
Kongsberg -	
Norges fremste teknologiby

Kongsberg	er	et	høyteknologisk	kraftsenter.	Med	en	kunnskapsindustri		
i	verdensklassen	har	teknologibedriftene	klart	å	utvikle	en	rekke	gode	ideer		
til	kommersielle	produkter	for	verdensmarkedet.		
Det	har	gitt	Kongsbergindustrien	en	global	lederposisjon	innen	en	rekke		
bransjer,	og	lagt	grunnlaget	for	langsiktig	verdiskaping.
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Kongsbergindustrien – av stor nasjonal betydning
Med egne selskaper og flere tusen underleverandører, bidrar  
Kongsbergindustrien til sysselsetting og verdiskaping i alle landets fylker. 

Bak NCE Systems Engineering Kongsberg står åtte partnerbedrifter, Kongs-
berg Næringsforening- og Handelskammer, Kongsberg Innovasjon, Høgskolen 
i Buskerud, Teknologisk Institutt, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, 
Kongsberg kommune, Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune. 

Les mer om partnerbedriftene i NCE på de neste sidene >>

Høyteknologiindustri basert på hjernekraft
Gjennom generasjoner har Kongsbergsamfunnet utviklet en kultur tuftet på  
innovasjon, teknologi og stor ingeniørkunst. I dag består Kongsbergindustrien 
av en allsidig klynge av teknologibedrifter som alle er basert på hjernekraft. 

Fellesnevneren for teknologiutviklingen i de ulike bransjene på Kongsberg er 
systematikken og arbeidsmetoden. Med systems engineering setter ingeniørene 
kunnskap og teknologi sammen på nye måter. 

Nord-Europas første masterutdanning innen systems engineering 
Høgskolen i Buskerud (HiBu), Kongsbergindustrien og NCE Systems  
Engineering har sammen med Stevens Institute of Technology på rekordtid 
etablert Nord-Europas første masterutdanning innen systems engineering. De to 
første kullene er uteksaminert med svært gode resultater, og søknaden til studiet 
er meget god. Nå jobber partnerne i NCE Systems Engineering for å etablere 
en forskningsenhet innen systems engineering, og få etablert et PhD-program 
innen faget ved høgskolen i Kongsberg. 

For mange er Kongsbergs 
høyteknologiindustri en  
godt bevart hemmelighet. 
Hvem hadde trodd at 
bergverksdriften i sølv- 
gruvene for snart 400 år 
siden skulle bli forløperen  
til et høyteknologisk  
eventyr? 
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1.	 Even	Engebakken	har	en	master	i	systems	
engineering	etter	tre	år	med	studier	på	
Høgskolen	i	Buskerud/Stevens	Institute		
of	Technology	-	kombinert	med	arbeid	hos	
Volvo	Aero	Norge	på	Kongsberg.	
Foto:	Bjørn-Owe	Holmberg	

2.	 Mastergradsstudiet	i	systems	engineering	
ved	HiBu	er	populært.	
Foto:	Bjørn-Owe	Holmberg

Kongsbergindustrien	bruker	2	milliarder	NOK	
til	forskning,	utvikling	og	innovasjon.	
Foto:	Teknologibyen	Kongsberg

FIRST	LEGO	League	er	en	flott	inspirasjon		
for	barn	til	å	bli	teknologiinteresserte!	
Foto:	FIRST	LEGO	League

•	 31	MRD	NOK	(2009)
•	 2	MRD	NOK	går	til	forskning,	

utvikling	og	innovasjon
•	 Ca	85	prosent	omsetning	

utenfor	Norge
•	 10	MRD	NOK	til	innkjøp	

	 	

•	 6.000	ansatte	i	Kongsberg
•	 16.000	på	verdensbasis
•	 Tilstede	120	steder	i	40	land

TOTAL OMSETNING:

ANTALL ANSATTE:
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Kongsberg	Automotive	ASA
Kongsberg Automotive (KA) er leverandør 
til bilindustrien og utvikler deler og 
systemer for blant annet girskift, clutch 
og setekomfort. Enten du kjører en Volvo, 
BMW, Ford eller Toyota, er det sannsynlig 
at bilen din har deler utviklet og produsert 
av Kongsberg Automotive. Neste genera-
sjon kjøretøy er i større grad elektrifisert, 
har lavere vekt og bruker mindre drivstoff. 
KA bidrar til denne utviklingen ved  
å utvikle deler og systemer som passer  
til denne typen kjøretøy.

KORT OM KONGSBERG AUTOMOTIVE:

•	 Omsetning:	5	milliarder	NOK	(2009)
•	 Ansatte:	ca	10.000	-	hvorav	ca	80	i	

Kongsberg	og	ca	210	totalt	i	Rollag	og	
Hvittingfoss	(oktober	2010)

•	 Etablert	i	20	land

Visste du at
•	 De aller fleste bilmerker som selges i Norge benytter produkter 

levert av Kongsberg Automotive (KA)
•	 KA er en av verdens ledende produsenter av setekomfortsystemer 

og girskiftsystemer 
•	 KA har 350 høyt kvalifiserte ansatte innenfor produktutvikling 
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Kongsberg	Gruppen	ASA	(KONGSBERG)
Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) 
leverer systemer og løsninger til kunder  
innen olje- og gassindustrien, handels-
flåten, forsvar og romfartsvirksomheten. 
En viktig fellesnevner for KONGSBERGs 
produkter og tjenester er det å levere  
beslutningsstøtte i komplekse systemer.  

Ved å kombinere avansert sensor- 
teknologi med brukervennlig software, 
gjør KONGSBERGs systemer operatøren 
i stand til å ta riktige beslutninger.

1.	 KONGSBERG	leverer	broutrustning		
til	handelsskip	og	offshorefartøy.

2.	 KONGSBERGs	systemleveranser	til	de		
norske	fregattene	av	Nansen-klassen		
har	vært	omfattende.

3.	 Værmeldingene	over	hele	verden	baserer		
seg	på	data	nedlastet	fra	antenner	som		
står	på	satelittstasjonen	KONGSBERG		
driver	på	Svalbard.

Visste du at
•	 Utstyret som amerikanerne bruker til å vokte luftrommet 

rundt det ”Hvite hus” er utviklet og produsert av KONGSBERG
•	 KONGSBERG har 70 prosent av verdensmarkedet 

innen skipsautomasjon
•	 KONGSBERG er Norges største romfartsbedrift
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KORT OM  KONGSBERG GRUPPEN: 

•	 Internasjonalt	kunnskapsbasert	
teknologikonsern

•	 Omsetning	i	2009:	13,8	MNOK
•	 Antall	ansatte	i	2009:	5.423	hvorav	

3.200	i	Kongsberg
•	 Etablert	i	25	land
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Dresser	Rand	AS
Dresser-Rand AS prosjekterer, leverer og 
vedlikeholder gassturbiner og gassturbin-
drevne kompressor- og generatorsett i 
effektområdet 1 - 55 MW til olje- og gass-
industrien og til landbaserte installasjoner 
i hele verden. På oljeplattformer og andre 
steder som ikke har tilgang på elektrisk 

kraft fra landnettet, benyttes gassturbiner 
til kraftproduksjon. Gassturbinene driver 
kompressorene som brukes for å transport-
ere gass fra produksjonsstedet til  
distribusjonsnettet og ut til forbrukerne.

Visste du at
•	 Produkter fra Dresser-Rand står for 

70 prosent av kraftproduksjonen og 
transport av gass fra norsk sokkel

•	 Dresser-Rand i Kongsberg har 
levert anlegg til over 60 land

KORT OM DRESSER RAND:

•	 Dresser-Rand	AS	er	et	selskap	i	det	
amerikanskeide	Dresser-Rand	konsernet	

•	 Omsetning	i	2009:	1,4	milliarder	
i	Kongsberg		

•	 Ansatte:	ca	7.000,	hvorav	180	
i	Kongsberg	

•	 Etablert	i	20	land
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FMC	Technologies

www.fmctechnologies.com

FMC Technologies leverer systemer og 
utstyr for produksjon av olje og gass 
på havbunnen. Undervannsutstyret er 
utviklet for å kunne stå i produksjonen 
på havbunen under permanent is og på 
havdyp ned mot 3.000 m. Med nyutviklet 
teknologi har dessuten FMC åpnet for at 

oljeselskapene kan hente ut mer hydrokar-
boner fra reservoarene uten å måtte stoppe 
produksjonen eller stenge ned brønnen. 

Visste du at
•	 FMC Technologies er verdens største leverandør av utstyr til 

undervannsproduksjon av olje og gass
•	 FMC Technologies åpner for at oljeindustrien kan hente ca 15 prosent 

mer hydrokarboner fra reservoarene
•	 FMC Technologies har satt utstyr ned på havbunnen på ca 2.900 m, 

noe som er gjeldende verdensrekord

1.	 Tordis	er	verdens	første	fullskala	separasjons-
anlegg	for	olje	og	gass	på	havbunnen.

2.	 FMC	Technologies	på	Kongsberg	leverer		
kontrollsystemer	til	havbunnsanlegg	over		
hele	verden.

3.	 Ved	å	sidestegsbore	gjennom	eksisterende	
havbunnssystemer	kan	man	hente	ut	mer	olje	
til	mye	lavere	kost.

KORT OM FMC TECHNOLOGIES:

•	 Omsetning:	26	milliarder	NOK,	hvorav	
9	milliarder	NOK	på	Kongsberg

•	 Ansatte:	11.200	hvorav	1.500	
på	Kongsberg

•	 FMC	Technologies	har	25	produksjons-
steder	i	15	land
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Volvo	Aero	Norge	AS
Volvo Aero Norge AS produserer fly-
motorkomponenter til verdens største 
flymotorprodusenter og deltar i sivile 
og militære motorprogrammer. Med 
teknologi, kompetanse og omtanke for 
miljøet bidrar Kongsbergbedriften til å ut-
vikle stadig bedre og lettere komponenter 
til flymotortyper for å møte morgendagens 
krav til CO2-utslipp, støy og sikkerhet. 

KORT OM VOLVO AERO NORGE:

•	 Omsetning	i	2009:	1.100	MNOK
•	 Antall	ansatte	i	2009:	491
•	 Volvokonsernet	har	ca	100.000	ansatte	

og	er	representert	i	180	land

Visste du at
•	 Mer enn 90 prosent av alle store kommersielle fly er utstyrt med 

motordeler fra Volvo Aero
•	 Flere av disse delene produseres kun i Kongsberg
•	 Volvo Aero startet produksjon til Joint Strike Fighter allerede i 2002
•	 Komponenter til verdens største flymotor produseres i Kongsberg

Kontroll av Booster Fixation Shroud  
til GE 90-115B, verdens største flymotor.
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Kongsberg	Devotek	AS
Kongsberg Devotek jobber med teknisk 
produktutvikling med fokus på systems 
engineering og systemintegrasjon. Kre-
vende multidisipline utviklingsoppdrag 
er kjernen i vår virksomhet. Vi jobber fra 
kravdefinisjon, via konsepter og proto- 
typer, til ferdig testet og kvalifisert produkt. 

Devotek eier ingen egne produkter, 
men Devoteks løsninger inngår i mange 
kunders systemer og produkter. Våre 
kjernekompetanser ligger innen feltene 
dynamikk, kontroll og drivsystemer, 
elektronikk, software, embedded systemer, 
mekanikk og analyse.

1.	 SAAB	sitt	nye	UAV	helikopter:		
Devotek	har	totalansvar	for	hele	drivlinjen		
i	helikopteret	Skeldar.

2.	 Devotek	utvikler	avanserte	kontrollsystemer	
for	olje-	og	gassindustrien.

3.	 Lexus	sine	nye	supersportsbil	LFA:		
Devotek	har	utviklet	kontrollsystemet		
for	transmisjonen.
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Visste du at
•	 Devotek er en sentral samarbeidpartner med Kongsberg Gruppen 

innen utvikling av våpensystemer og missiler
•	 Devotek sammen med Badger Explorer utvikler en ny revlusjonerende 

autonom boresonde for prøveboring av olje- og gassfelt
•	 Devotek utvikler avanserte styrbare systemer for mer miljøvennlig og 

mer effektiv produksjon av seismiske data for oljeindustrien

KORT OM DEVOTEK:

•	 Omsetning:	100	MNOK
•	 Årsverk:	100,	hvorav	80	på	Kongsberg		
•	 Etablert	i	Kongsberg,	Asker,	Mandal	

og	Ålesund
•	 Bransjer:	Automotive,	Defence,	Industri,	

Maritim,	Olje	&	gass
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Esko-Graphics	Kongsberg	AS
Esko-Graphics Kongsberg utvikler og 
produserer skjæremaskiner. Maskinene 
skjærer kartong og bølgepapp for  
emballasjeindustrien, og emblemer og  
utstillingsmateriell for grafisk bransje. 
Esko-Graphics har hele tiden  
videreutviklet produktet og funnet  
nye anvendelsesområder basert på en  
solid basisteknologi. 

KORT OM ESKO-GRAPHICS KONGSBERG:

•	 Esko-Graphics	er	en	del	av	konsernet	
EskoArtworks

•	 Omsetning:	1,4	milliarder	NOK	hvorav	
170	MNOK	i	Kongsberg

•	 Ansatte:	900	hvorav	86	har	sin	
arbeidsplass	i	Kongsberg	

•	 Representert	i	35	land	

Visste du at
•	 Emblemene til Obamas innsettelsesdag ble skåret ut på den enorme 

skjæremaskinen fra Esko-Graphics; Kongsberg i-XL
•	 Esko-Graphics Kongsberg har levert tegnemaskiner til Boeing i mange tiår
•	 Esko-Graphics har redusert kostnadene til skipningsemballsje ved å erstatte 

tre eller finèr med bølgepapp i solide kvaliteter designet og tilskjært med  
en Kongsbergmaskin 
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Argos	Solutions	AS
Argos utvikler og leverer avanserte systemer 
for automatisk overflatekontroll og sørger 
for at møbel- og bygningsindustrien får 
plater av riktig kvalitet. Hvis du har en 
IKEA hylle eller et IKEA skap hjemme 
hos deg, så kan det godt være at det har 
blitt kontrollert av et Argos system. Argos 

er i ferd med å lansere et nytt revolusjo-
nerende system for automatisk reparasjon 
av kryssfinerplater. Systemet vil finne alle 
åpne kvisthull og sprekker som automatisk 
vil bli sparklet og reparert. 
 

Visste du at
•	 Argos var det første selskapet i ver-

den som automatiserte en operatørs 
kvalitetsvurderinger av overflatefeil 
på sponplater, MDF og gipsplater

•	 Hvis du la alle platene som Argos 
systemene inspiserer i løpet av et 
år etter hverandre, ville det tilsvare 
mer enn 20 ganger rundt jorden 

•	 Argos Solutions har 100 prosent 
salg internasjonalt og kunder i  
mer enn 20 land

KORT OM ARGOS SOLUTIONS:

•	 Argos	er	eid	av	Løvenskiold-Vækerø,	
Treschow	Fritzöe	og	Bergene	Holm		

•	 Omsetning:	10	MNOK					
•	 Ansatte:	10	personer	i	Kongsberg	
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Argos reparasjonssystem  
for kryssfiner 



• NCE Systems Engineering, Kongsberg er en av 12 næringsklynger 
i Norge som er tildelt status som Norwegian Centres of Expertise.

• Klyngen av teknologibedrifter på Kongsberg er ledende i Norge 
på å industrialisere større teknologiske nyvinninger, og har skapt ny 
industri og verdiskaping utelukkende ved bruk av hjernekraft,  
kompetanse og samarbeidsløsninger.

• NCE Systems Engineering skal bidra til å videreutvikle Kongsberg 
som et av verdens mest attraktive steder for utvikling og  
industrialisering av avanserte høyteknologiske produkter.

Postboks 1020 
3601 Kongsberg

NCE Systems Engineering, 
Kongsberg

+47 920 37 160
post@nce-se.no

www.nce-se.no
www.kongsberg.no

NCE Systems Engineering - 
fremmer Kongsbergindustrien
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