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Trondheimsregionen - motor for vekst i            

et samlet Trøndelag  

• Trondheimsregionen består av 9 kommuner med mer enn 

290.000 innbyggere - vokser med ca. 4.000 i året 

• Bredt sammensatt næringsliv med mange vekstbransjer – 

ikke så konjunkturutsatt som andre regioner 

• Rik på mineraler og naturressurser  

• Meget attraktiv storbyregion med et godt omdømme 

• Samarbeider om en felles Strategisk næringsplan 

• Teknologihovedstad med et komplett økosystem 

• Flere store utbyggingsprosjekter i de kommende årene 

• Mange ansatte i forskning og høyere utdanning som er 

internasjonalt fremragende på mange områder 

• Nærheten til FoU-miljøene er regionens fremste fortrinn 

 

 

 



SINTEF TTO  

95 business angels 

Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen 

http://siva.no/


Meget godt omdømme 

Ordkrafts Omdømmebarometer: 

 

• Flere sier at de kan tenke seg å bo, jobbe og studere i   

  Trondheimsregionen enn i de andre storbyregionene         

  (Oslo, Bergen og Stavanger) 

 

Vi blir sett på som: 

• Det mest nyskapende næringslivet 

• Det beste studiestedet 

• Regionen med det beste forskningsmiljøet 

• Den tryggeste storbyregionen 

 

• 7 av 10 mener at vi er «Teknologihovedstaden» 

• 71% av de spurte forbinder oss med begrepet    

   «Teknologihovedstaden» 

 

 

 



Trondheimsregionens to store fortrinn 

1. Kunnskapsfabrikkene  

o NTNU, SINTEF og andre FoU-

miljø 

2. Storbyen  

o Trondheim som regionens 

dynamo 

 Hjernekraften gir grunnlag for vekst i hele 

regionen 

 Storbyen øker bolyst og attraktivitet også i 

omlandet 



Mer om FoU og kunnskap 

Trondheim: 36.000 studenter og 5.500 forskere  

 

NTNU (Norges største universitet): 

33.000 studenter i Trondheim 

3.500 årsverk i forskning og undervisning i Trondheim 

 

SINTEF: 

1.500 av 2.100 er ansatt i Trondheim 

Skandinavias største uavhengige forskningskonsern 

 

40 prosent i Trondheim har høyere utdanning 

(høgskole/universitet) - 30 prosent i Norge  

20 prosent av alle forskningsmidler går til Sør-Trøndelag 

Mest forskning per hode i Norge: 27.000 kr 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintef.no/


Teknologihovedstaden - også i 

næringssammenheng 

I følge Impello-analysen 2017 har Trondheimsregionen: 

 

675 teknologiselskaper – en økning på 26% siden 2012 

11.809 ansatte – en økning på 11% siden 2012 

21,3 mrd. i omsetning (2016) – en økning på 8% siden 2012 

 

 

Felles mål i regionen: 1.000 tech-selskaper med 20.000 ansatte innen 2025 

 

 

 

 

 

 

 



Trondheimsregionen i Trøndelag 

 64% av innbyggerne i Trøndelag bor i Trondheimsregionen (2017)                      

 Trondheimsregionen hadde en innbyggervekst på 1,3% i 2017 (på 

samme nivå som Oslo-regionen) 

 Trøndelag ekskl. Trondheimsregionen hadde 0-vekst i fjor 

 Trondheim var den raskest voksende storbyen i 2017 med +1,6% (foran 

Oslo med 1%, Bergen med 0,4% og Stavanger med 0,3%) 

 Noe forskjellig næringsstruktur sammenlignet med resten av Trøndelag 

– men mye er også likt 

 Trøndelags styrke er - på samme måte som Trondheimsregionen - 

nærheten til våre fremragende kompetansemiljøer innen utdanning og 

forskning, rik tilgang på mineraler og naturressurser, og et diversifisert 

næringsliv i vekst 

 Mulighetene er store om vi står «sammen for en sterk region» 

 

 



Trondheimsregionen som motor i nye Trøndelag 

 Trondheimsregionen er en mulighet og ikke en trussel for nye Trøndelag 

 Vi er gjensidig avhengig av hverandre – anerkjenne styrkene til storbyregionen og 
resten av fylket 

 Viktig å ta hele Trøndelag i bruk (for mye fokus på aksen Trondheim – Steinkjer i 
sammenslåingsprosessen) 

 Næringslivet er ikke opptatt av kommune- eller fylkesgrenser – ser på nye 
Trøndelag som en styrke for vekst i regionen 

 Næringsalliansen for Trondheimsregionen er utvidet til Næringsalliansen for 
Trøndelag  

 God start på samarbeidet i nye Trøndelag - plan for innovasjon og verdiskaping, 
som henger godt sammen med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

 Norgesmester i regionsamarbeid? Utfordring eller mulighet for et godt samarbeid i 
Trøndelag? 

 Nye føringer fra fylket mht. regionale næringsfond og finansiering av 
regionsamarbeid… 

 

 Trondheimsregionen er en motor for vekst i hele Trøndelag - vi må vise at vi ikke er 
oss selv nok, og Trøndelag må anerkjenne at storbyregionen er en styrke og ikke 
en trussel 

En sterk region i vekst 



Sammen for en sterk region 


