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Historieglimt 163 

 

Autronica på Lade  

 

Autronica er en viktig bedrift som har vært på Lade i firti år. Den er i dag 

en norsk avdeling av amerikanske konsernet United Technologies Corporation 

(UTC). Leiekontrakten på Lade går ut i 2016. Høsten 2016 er det planen å flytte 

bedriften til nybygde lokaler ved Omkjøringsveien i Strinda. Der er den tidligere 

tomta til Diplom-Is i Bromstadveien 59 innkjøpt og bygging er i gang. Høyhuset 

på Lade skal ikke rives, men hele området er under ombygging for å få flere 

boliger og næringseiendommer på det fremtidige Lade. Med tanke på flyttingen 

fra Lade sier Jan Arve Gullvåg, direktør for produksjon og logistikk: 

«Logistikken er ikke god lenger på Lade. Dessuten er trafikksituasjonen i 

Haakon VII's gate helt umulig». Bedriften produserer brann- og 

gassvarslingsutstyr og har en avdeling i Sem ved Tønsberg. Firmaet ble 

grunnlagt i 1957 som Autronica a/s, men ble i 1988 organisert som to atskilte 

selskaper, Autronica Fire and Security a/s og a/s Navia Maritime, divisjon 

Autronica. Disse to navnene forteller noe om produksjonen i de to selskapene. 

Navia ble i år 2000 overtatt av Kongsberggruppen og befinner seg på Pirsenteret 

i Trondheim sammen med Kongsnberg Seatex. Det siste skudd på Autronica-

stammen er den danske avdelingen. Dansk Kidde har siden 1986 distribuert 

selskapets produkter i Danmark. Det ble til et Autronica-selskap i 2004. 

La oss se på selskapets produkter som uten tvil ligger i verdenstoppen på 

sitt spesielle felt. Det presenterer seg selv slik: «Autronica er ledende innovatør, 

produsent og leverandør av brannsikkerhetsutstyr og maritime målesystemer. 

Produktene ivaretar sikkerhet på land og sjø». Et av firmaets slagord er: «Vår 

filosofi er klar – vi verner om liv, miljø og verdier».  På firmaets hjemmesider 

listes produktene opp under syv stikkord: Branndeteksjon, integrert brann- og 

gassdeteksjon, talevarsling, nødlys, presentasjonssystemer, slukking og 

omicronsystemer. Branndeteksjon omfatter branndeteksjonssystemer for alt fra 

de minste barnehager til de største cruiseskip. Integrert brann- og 

gassdeteksjonssystemer. Autronica har utviklet verdens første interaktive og 

adressérbare system for integrert brann- og gassdeteksjon. Talevarsling ved et 

såkalt PA-system, public address sytem, som er Aurtonicas talealarm som 

forteller publikum over høyttalere om hva slags nødssituasjon det er. Folk vil 

med det samme få høre om det er en øvelse eller hva slags alvorlig nød. Nødlys 

er et omfattende utvalg av nød- og markeringslys for alt fra små, enkle systemer 

til store, kompleks installasjoner. Presentasjonssystemene fra Autronica, 

AutoMaster ISEMS (intergrerte safety and emergency system), gir brukeren full 

oversikt og kontroll ved hjelp av elektroniske tavler i en nødssituasjon. Slukking. 

Autronica leverer en rekke slukkingssystemer både med vanntåke, gass og 

skum. Ikke minst viktig er dette i restauranter, lugarer, korridorer, lager, 

høyrisikoområder og maskinrom. Omicron-produkter er spesielt utviklet for 
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olje- og gassutvinning og for det maritime markedet. Autronicas hjemmesider 

har på engelsk en oversikt over disse produktene. Omsorgssystemer er det siste 

på produktspekteret. Det omfatter ulike nødkalleapparater med vaktsentraler 

særlig for eldre og funksjonshemmede. 

Autronicahallen på Lade er et velkjent sted for beboerne på Lade. Der 

finner en både idrettshall og selskapslokaler til utleie. Gulvet i idrettshallen er av 

bøk sportsparkett som gir den rette svikt for bena og fører til mindre skader enn 

hardere gulv. Det er oppmerkede banemål i 20 x 40 meter for volleyball, 

basketball, badminton, tennis, bordtennis i tillegg til håndball, five-aside og 

innebandy. Møtelokalene på 220 kvadratmeter til maksimum 120 mennesker er 

velegnet til klubbmøter, konferanser og liknende. Her leies det ut til alle slags 

selskaper. Med et velegnet kjøkken som er godkjent av Mattilsynet, kan det 

serveres mat og drikke til de mest kresne. Det er ikke å undres over at 

Autronicahallen er populær på Lade. Alt er tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Når Autronica flytter til Bromstadveien kommer den til å erstatte en 

bedrift som har en lang historie i næringslivet i en helt annen bransje. 1. mars 

1967 startet firma a/l Iskrem produksjonen i sine nye lokaler her. I 1988 fikk de 

utvidede lokaler til en produksjon det var stor etterspørsel etter. Mangeårig 

direktør, Egil Sødal, forteller i Årbok for Strinda historielag 2007 historien om 

denne bedriften. 
 


