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Ung gründer

Alle gitarister – se her!
hh25 år gamle Aleksander Torstensen er med på  

det han mener er en revolusjon i gitaristers verden:  
Lanseringen av en trådløs kontroll mellom  
el-gitaren og effektpedaler på gulvet.

– Finnes ikke det fra før da? Det er 
jo selvsagt at det må være mye en-
klere for en sologitarist å slippe å 
bøye seg ned for å justere eller tråk-
ke på pedalen, sier vi og tenker til-
bake på en rekke gitarister vi har 
sett på scenen som stadig må svin-
ge bortom settet med pedaler på 
gulver for å endre lydeffektene. 

– Nei, faktisk ikke. Vi har vært 
på de største instrumentmessene 
i Tyskland og USA, men der har 
vi ikke funnet noe liknende. Gi-
tarmerket Gibson har gitarer til 
30.000 kroner med innebygde ef-
fekter, men vår erfaring er at gita-
rister ønsker å bruke egne gitarer. 
Vi har opplevd stor interesse for 
vårt produkt, sier han.

Master i entreprenørskap
Vi tar det fra begynnelsen: Aleksan-
der begynte selv å spille gitar som 
16-åring. Metallica, Pink Floyd, 
Led Zeppelin, Queen, Radiohead 
og andre band åpnet øynene hans 
for gitaren som soloinstrument. 

Aleksander har tatt fire års udan-
nelse i datateknikk. Nå skal han 
fullføre en mastergrad i entrepre-
nørskap ved NTNU i Trondheim. 
Masteroppgaven skriver han om 
internasjonalisering, med lanserin-
gen av den trådløse kontrolleren på 
det internasjonale markedet som 
case.

Mannen bak oppfinnelsen er gi-
tarist Rune Aalberg Alstad. I lø-
pet av høsten danner de to, samt 
André Jonvik og Torkild Indsøy 
aksjeselskapet Aalberg Audio AS. 
Det er dette selskapet som skal 
lansere kontrollenheten med til-

hørende ekko-effektpedal på ver-
dens største handelsmesse for in-
strumenter i California i januar 
2014.

Jake Hertzog er med
Aalberg Audio har allerede fått jazz-
rockgitarist og journalist i verdens 
største gitarblad, Guitar Player Ma-
gazine, Jake Hertzog, tent på pro-
sjektet.

– Gjennom Jake og hans kontak-
ter blir mange dører åpnet. Vi har 
håp om å få prøvd ut dette på de 
store gitaristene, sier Aleksander 
Torstensen.

Han har store forventninger til 
lanseringen selv om mye arbeid 
gjenstår ennå. Gjennom Innova-
sjon Norge får de økonomisk støt-
te og et team på fire-fem eksperter 
som skal hjelpe dem fram på det 
amerikanske markedet. Teamet ser 
også etter en mulig investor.

– I løpet av høsten har vi ferdig en 
testserie, en 0-serie. Denne skal vi 
høste erfaringer med fram mot lan-
seringen. Vår største utfordring nå 
er å ta de riktige valgene; blant an-
net i forhold til markedsføringen og 
prissettingen, sier han.

Team Aalberg Audio har vunnet 
heder for oppfinnelsen gjennom 
forretningsplankonkurransen Ven-
ture Cup og er klar for nasjonal fi-
nale 18. oktober. De har også repre-
sentert Norge i en forretningsplan-
konkurranse i Texas som blir kalt 
«The Super Bowl of Investment 
Competitions».

Helene AndreAssen
helene.andreassen@aftenbladet.no

Aleksander 
Torstensen
hhAlder: 25
hhFra: Stavanger.
hhBosted:  

Trondheim.
hhUtdannelse: 

IB-linja ved  
St. Olav vgs,  
datautdannelse 
fra UCSD,  
San Diego  
og ved NTNU. 
Tar nå master i 
entreprenørskap 
ved entreprenør-
skolen til NTNU.
hhMer info: 

facebook.com/
AalbergAudio,

Aleksander  
Torstensen  
med gitaren  
sin og en kopi  
av kontrollen.  
Prototypen  
er i USA.   
Foto: Anders Minge
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Aalberg Audio
hhMed på laget: 

Jake Hertzog 
(journalist, Guitar 
Player Magazine), 
Innovasjon Norge 
(ekspertteam; 
bl.a., Mark  
Robinson), NTNU 
entreprenørskolen, 
Eggs Design.
hhProduksjon: 

Noca AS og  
Profi AS.
hhTrådløs  

teknologi: Nordic 
Semiconductor  
og Sintef.
hhFinansiering: 

Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, 
Adolf Øiens Fond 
og NTNU  
Discovery.

ETABLERER

Arbeidstid er tiden man «står 
til disposisjon for arbeidsgi-
ver». For å kunne «stå til dis-
posisjon» må man som regel 
være på arbeidsstedet hvor 
jobben skal utføres og være i 
stand til å utføre jobben som 
er beskrevet i kontrakt eller in-
struks. Skal man på kurs, vil 

det vanligvis være selve kurs-
deltakelsen som er utførelse av 
jobben, ikke reisen til eller fra. 
Slik en vanligvis tenker på rei-
ser i arbeidssammenheng, vil 
ikke reisetiden regnes som ar-
beidstid i lovens forstand.

Når reisetiden ikke regnes 
som arbeidstid, vil denne hel-

ler ikke spille inn når en skal 
vurdere arbeidstid opp mot lo-
vens grenser for overtid, eller 
om arbeidstiden for øvrig lig-
ger innenfor lovens grenser. 

I mange tilfeller ønsker en å 
kompensere for at arbeidsta-
keren bruker fritid på reiser for 
arbeidsgiveren. Dette er grun-

nen til at en ofte ser reisetid 
omtalt i tariffavtaler, arbeids-
kontrakter, personalhåndbø-
ker mv. En ser gjerne at reise-
tid internt blir regnet som ar-
beidstid og at dette kompen-
seres enten gjennom lønn eller 
avspasering på et senere tids-
punkt. 

Atle Knutsen,
juridisk rådgiver

Hvordan beregne arbeidstid når man reiser for arbeidsgiver?
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