
PARTY-
SVENSKER

BRENNHET 
NYKOMMER

PARTY-
SVENSKER

PROFIL- side 4–5

Millioner til forskere 
med gode idéer

TEKNOPROSJEKT: 
Prosjektleder ved NTNU TTO 
Sondre Jacobsen forklarer 
teknologien bak prosjektet til 
Carlos Dioran og Maria Fernandino. 

Fo
to

: N
T

N
U

Nr.  5 - 1. februar 2011

FOLK I NÆRINGSLIVET- side 2 KOMMENTAR- side 2

PROFIL- side 4–5

Tempeveien 23, tlf 73 94 59 55

Nye og brukte møbler til kontoret!

Lei lang ventetid til operasjon?
Vi har ventetid på en knapp måned.

Tlf. 73 52 43 00
epost: post@fokusoyeklinikk.no
Kjøpmannsgt 31, 7011 Trondheim

GRÅ STÆR?

Kom til oss!-Trygt og effektivt-Vanlig egenandel

Trenger du elektriker?
Nardoveien 16  | Tlf. 45 25 20 00 |  www.elektriker1.no  | post@elektriker1.no
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Daglig leder for drift i Norreingruppen,  
 Steinar Hyll, har åpnet dørene til byens nye 
«fi ne dining»-restaurant «Eld». 

Brennhet 
nykommer

Tekst og foto:  Andreas N. Trygstad
Epost: redaksjon@byavisa.no

Hvordan gikk åpningen?
- Vi kom i gang på en god måte. Vi hadde 
110 spisende gjester på fredag.  Vi har 
allerede booket et julebord for november og 
ellers fått flere bordbestillinger til helgen.

Hvor lenge har dere jobbet med dette 
prosjektet?
- Vi har jo drømt om ”den gode restauran-
ten” i 10 år, men mer konkret har vi jobbet i 
et års tid for å få til dette.

Har det vært noen utfordringer på 
veien?
- Det bli jo litt som Murphys lov! Ventila-
sjonsanlegget stoppet og  brannalarmen 
gikk. Før åpning måtte vi sende alle 
bordplatene til høvling og lakkering, de ble 
levert i feil farge.

Eld ser jo veldig elegant ut, er det bare 
kremen som får komme inn eller er det 
et sted for alle?
- Det er absolutt et sted for folk flest. Vi 
prøver ikke å konkurrere som en gourme-
trestaurant mot Credo. Vi har viner fra 325 
kroner til 32.000,-.  Så det er noe for enhver 
smak. Vi har både a la carte meny og tre-, 
fem- og sjurettere. Vi kan tilby alt fra det 
fornuftige til at du spanderer på deg en 
helaften.

Hvordan vurderer du restaurant-
markedet i Trondheim?
- I Trondheim er det et bra marked for å 
drive restaurant. Byen har mellom 250 og 
300 serveringsbevillinger, og det sier litt!

Hva vil du si er det spesielle med Eld 
restaurant?
- Jeg vil først og fremst trekke frem 
 interiøret. Vi har brukt en anerkjent 
interiør designer. Det er jo det første folk 
legger merke til når de kommer hit. Vi 
har både anbefalte retter og en a la carte 
i bunn. Til sist er det viktigste servicen vi 
yter.

Hvor kommer navnet Eld fra, og hvorfor 
ble det valgt?
- Ordet ”Eld” er gammelnorsk for flamme. 
Det er enkelt, og designmessig pent. Vi 
hadde 30-40 forslag både fra oss selv og 
reklamebyrå, men når ”Eld” ble presentert 
falt vi på det med en gang.

Hva må til for å lykkes med restaurant-
drift? Og hvor lang tid tar det før dere 
tjener penger?
- Det er en relativt stor investering, men 
etter et par år vil det nok begynne å gi 
resultater.  De viktigste faktorene for å 
lykkes er kvaliteten på drikke og mat, 
personlig touch, service og interiøret på 
restauranten.

ANSVARLIG REDAKTØR /
DAGLIG LEDER

Paul Jostein Aune

SALGS-
DIREKTØR

Roar Raaen Aksnes

I trøndersk nærings-
liv holdes det ofte 

frem at små og store 
bedrifter er inklude-
rende overfor annen 
etnisk bakgrunn enn 
den helnorske. Ikke 
bare vises det stadig til 
eksempler på toleranse 
i praksis. Næringslivets 
organisasjoner påpeker at det er en stor 
etterspørsel etter kvali� serte utenlandsk 
ekspertise og arbeidskraft, kanskje særlig 
innenfor FoU-miljøene, olje- og gassek-
toren og IKT-næringen. Hvis det stem-
mer, er det bra.  Dessverre � nnes en del 
urovekkende tegn på at så likevel ikke er 
tilfelle.  

En ting er svensker 
som kommer hit for 

å jobbe, som får slengt 
etter seg ”partysvensker, 
go home”.  Et mer foru-
roligende signal kom for 
noen dager siden til ut-
trykk, ikke i en Osloavis, 
skrevet av en psykologi-
student ved NTNU. 

Han har slektninger i Israel, og satt på 
et utsted her i byen med noen ven-

ner, da  ”en dame kommer bort, spør hvor 
jeg kommer fra. Jeg trodde hun reagerte 
på dialekten min, så jeg svarer Stavanger, 
men det var ikke det svaret hun var ute 
etter”. 

Da hun får vite at han kommer fra 
en israelsk familie, er det slutt på 

damens hø� ighet. Hun meddeler at ”slik 
informasjon bør man helst ikke dele med 
folk”. Det oppstår en opphetet diskusjon 
og damen klabber til studenten fordi han 
uttrykker at han er ”stolt av å ha familie 
som bor i Israel”. Damen skal ha forlatt 
stedet, slept ut av sine trøndervenner, 
mens hun skrek skjellsord. En grim liten 
fortelling fra en helgekveld i Trondheims 
uteliv anno 2011.  

Kanskje er nordmenn � est fortsatt 
splittet? Tilsynelatende tolerante 

på jobb, fordi ledelsen krever det, mens 
de viser andre sider privat - når de har 
”stemplet ut” etter endt arbeidstid? 

Tidligere Miss Universe Mona Grudt 
(gift med en amerikaner) ble nylig 

portrettert i Dagbladet. Da ble hun spurt 
om hva hun ville gjort hvis en mann fra 
månen lander i Trondheim. Hun svarer 
at selv om han nok i så fall ikke snakker 
trøndersk, så tilsier hennes erfaring som 
tidligere � yktningguide i byen, at hun 
ville tatt vedkommende med rundt og 
vise hva vi lever av og hva vi mennesker 
kan.  

Hun kunne guidet den illsinte  damen 
fra utestedet også. 

PartysvenskerPartysvensker

KOMMENTERER
Paul Torvik Nilsen

i næringslivet
navn
i næringslivetSATSER. Steinar Hyll I Norreingruppen byr på «fi ne dining» rett ved Prinsenkrysset. 
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TEKNOPROSJEKT. Prosjektleder ved NTNU TTO Sondre Jacobsen som forklarer teknologien bak prosjek- tet til Carlos Dioran og Maria Fernandino. Tilhørere er foran fra venstre Invild Kjerkol, fylkesråd for regional 
utvikling I Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore.O Sandvik og prorektor for eksterne relasjoner ved NTNU, Johan Hustad. (Foto: NTNU).

Tekst: Paul Torvik Nilsen
redaksjon@byensnaeringsliv.no

NTNU-fond kan 
bidra til olje- og 
gass-suksess

OLJE OG GASS: Ekteparet Car-
los Dorao og Maria Fernandino 
har utviklet en ny metode for å 
separere gasstrømmer i under-
vanns olje og gassinstallasjoner. 
Nå kan de få penger fra NTNU til 
å komme videre med prosjektet.

essante prosjektene som kan få 
støtte fra fondet står førsteama-
nuensis Carlos A. Dorao og hans 
kone, førsteamanuensis Maria 
Fernandino,  begge forskere ved 
Institutt for Energi og Prosesstek-
nikk, NTNU. 

Ekteparets prosjekt er blant de 
mest aktuelle for � nansiering fra 
det nye fondets første fordelings-
runde, og ble derfor presentert 
under lanseringen av det nye 
NTNU-fondet mandag.

100 prosjekter
– Med NTNU Discovery får vi mu-
ligheten til å realisere enda med 
av det fantastiske potensialet som 
finnes i forskningen på NTNU, 
sier en entusiastisk Johan Hustad, 
NTNUs prorektor for nyskaping 
og eksterne relasjoner. 

NTNU Discovery tar sikte på å 
vurdere hele 100 nye forskningsi-
deer det neste året. Alle får ikke 
midler, men de beste og mest 
lønnsomme ideene blir sikret en 
nødvendig startkapital.

NTNU lanserte denne uka et nytt 
eget � nansieringsfond, kalt NTNU 
Discovery. Finansieringsfondet på 
24 millioner kroner skal brukes til 
å øke antallet oppstartsbedrifter 
fra NTNU. Fondet skal ikke gene-
rere økonomisk avkastning, men 
det forventes at den samfunnsø-
konomiske avkastningen vil bli 
betydelig.

Fordelingsrunde
Et av de første potensielt inter-
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TEKNOPROSJEKT. Prosjektleder ved NTNU TTO Sondre Jacobsen som forklarer teknologien bak prosjek- tet til Carlos Dioran og Maria Fernandino. Tilhørere er foran fra venstre Invild Kjerkol, fylkesråd for regional 
utvikling I Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore.O Sandvik og prorektor for eksterne relasjoner ved NTNU, Johan Hustad. (Foto: NTNU).

NTNU-fond kan 
bidra til olje- og 
gass-suksess

NTNU Discovery
Økonomi:  NTNU Discovery er på totalt 

24 millioner kroner, fordelt over 
tre år. Pengene er skaffet tilveie av 
et spleiselag bestående av NTNU, 
Sparebank1 SMN, og Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag fylkeskom-
muner. Midlene skal fordeles etter 
søknad og alle søknadene vil bli 
vurdert av en investeringskomité, 
bestående av ressurspersoner fra 
næringslivet.

Vi har hentet
skreien

Skreien bruker fem år på å nå 
voksen og gytemoden alder. 
Den svømmer deretter 3000 
km fra de enorme, næringsrike 
beiteområdene i Barentshavet 
i nord før den vender tilbake 
tilbake dit den ble født for 
å gyte. Skreiens gyteplasser 
befi nner hovedsakelig i og 
rundt øyriket Lofoten.

Havfruen har nå hentet den ned 
fra Lofoten og vi serverer den 
med tradisjonelt tilbehør 
i vår restaurant. 
Pris kr. 295,- / påfyll kr. 150,-

Mandag - lørdag fra kl. 17 (Andre åpningstider etter avtale.)
Havfruen AS, Kjøpmannsgata 7, 7013 Trondheim

Telefon: 73 87 40 70  |  Faks: 73 87 40 71 
www.havfruen.no | post@havfruen.no

Vi fi kk i år en 6 på 

terningen av vårt 

smakspanel i h.h.t 

råvarene!

Havfruen

Jeg er ikke sint - bare veldig, veldig skuffet

Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å 
forme sin egen framtid. Du kan melde inn ditt barn på 
www.miljoagentene.no

Les Byavisa som E-avis

Søk og se i nye og gamle aviser
Klikk deg inn på: byavisa.no/e-avis
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Kommersialisering
Det nye fondet beskrives som 
en bro mellom laboratoriene og 
bedriftsetablering. Her kreves 
ressurser til å teste at ny tek-
nologi fungerer og at det � nnes 
markeder som gir mulighet for 
kommersialisering.

 
Mange strander
– Fravær av � nansiering i denne 
fasen har lenge vært den store 
� askehalsen i det norske inno-
vasjonssystemet, og er fasen 
hvor mange prosjekter strander. 

Eksisterende investeringsfond 
er heller ikke interessert i pro-
sjekter i denne fasen, og mye 
spennende teknologi blir derfor 
henvist til støvete arkivskap på 
Gløshaugen, uttaler Hustad.

 NTNU Discovery vil forsøke 
å løse denne utfordringen.- Pen-
gene skal brukes til å veri� sere 
spennende forskning og føre 
teknologiprosjekter inn i en 

fase hvor investeringsviljen i 
næringslivet er langt høyere.  

 
For hele Midt-Norge
Bidragsyterne til det nye fondet 
legger til grunn at NTNU Disco-
very vil komme hele Midt-Norge 
til gode. 

– Vi har sett at mange bedrif-
ter fra NTNU velger å etablere 
seg utenfor Trondheim og bidrar 
således til å utvikle næringslivet 
i hele Trøndelag. Derfor er det 
viktig for oss å styrke innova-
sjonssatsingen ved NTNU, sier 
fylkesordfører Tore O. Sandvik.

 

 Fravær av fi nansi-
ering i denne fasen 
har lenge vært den 
store fl askehalsen

 Vi har sett at 
mange bedrifter 
fra NTNU velger å 
etablere seg utenfor 
Trondheim


