Nytt fra RENERGI

Leder Europa fra Trondheim
Trondheimsbedriften Doble Transinor ser framtida lyst i møte. Med uvurderlig støtte fra RENERGI har
selskapet utviklet nye produkter som sikrer videre vekst på så vel det europeiske som det amerikanske markedet.

Daglig leder Vegard Larsen i Doble Transinor har konsernansvar for 75 ansatte i Europa. Til våren kommer
det nye feildeteksjonsinstrumentet som er utviklet med støtte fra RENERGI.

rådet har vi nå utviklet en ny målemetode og
et nytt instrument for deteksjon av isolasjonsfeil på grunn av partielle utladninger
i elektriske anlegg, sier daglig leder Vegard
Larsen i Doble Transinor. Larsen ville gjerne
vist fram det nye instrumentet, men selskapet er inne i en patenteringsprosess der de er
svært tilbakeholdne med å fortelle eller vise
fram for mye før alle rettigheter og juridiske
beskyttelser er på plass.

lioner dollar årlig, og de er representert i mer
enn 75 land verden over. Doble produserer
og selger også test- og diagnoseutstyr, men
er komplementære i forhold til Transinors
teknologi.

– Men jeg kan si såpass at den nye metodikken baserer seg på et mye bredere spekter
av feilanalyse enn våre tidligere produkter.
Dermed er vi i stand til å finne feilene mye
mer nøyaktig, under mye mer krevende forhold, sier han.

– Støtten vi har fått fra Forskningsrådet og
RENERGI har vært uvurderlig i denne sammenhengen. Med deres finansielle hjelp har
vi videreutviklet vår kompetanse, teknologi
og våre produkter slik at vi er i en naturlig
lederrolle for konsernet i vår verdensdel.
Også samarbeidet med SINTEF er viktig for
oss. De besitter kompetanse som er unik og
svært verdifull for oss. Nå håper vi å kunne
videreføre denne positive utviklingen i et nytt
utviklingsprosjekt, som etter planen starter
neste år, sier Larsen.

Den nye metodikken er utviklet for å møte
krav og behov fra internasjonale kunder.
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Daværende Transinor ble startet opp som en
knoppskytingsbedrift fra SINTEF Energiforskning i 1986, daværende EFI. Forretningsideen var å utvikle banebrytende feildeteksjonsutstyr for kabler, basert på diagnostisering
av akustisk støy som isolasjonsfeil genererer.
Deres metoder kunne også detektere feil som
er under utvikling, men ennå ikke slått ut i
full feil. De første instrumentene kom i 1997,
uten at det norske markedet responderte
helt tilfredsstillende. På det internasjonale
markedet fikk de derimot et visst gjennomslag.

tinget suksess, men også en del tilbakeslag.
Men etter at amerikanske Doble kjøpte opp
Transinor i 2003, har utviklingen gått stort
sett én vei for den vesle ingeniørbedriften i
Trondheim. Fra å være sju ansatte den gang,
har de vokst til 11 personer i dag i Trondheim,
i tillegg til at de har fått ansvar for Doblekonsernets virksomheter i hele Europa. Det
omfatter rundt 65 ansatte i Storbritannia,
Sveits og Tyskland, og et spesielt ansvar for å
utvikle produkter for det europeiske markedet.

Ny metode
Fram mot 2003 opplevde bedriften en be-

– Ved hjelp av finansiell støtte fra Forsknings-

– Våre eldre metoder var i hovedsak rettet
mot SF6-anlegg og kablingsender. Den nye
metoden kan også anvendes mot en hvilken
som helst koblingsstasjon og hvor som helst
på kabelanlegget ellers, og lokalisere feilen
ganske nøyaktig, sier Larsen.

Solid eier
Da Doble kom inn som nye eiere betydde det
endringer også for Transinor. Doble er en av
de store leverandørene av serviceteknologi
på det amerikanske markedet, med nærmere
90 prosent av alle amerikanske nettselskaper
som kunder. 220 medarbeidere med hovedkontor i Boston omsetter for om lag 80 mil-

I dag er Transinor ansvarlig for hele det europeiske markedet, inkludert søsterbedriftene
Doble PowerTest Ltd. i Storbritannia og Ldic
GmbH i Tyskland.

FAKTA OM PROSJEKTET
Navn: System for Electric Diagnosis of
Partial Discharges on High Voltage
Equipment
Tidsrom: 3 år (2006–2008)
Budsjett: Totalt ca 10,5 millioner kroner
RENERGI-støtte: Ca. 4,2 millioner kroner
Partnere: Doble Transinor

