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Innledning

Deloitte Technology Fast 50

Deloittes Technology Fast 50 er en rangering av Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper, basert på omsetningsvekst gjennom de siste fire 
årene. Dette er det 16. året med denne kåringen, som anerkjenner omsetningsvekst drevet av intellektuelle verdier for å feire innovasjon og 
entreprenørskap.

Teknologisk utvikling og innovasjon er viktig for det norske samfunnet. Vi har mange idérike gründere, og det norske næringslivet er nyskapende 
på en rekke områder. Men det er et krevende skritt å gå fra idé til levedyktig virksomhet med mange arbeidsplasser, og det er enda mer 
krevende å gå fra å være en liten bedrift i et lokalmarked, til å være en stor internasjonal aktør.

Deloitte Fast 50 er en anerkjennelse av de som har klart å vokse og å skape levedyktige virksomhet over tid – en feiring av evnen til å skape 
reell omsetning og vekst! I denne rapporten vil du finne de 50 bedriftene som har vært aller best på dette i Norge.

Vi gratulerer!

Thomas Talén

Partner og Advokat

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

ttalen@deloitte.no

+47 924 96 975

Frode Vik Jensen

Partner

Markedsdirektør | Deloitte Norge

fvikjensen@deloitte.no

+47 995 95 000

mailto:ttalen@deloitte.no
tel:+4792496975
mailto:fvikjensen@deloitte.no
tel:+4799595000


3

Innhold

01 02 03 04 05
Innledning 
og kontakter
s 2.

Omstillingen 
har begynt!
s 4.

Nøkkeltall fra
årets liste
s 5.

Technology 
Fast 50 vinnere
s 6.

Technology Fast 
50 forts. 
s 11.

06
Kriterier for 
nominasjon
s 16.



44

Deloitte har i 16 år kåret de 50 raskest voksende teknologiselskapene i Norge. Hvert år har vi analysert en rekke av landets fremste 
vekstselskaper, og invitert noen av landets mest vellykkede innovatører til å delta på Deloittes Fast 50-arrangement. Vi har møtt mange 
fantastiske veksthistorier og blitt imponert over den gründerviljen og evnen til industribygging som finnes i Norge.

Når vi ser tilbake på disse 16 årene, ser vi en veldig interessant historie:

Hurra for gründerne! Først og fremst ser vi mange veldig spennende og gode bedriftshistorier. Det er ingen grunn til å være bekymret for 
skaperevnen i norsk næringsliv. Det utvikles fantastisk teknologi, og på det grunnlaget utvikles det også kreative, levedyktige bedrifter og 
arbeidsplasser. Bedriftene har gjennomgående høy lønnsomhet og rask internasjonalisering. Det gror godt i norsk næringsliv!

Hele landet i arbeid! Rapporten viser hvert eneste år at skaperevne og vekstevne ikke er noe som er isolert til en enkelt bransje eller en enkelt 
region. Teknologinæringen har vært sterk i mange år. Olje og oljeservice-relatert virksomhet har hatt god vekst. Vi har klart å utvikle spennende 
teknologivirksomheter innen fiskeri og havbruk. Veksten har kommet i Oslo-regionen, og den har kommet i alle landsdelene. Fra tid til annen 
spørres det om hva vi skal leve av i Norge etter oljen, og det letes etter en ny enkeltnæring som skal overta oljenæringens plass i 
næringsstrukturen i Norge. Basert på Fast 50 tror vi at svaret ikke er at vi skal leve av en enkelt næring. Vi skal leve av mange næringer, i alle 
regioner. Omstillingen er ikke noe vi må skape nå, den har allerede begynt og er godt i gang!

Innovasjon ja, men industrialisering? Alle Fast 50-kåringene viser likevel et annet særtrekk som kanskje er like viktig for Norge som 
industrinasjon: Vi klarer å skape ideer, men vi klarer ikke å skape store industrieventyr. Av de rundt 500 selskapene som har vært på en Fast 50-
liste de siste 16 årene, er det bare 18 som har klart å passere en omsetning på en milliard. På årets liste av de 50 raskest voksende bedriftene 
er det bare én som er i nærheten, nemlig Kolonial.no. De fleste stanser veksten mye før de blir store. Er det her vi kan finne det store 
potensialet for vekst i norsk næringsliv? 

Bør virkemiddelapparatet konsentrere innsatsen noe mer om industrialisering, og ikke bare innovasjon?

Omstillingen har begynt!

Introduksjon av Thomas Talén
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Nøkkeltall

Deloitte Norge Technology Fast 50 2019

Fem av 50 daglige ledere er kvinner

5

Gjennomsnittlig 
vekst i 2019

905%
26%

12%

24%

24%

14%

Antall 
ansatte

0-5

6-10

11-20

21-50

50+

Stiftet etter 2010

72%

Agder 2 %

Bransjer å følge med på fremover

Havbruk Proptech Medtech

Innlandet 2 %

Møre og Romsdal 6 %

Nordland 2 %

Oslo 32 %
Rogaland 12 %

Trønderlag 10 %

Vestfold 
og Telemark 6 %

Vestland 10 %

Viken 18 %

Troms og Finnmark 0 %

Geografisk 
fordeling

Futurehome AS 3861 %

Control Cutter AS  3427 %

Akvafuture AS 3207 %

Topp 3

Internasjonalisering
42 av 50 selskaper satser 
internasjonalt*

84    %

*Har kunder og/eller samarbeidspartnere 
utenfor Norge, og internasjonal profil
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Deloitte Norge Technology Fast 50

2019 Technology Fast 50 
vinnere
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03 Tech Fast 50 | Vinnere

#01

#02

#03

Futurehome AS

Vekst 3861 %

Control Cutter AS

Vekst 3427 %

Akvafuture AS

Vekst 3207 %
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03 Tech Fast 50 | Vinnere

Deloitte Norge Technology Fast 50 Vinner 2019

#01
FutureHome AS

futurehome.no

Nøkkelinformasjon

Organisasjonsnummer: 915 671 071

Hovedkontor: Stavanger

Daglig leder: Erik Stokkeland

Styreleder: Øyvind Husby

Eier: GET AS (51,012 %)

Stiftet: 2015

Ansatte: 27

Omsetning i 2015: 656 TNOK

Omsetning i 2018: 25.982 TNOK

Vekst: 3861 %

Virksomhet: Fremstilling av automatiserte 
hussystemer og andre produkter, samt 
deltagelse i andre virksomheter.

Kilde: Brønnøysundregistrene
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03 Tech Fast 50 | Vinnere

#02
Control Cutter AS

controlcutter.com

Nøkkelinformasjon

Organisasjonsnummer: 995 927 861

Hovedkontor: Tananger

Daglig leder: Lukas Andersen David

Styreleder: Petter Birkeland

Eier: SMART INSTALLATIONS AS (83,203 %)

Stiftet: 2010

Ansatte: 7

Omsetning i 2015: 538 TNOK

Omsetning i 2018: 18.976 TNOK

Vekst: 3427 %

Virksomhet: Produksjon og service av utstyr til 
bruk i olje- og marineindustrien, samt deltagelse 
i andre virksomheter.

Kilde: Brønnøysundregistrene
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03 Tech Fast 50 | Vinnere

#03
Akvafuture AS

akvafuture.com

Nøkkelinformasjon

Organisasjonsnummer: 914 764 238 
Nytt organisasjonsnummer 2020: 996 482 537

Hovedkontor: Brønnøysund

Daglig leder: Trond Otto Johnsen

Styreleder: Brynjar Kristian Forbergskog

Eier: BKF INVEST AS (39,232 %), CAMBIO AS 
(27,199 %) og Anders Næss (22,002 %)

Stiftet: 2011

Ansatte: 51

Omsetning i 2015: 6188 TNOK

Omsetning i 2018: 204.664 TNOK

Vekst: 3207 %

Virksomhet: Utvikling og uttesting av akva-
kulturteknologi, salg og utleie av utstyr og 
tjenester til oppdrettsnæringen, produksjon av 
akvakulturdyr, samt deltagelse i andre 
virksomheter.

Kilde: Brønnøysundregistrene
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2019 Technology Fast 50 
forts.
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Norwegian Emission
Abatement
Technologies AS

05 Tech Fast 50 | Vinnere

#04 #05 #06 #07
Fluctus AS
Vekst 2744 %

Sun Net AS
Vekst 2407 %

TM Norway AS
Vekst 2094 %

#08 #09 #10 #11

Vekst 2070 %

Internship AS
Vekst 2029 %

Numascale AS
Vekst 1797 %

Haru Systemer AS
Vekst 1576 %

#12 #13 #14 #15

Kolonial.no AS
Vekst 1133 %

Miljø og Havbruk AS
Vekst 1127%

Elliptic Laboratories AS
Vekst 1119 %

Winns AS
Vekst 1091 %

Fsubsea AS
Vekst 928 %
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Irtech AS

05 Tech Fast 50 | Vinnere

#16 #17 #18 #19
Fishglobe AS
Vekst 886 %

Termowood AS
Vekst 850 %

Nordic Unamanned AS
Vekst 742 %

#20 #21 #22 #23

Vekst 625 %

7Waves AS
Vekst 574 %

Ecosubsea AS
Vekst 569 %

Argos Solutions AS
Vekst 567 %

#24 #25 #26 #27

Respinor AS
Vekst 562 %

Paxter AS
Vekst 528 %

Vendanor AS
Vekst 485 %

Airthings AS
Vekst 474 %

Sensocure AS
Vekst 443 %
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Energiplan AS

05 Tech Fast 50 | Vinnere

#28 #29 #30 #31
Lillebakk AS
Vekst 433 %

Clean Marine AS
Vekst 423 %

Arribatec AS
Vekst 420 %

#32 #33 #34 #35

Vekst 411 %

Norsk Titanium AS
Vekst 400 %

Documaster AS
Vekst 399 %

Mekon AS
Vekst 392 %

#36 #37 #38 #39

Ace of Tools AS
Vekst 379%

BBHugme AS
Vekst 368 %

Kahoot! AS
Vekst 363 %

Thelma Biotel AS
Vekst 334 %

Oncoinvent AS
Vekst 304 %
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Smart Farm AS

05 Tech Fast 50 | Vinnere

#40 #41 #42 #43
Dignio AS
Vekst 296 %

Myworkout AS
Vekst 285 %

Reelwell AS
Vekst 275 %

#44 #45 #46 #47

Vekst 263 %

Cordina AS
Vekst 259 %

Epcon Evaporation
Technology AS
Vekst 249 %

Stingray Marine
Solutions AS
Vekst 235 %

#48 #49 #50

Arctic Nutrition AS
Vekst 211 %

Bever Control AS
Vekst 210 %

Ecomerden AS
Vekst 204 %

Otivio AS
Vekst 201 %
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Kriterier for nominasjon

Hva er kriteriene for nominasjon til Deloitte Technology Fast 
50?

I tillegg til å være et teknologiselskap, må selskapet ha vært i 
virksomhet i minst fire år - det vil si fire fulle 12-måneders 
finansielle perioder.

 Selskapet må ha en omsetning på minst 500.000 NOK første 
driftsår, og minst 10 MNOK i omsetning siste godkjente 
regnskapsår.

 Selskapet må ha hovedkontor i Norge.

 Selskaper som inngår som en del av et konsern er ikke kvalifisert, 
med mindre de har spredt eierskap og omsettes jevnlig.

Hvordan definerer vi et teknologiselskap?

I denne kåringen har vi en bred definisjon av teknologiselskap. 
Fellesnevneren for alle som kvalifiserer til nominasjon er at selskapet 
enten har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en 
innovativ måte å bruke eksisterende løsninger på. Det betyr at:

 både private og offentlige selskaper kan nomineres

 selskapet må utvikle eller gjøre bruk av ny teknologi som en del 
av virksomheten

 sammensetningen eller bruken av eksisterende løsninger må være 
innovativ

 virksomheten trenger ikke å tjene penger på løsningen, den kan 
være til bruk kun internt
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