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Viktigste formål: Øke vår andel av BNP.

• Tiltrekke oss kompetent arbeidskraft, 
studenter og forskere.

• Flagge inn nye bedrifter og utvikle de vi har.

Viktigste fortrinn:

• Kunnskapsmiljøene. En region for de smarte.



1. Serviceportal.
Effektiv og treffsikker informasjon 
for næringsliv, arbeidskraft, 
studenter.

2. Et dynamisk element.
Informasjon som: 
- skaper nysgjerrighet 
- tegner et bilde av 
Trondheimsregionen som vi ønsker.









Hvem varsler neste tsunami i 

Det indiske hav?



Svar: Bøyer fra
Trondheim

Fra Fugro OCEANOR ved Pirsentret i Trondheim 
finner avanserte bøyer veien til alle verdenshav.

Trøndersk teknologi varsler katastrofer, gir 
kunnskap om klimaendringene og bidrar til å 
skaffe kloden ny, ren energi.

Selskapet ble stiftet i 1984 som OCEANOR. Det 
sprang ut av Norges hydrodynamiske
laboratorium ved SINTEF fordi offshorenæringen 
trengte mer kunnskap om havet for å sikre trygg 
utbygging på sokkelen.

Fugro Oceanors bøyer måler bølger, strøm, 
saltinnhold og temperatur både i vann og luft. 
Satellitter overfører informasjon kontinuerlig.

Fugro er også  involvert i utvikling av 
tidevannsenergi nord for Mumbai i India.

Hvordan foregår det?

Les mer



Hvem lager verdens nest

hardeste stoff?



Svar: Washington Mills i Orkdal

Et finmalt pulver fra Washington Mills’ fabrikk 
renser 2,5 millioner nye dieselbiler i år.

Silisiumkarbid fra Orkdal filtrerer avgassen i 
kjøretøyer over hele Europa.

De ca. 140 ansatte ved Washington Mills bidrar 
også til at det blir enklere å hente ut ren energi 
fra sola. Silisiumkarbid skjærer syltynne 
silisiumplater. Disse platene utgjør bestanddelene 
i solcellepaneler.

Deler av fabrikkanlegget er gammelt og ser 
primitivt ut. Men den grå fasaden skjuler 
høyteknologisk produksjon. 

Verden etterspør silisiumkarbid fra Orkdal som et 
resultat av et fruktbart samarbeid mellom 
industrien og SINTEF.

Hva er egentlig silisiumkarbid?

Les mer



Kan en lys idé gi mørke rom?



Svar: Ja, bare spør CTM 
Lyng i Klæbu og Leksvik

En sen kveld for 20 år siden satt to menn og 
grublet i en bil på vei opp E6 i Okstadbakken.

Så plutselig: Yes! 

De så løsningen på sitt store problem! Sverre 
Lillemo og Kjell Inge Iversen dro rett tilbake på 
jobb.

Oppfinnelsen er fortsatt grunnlaget for de fleste 
produktene til selskapet CTM Lyng AS. Selskapet 
har levert styringssystemer for lys og varme til 
12 000 bygg – det vil si mange ganger 12 000 
boenheter.

Hva var det Lillemo og Iversen fant opp?

Les mer



Hva selger vi mest av til 

Russland nest etter laks?



Svar: Elektriske 
varmeovner fra Stjørdal

Laks er vår største eksportartikkel til Russland. 
Hva som er den nest største? Varmeovner.

Glen Dimplex Nordic AS holder russerne varme 
gjennom vinter og frost. Mellom 130 000 og 
150 000 ovner finner hvert år veien fra fabrikken i 
Stjørdal til det russiske markedet.

Bedriften er Nordens største produsent på 
området. Anlegget med 150 produksjonsarbeidere 
lager 500 000 enheter årlig. 

Hvordan er det mulig å produsere ovner 
lønnsomt i et av verdens dyreste land?

Les mer



Hva lager folk fra 12 land på 

slakteriet?



Svar: Grafikk til 
framtidens 
mobiltelefoner

ARM Norway
www.arm.com

Før var huset i Gryta slakteri. Nå er koteletter og 
ribbe erstattet med usynlige oppfinnelser. Ideene 
ender som fantastisk grafikk på mobiltelefoner og 
annet utstyr over alt hvor slikt finnes.

Fire studenter ved NTNU bestemte seg for å 
erobre verden med det hurtigste og mest 
energigjerrige grafikkortet noen hadde sett. De 
justerte planen litt. I stedet for å lage selve 
kortet, laget de oppskriften.

Jørn Nystad, Mario Blazevic, Edvard Sørgård og 
Borgar Ljosland var ferdige på datateknikk og 
etablerte selskapet Falanx i 2001. 

Fem år senere betalte britiske ARM 170 millioner 
kroner for å ta over.

Hva gjør egentlig ARM Norway?

Les mer

http://www.arm.com/


Hvem fant opp det nye hjulet?



Svar: DynaVec AS i 
Trondheim

Vannkraft førte Norge ut av fattigdom. Nå kan en 
oppfinnelse fra NTNU og Trondheim hente ny 
energi ut av ville fossefall i Peru, Chile, Nepal, 
India og mange andre land.

Påfunnet er en videreutvikling av den klassiske 
vannkraftturbinen. Selskapet DynaVec lanserer 
ikke hjulet på nytt. Men de har laget et bedre 
løpehjul – muligens verdens beste.

For noen år siden ba en kunde NTNU om hjelp til å 
modellere et godt løpehjul. Forskerne kontaktet 
produksjonsbedriften PTM i Leksvik for fysisk å 
lage hjulet. PTM kunne ikke sveise sammen 
delene. De foreslo å skru. 

Denne tilsynelatende ulempen åpnet nye 
muligheter.

Hva var det DynaVec fant på?

Les mer



Hva gjør den som vil finne gull?



Svar: Ber om hjelp hos et 
firma på Melhus

Gruveselskaper over hele verden leier teknikere 
og teknologi fra Devico AS på Melhus utenfor 
Trondheim. 

Gründeren Viktor Tokle og kona Bodil startet 
Devico i 1988. Faren til Viktor var gruvearbeider 
på Løkken Verk. Bergmannens sønn begynte på 
daværende NTH og Sintef, og  reiste rundt og 
målte retningen på borehull.

Devico sitter i dag med patentert utstyr som gjør 
jakten på verdifulle mineraler biligere og mer 
treffsikker enn før.

Her produseres smart boreutstyr. Det øker 
sjansen for faktisk å støte på den smale gullåren 
man antar finnes nede i dypet.

Hvordan det?

Les mer



Hvem redder hørselen til US 

Marines i kamp?



Svar: Nacre AS i
Trondheim

Forskere på SINTEF slet med å utvikle et digitalt 
høreapparat. Arbeidet ledet til en intelligent 
øreplugg som US Marines har kjøpt 45 000 sett 
av.

Dermed berger soldatene hørselen selv i ekstrem 
støy. I tillegg kan de snakke sammen inne i 
ramlende panserkjøretøy eller i infernoet ute på 
slagmarken.

Selskapet Nacre AS i Trondheim leverer produktet 
QUIETPRO. Veldig enkelt sagt gjør oppfinnelsen to 
ting:

Den demper støy ved hjelp av motlyd.  

Innretningen tar opp tale innvendig fra hodet. 
Lyden blir gjenskapt som naturlig før den går ut 
på nettet til andre soldater eller arbeidskolleger. 

Vesle Nacre hadde 15 ansatte da noen kjøpte selskapet 
for 750 millioner kroner.

Hvordan skjedde det?

Les mer



• Tips om bedrifter.

• Husk: Mellomside med lenke til hver enkelt 
kommune. Skriv kort.

• Det er Trondheimsregionen vi profilerer.


