarklyngen og an-
dre selskaper. 

– Smart City-søknaden binder kom-
mune, kunnskaps- og næringsaktører 
sammen på en helt unik måte, og skaper 
varig merverdi for oss alle, sier prosjekt-
leder for søknadsarbeidet i TrønderEner-
gi, Gøril Forbord.

Budsjett på 274 millioner kroner
Prosjektdeltakerne har søkt om 180 mil-
lioner kroner i støtte fra EU av et total-
budsjett på 274 millioner kroner. 

Powel er en programvareleverandør 
som har bidratt i prosjektet med digital 
teknologi som energiløsninger og sty-
ringssystemer. 

– Samarbeidet mellom næringsli-
vet, Trondheim kommune og NTNU 
har fungert utmerket i dette krevende 
prosjektet, ikke minst takket være kom-
munens engasjement og konstruktive 
koordinering, sier sjefstrateg Klaus Livik 

i Powel. Det er rådgiver Silja Rønnings-
en som har vært prosjektleder i Trond-
heim, mens NTNU-professor Annemie 
Wyckmans har koordinert det hele på 
europeisk basis.

Fortsetter selv uten EU
Rådmann Morten Wolden sier at part-
nerne vil arbeide videre med flere av 
ideene hvis søknaden ikke blir akseptert 
av EU. 

– Trondheimsregionen har alle for-
utsetninger for å være en europeisk 
foregangsby når det gjelder bærekraftig 
innovasjon innen energi og næringsut-
vikling, sier han. 

TrønderEnergi, Statkraft Varme, Po-
wel, ABB, Avis, AtB, FourC, Kjeldsberg 
og NHP Eiendom/REMA 1000 er sen-
trale næringslivspartnerne i prosjektet. 

Les mer på cityxchange.eu.

Universitetskommune-avtalen mellom 
NTNU og Trondheim kommune skal 
føre til at  kommunale virksomheter og 
forskningsmiljøer skal arbeide tettere 
sammen. 

– Vi utvider vårt allerede nære sam-
arbeid fra å drive universitetsskoler og 
helsesamarbeid, til hele spekteret av 
kommunens oppgaver, sier NTNU-rek-
tor Gunnar Bovim. 

– Dette gir kommunen tilgang på 
ny kunnskap, både fra NTNU og de 

miljøene som universitetet samhandler 
med world wide. Så får NTNU tilgang på 
en by som ønsker å eksperimentere og 
prøve ut ny praksis, sier rådmann Mor-
ten Wolden.

Det er spesielt innen områdene byut-
vikling, helse og velferd, oppvekst og 
utdanning, innovasjon og omstilling, og 
smart by at kommunen og NTNU skal 
dra nytte av hverandre. 

I løpet av prosjekttiden skal Trond-
heim kommune og NTNU få på plass 

ordninger for utveksling av personell, 
delte stillinger, offentlige PhD-stillinger, 
prosjektstillinger og gjesteforelesere. 

Prosessen rundt Smart City-søkna-
den er et av flere pilotprosjekter i dette 
samarbeidet. 

Verdensledende på smart energi

Universitetskommune 3.0 — en unik avtale

Tett samhandling mellom Trondheim kommune, 
NTNU og næringslivet skal bidra til å skape framtidens 
bærekraftige, smarte byer.

Samarbeid mellom NTNU, kommunen og næringslivet skal utvikle Trondheim til et fyrtårn innen bærekraftig byutvikling.  (Foto: Mohsen Anvaari.). 

NTNU-rektur Gunnar Bovim, 
ordfører Rita Ottervik, rådmann 
Morten Wolden og prorektor Toril 
Hernes signerer samarbeids-
avtalen mellom NTNU og 
Trondheim kommune
(Foto: Carl-Erik Eriksson.).

Delte stillinger, felles strategier og mer felles 
forskning på alle kommunens satsingsområder. 
Det er noe av innholdet i en ny samarbeidsavtale som 
har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
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SMALL TALK, BIG BUSINESS
THE ULTIMATE MEETING EXPERIENCE
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Mars 2018: En kommune i Sunnhordland deltar på Distriktssenterets 
Kompetansesenter for distriktsutvikling sitt webinar om hvordan Stein-
kjer kommune involverer innbyggerne i lokalsamfunnsutvikling gjen-
nom Bolystteam-modellen.

April 2018: Den samme kommunen i Sunnhordland ber om innspill og 
får veiledning fra Distriktssenteret i oppstarten av arbeidet med kom-
muneplanens samfunnsdel og får nyte godt av senterets omfattende 
kunnskapsbank om samfunnsutvikling i kommuner og regioner. 

– Det er et godt bilde på hvordan vi jobber, forteller direktør for Dis-
triktssenteret Halvor Holmli. 

Når han markerer senterets tiårsjubileum i september, kan han se 
tilbake på rundt 60 bestilte studier og hundrevis av innsamlede eksem-
pler på lokal og regional samfunnsutvikling. Lange rapporter er gjort 
om til læringshefter, foredrag og veiledning der målet er at det skal 
være lett for travle kommuneansatte å ta i bruk kunnskapen.

– Vi knytter sammen mennesker på tvers av forvaltningsnivå og geo-
grafi. Det er først da kunnskap om lokal samfunnsutvikling blir brukt 
til aktivt og praktisk arbeid der utviklingen skjer – i kommunene. 

Påfyll av kunnskap som er lett å bruke til praktisk arbeid, er med på 
å øke kommunenes utviklingskapasitet. Det samme er god involvering 
av innbyggere og næringsliv og inkludering av nye innbyggere. Gjen-
nom Distriktssenteret blir lærdom fra Fosen tilgjengelig og nyttig for 
kommuner og regioner på Sørlandet. Erfaringene fra arbeid i Kåfjord 
i Finnmark blir synlige for Snåsa i Trøndelag. Og alt er tilgjengelig på 
distriktssenteret.no.

Et nasjonalt kompetansesenter med base i 
Steinkjer, Sogndal og Sandnessjøen sørger for 
at kommuner og regioner i hele landet lærer 
av hverandre og blir bedre samfunnsutviklere.

Lokal 
samfunnsutvikling 
– nasjonal kompetanse

Den neste jordbruksrevolusjonen skjer på sosiale 
medier. Familiebedriften Orkel på Fannrem i Orkdal 
kommune selger rundballepresser/kompaktorer til 
kinesiske bønder på Facebook. 

Selger lanbruks-
maskiner på 
Facebook

Selskapet har hatt en eventyrlig vekst 
de siste årene og har stappfulle ordre-
bøker. Nylig signerte de selskapets stør-
ste avtale. En kinesisk kunde kjøpte 34 
kompaktorer til en verdi av 2-3 millioner 
kroner per stykk. 

– Vi utvider produksjonslokalene 
våre og må ansette flere medarbeidere, 
sier fabrikksjef Erlend Gjønnes. Siden 
mesteparten av produksjonen går til ek-
sport, er det spesielt attraktivt med med-
arbeidere som behersker flere språk. 

Fra trehjulssykkel til traktoregg
Mye har skjedd siden hans farfar startet 
selskapet i 1949, og blant annet produ-
serte trehjulssykler. De siste tre årene 

har Orkel tredoblet produksjonen av 
kompaktorer. I 2018 skal 100 slike sen-
des ut fra fabrikken, og det stort sett 
med hjelp av digital markedsføring og 
sosiale medier. 

I tillegg til gras, høy og halm, pak-
ker kompaktorene også materialer som 
mais, korn, avfall og sagflis etc, noe 
som har åpnet nye forretningsområder 
verden over. Teknologien bidrar også 
positivt på miljøsida idet organiske ma-
terialer konserveres bedre og gir mindre 
energitap og lavere CO2-utslipp.

Digital revolusjon
Teknologi, samarbeid og innovasjon er 
noen av stikkordene bak suksessen til 

Orkel. Rundballene kan utstyres med 
radiosendere som overfører informasjon 
om fôrinnhold til en skyløsning, noe 
som markedet og kundene mener blir 
en «game changer».

– Gjennom et prosjektsamarbeid med 
NTNU, Sintef og Forskningsrådet har vi 
halvert produksjonskostnadene, sier fa-
brikksjef Erlend Gjønnes, som tror sterkt 

på å overleve som norsk produsent.
Innovasjon Norge har vært selskapets 
utstrakte hånd i det internasjonale 
markedet. 

– GIEK og Eksportkreditt har hatt en 
nøkkelrolle for at vi kan lykkes i nye 
markeder med tanke på finansiering 
for sluttkunden, sier administrerende 
direktør Jarl Gjønnes.

Erlend Gjønnes og med-
arbeiderne har tredoblet 
produksjonen på tre år.

www.onmediagroup.no

DITT 
DIGITALE 

INNTEKTSBYRÅ
Er du sikker på hva du får ut av din  

markedsføring? Det behøver du ikke være.  
Vi analyserer dine investeringer, forbedrer dem 
og måler resultatene. Som digitalt inntektsbyrå 

er vårt mål å øke dine inntekter gjennom  
smartere medieinvesteringer.

Som kunde hos Onmedia er du ikke  
én i mengden. Vi tilbyr ingen standard- 

pakker. Bare den løsningen som  
fungerer best for deg.

Den Trondheimsbaserte fondsforvalteren 
økte driftsinntektene fra nær 18 millioner 
kroner i 2016 til nesten 26 millioner i fjor. 
Nå nærmer fondsselskapet seg 3,3 milli-
arder i forvaltningskapital og topper flere 
av avkastningslistene på Oslo Børs, både 
blant Investment grade obligasjonsfond, 
High Yield fond og norske aksjefond hit-
til i år.

Fondsselskapet ble startet i 2010 og fikk 
konsesjon i 2011. Selskapet er det eneste 
verdipapirfondsselskapet nord for Dovre, 
og tar mål av seg til å skape et ledende 
forvaltningsmiljø i Midt-Norge. For tiden 
har selskapet seks fond under forvaltning, 
tre rentefond og tre aksjefond. Det største 
fondet er FORTE Obligasjon, et Invest-
ment grade obligasjonsfond med nær 1,7 

milliar der i forvaltningskapital.
 

Fondet har fått flere priser for sin forvalt-
ning de siste årene og i år vant fondet 
Lipper Fund Award for beste norske obli-
gasjonsfond basert på fem års historikk. 
Denne prisen vant de også i fjor, i tillegg 
til at fondet ble tildelt Morningstar Awards 
for 2017 i samme kategori. Både Forte 
Obliga sjon, og aksjefondet Forte Trønder, 
har fem stjerner hos det uavhengige ra-
tingbyrået Morningstar.

- Vi har vel bevist at man ikke trenger å 
sitte i Oslo for å være gode på forvaltning, 
sier Eide. Det finnes mange gode eksem-
pler, både nasjonalt og internasjonalt, på 
at forvaltningsselskap lykkes vel så godt 
utenfor de store finanssentrene.

- Forte Fondsforvaltning skal passere fire milliarder  
kroner i total forvaltningskapital før året er omme.  
På lengre sikt ser vi for oss å bli en ledende forvalter, 
da må vi opp i rundt 30 milliarder, sier Margrethe Eide, 
administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning AS.

Leder fondsselskap 
i sterk vekst

Margrethe M. Eide
Adm. Direktør i  Forte Fondsforvaltning AS



Nå lyser vi ut 15 nye innovasjonsstillinger

Det er et uforløst innovasjonspotensial i kunnskapen vi 
produserer og i måten vi samhandler med dem rundt oss. 

Nå satser vi for å omsette mer forskning til nytte.

Følg med på: www.ntnu.no/nyskaping

VIL DU BYGGE
DET NYE NORGE?


