
 
 

 

 

PRESSEMELDING 
 

Tratec Norcon kjøper Trondheimsfirma: 

Controltec AS blir Tratec Norcon, avd. Trondheim 
 
Tratec Norcon styrker sin posisjon som en ledende automasjonsleverandør gjennom oppkjøpet av 
Controltec. 
Oppkjøpet tilfører Tratec Norcon et solid fagmiljø med dyktige medarbeidere sentralt plassert i Midt-
Norge. Gjennom oppkjøpet av Controltec følger Tratec Norcon sin strategi om å vokse innenfor sine 
etablerte markedsområder som en automasjons/SRO leverandør til samferdsel og industri. Tratec 
Norcon AS og Controltec AS utgjør heretter et automasjonsmiljø på 60 ansatte. 
 
Controltec og Tratec Norcon leverer prosjekter innen flere av de samme markedsområdene og vi ser 
frem til å fortsette dette arbeidet til det beste for våre kunder. Vi ønsker å styrke oss i forhold til 
prosjekter innen Industri og Vann- og avløp i Trondheimsområdet, og vil videreføre vår satsning 
innenfor SCADA og SRO prosjekter innen samferdsel. Sammen er Tratec Norcon AS og Controltec AS 
et betydelig kompetansemiljø med solide referanser og stor gjennomføringsevne.  
 
Vi ser frem til å styrke vårt fagmiljø og ikke minst vår tilgjengelighet i Midt-Norge. Tratec Norcon, avd. 
Trondheim vil bli et fagmiljø av ressurser med høy kompetanse, både på samferdsel og industri. 
Tratec Norcon er en av de største aktørene innen SRO Samferdsel, i Norge, og med Controltec på 
laget vil selskapet styrkes ytterligere i dette markedet, sier administrerende direktør i Tratec Norcon, 
Bent-Ståle Johansen 
 
Anniken Dahl, Daglig leder i Controltec sier følgende om oppkjøpet: 
Controltec gleder seg til å bli en del av et større teknologiselskap innen vårt fagfelt. Dette vil gi oss en 
tyngde i markedet med muligheter for å styrke oss innen flere markedsområder. Controltec og Tratec 
Norcon har tidligere jobbet sammen i prosjekter hvor vi har hatt ulike del-leveranser, og er godt kjent 
med hverandre fra før. Vi ser frem til å enda bedre kunne utnytte hverandres kompetanse og 
ressurser til det beste for kundene. 
 
 
Om Tratec Norcon: 
 
Tratec Norcon er ett av selskapene i Tratec-konsernet. Selskapet er i dag ca. 50 ansatte og omsatte i 
2021 for 116 mill. NOK. 
Selskapet har hovedkontor i Vennesla med avdelingskontor i Farsund og Stavanger.  
Tratec Norcon er en ledende softwareleverandør av avanserte styre- og kontrollsystemer mot 
industri, samferdsel, kommunalteknisk og offshore. Med vår kunnskap og teknologi leverer vi 
bærekraftige løsninger for våre kunder. Tratec Norcon innehar Rammeavtale med Statens Vegvesen, 
region Midt-Norge og leverer driftskontrollsystem for Vegtrafikksentralen på Tiller. Tratec Norcon 
har også flere SRO-prosjekt i Midt- og Nord-Norge der det leveres alt av styring, regulering og 
overvåking av tunneler. Tratec Norcon og Alcoa Mo i Rana har nylig inngått strategisk 
samarbeidsavtale om leveranse av automasjonstjenester.  
  



 
 
 
 
Sammen med søsterselskapet Tratec Solutions leverer Tratec Norcon automatiserte løsninger for 
bulk/ masse håndtering samt logistikk løsninger for post håndtering og bagasjehåndtering for 
flyplasser. Tratec Norcon leverer dessuten driftskontroll-løsninger for vann- og avløp hvor det er 
pågående prosjekter for Sandefjord kommune og Kristiansand kommune. 
 
 
Om Tratec-konsernet: 
Tratec AS omsatte i 2021 for totalt 765 millioner kroner og fikk et samlet driftsresultat på 41,6 
millioner kroner. Har til sammen 387 ansatte. Består av følgende selskaper, i tillegg til Tratec Norcon: 
 

• Tratec Solutions AS – som holder til på Nodeland med en avdeling på Forus i Stavanger. 
Leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale for prosessindustrien, 
logistikkløsninger for post og bagasje, samt tjenester og deler relatert til boreutstyr for 
riggselskaper over hele verden.  

• Tratec Halvorsen AS – som har hovedkvarter og verksted i Kvinesdal og produserer kjeler, 
trykkbeholdere og systemer for varmegjenvinning og vannbehandling. Teknologien brukes på 
land og offshore. 

• Tratec Teknikken AS – som har kontorer i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kristiansand og 
Mandal, og tilbyr elektriker- og rørleggertjenester til industri-, offshore- og privatmarkedet. 
 
 

 

         
Bilde 1 og 2:  Tratec Norcon 
Bilde 3: Controltec 
Bilder kan brukes fritt så lenge de akkrediteres Tratec og Controltec. 

 

Film fra Tratec Norcons arbeid på E39:  https://new.siemens.com/no/no/siemens-i-
norge/nyheter/industri/trafikkstyring-av-vei-og-tunnel.html 

 

For ytterligere kommentarer, kontakt:  

 

Bent-Ståle Johansen   Adm.Dir. Tratec Norcon, mob. 91 13 79 85 

Øystein Netland  Salg og marked Tratec Norcon, mob. 90 91 27 71 

Anniken Dahl   Daglig Leder Controltec AS, mob. 95 30 83 77 
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