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NR 18/19 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 19/19 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 23.1.19  
 
Forslag til vedtak:  
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Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

NR 20/19    Kartlegging av grunnlaget for grønn næringsutvikling i Trondheimsregionen 

 

Sak:  "Kartlegge potensialet for det grønne skiftet i Trondheim" er et tiltak i 
Handlingsprogram: Klima og energi 2017-2020. Etter dialog mellom Miljøenheten i 
Trondheim kommune, Rådmannsforum og sekretariatet har vi blitt enig om at 
Trondheimsregionen blir fokusområdet for kartleggingen for å sikre tettere kobling 
med Strategisk næringsplan. 
  
Kartleggingsarbeidet skal utføres som et konsulentoppdrag og finansieres av både 
klimabudsjett i Trondheim kommune (200’) og Trondheimsregionen (50’) for å sikre 
felles eierskap. Det er Trondheim kommune som eier oppdraget. I den første omgang 
skal oppdragsbeskrivelsen konkretiseres av Miljøenheten og 
Trondheimsregionen/næringsstaben. Oppdraget lyses ut over sommeren. 
Chin-Yu Lee fra Miljøenheten vil informere nærmere i møtet. 

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 21/19  Presentasjon av prosjektet Klimapartnere Trøndelag 

  

 
Sak:   Klimapartnere er et nettverkstiltak med offentlig-privat samarbeid som skal jobbe 

systematisk med å kutte klimagassreduksjon og grønn næringsutvikling. Det startet i 
Agder i 2009, og stadig nye regioner har kommet til. Klimapartnere Trøndelag ble 
etablert høsten 2018. Leder Jon Ambrosius Svenningsen vil presentere arbeidet 
nærmere. 

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 22/19  Hvordan styrke verdiskapingen av campusutbyggingen 

 
Sak: Campusutbyggingen er både et meget viktig universitetsutbyggingstiltak og et 

gedigent byutviklingstiltak. Derfor er det viktig at vi er oss bevisst dette tidsvinduet 
som utbyggingen til også å legge til rette for å øke den langsiktige verdiskapingen i 
byen. Trondheim kommune har gitt NiT et oppdrag i form av et forprosjekt om å se 
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nærmere på hvordan dette kan gjøres. Mandatet for dette arbeidet ligger som 
vedlegg.  Børge Beisvåg næringspolitisk leder NiT vil orientere.  
 
 

Vedlegg 2: Mandat forprosjekt.  
 Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering  

  

NR 23/19  Visit Trondheim – bidrag til Vekstprosjektet 

 

Sak:  
 
 

Reiseliv og Visit Trondheim har vært et sentralt tema i Trondheimsregionen, delvis 
fordi det er viktig næring for stort sett alle kommunene, delvis fordi vi lokalt og 
regionalt har fått et momentum knyttet til mat – men også fordi det er 
strukturendringer som bør gjennomføres lokalt for å mer kraft i reiselivsarbeidet. 
 Det såkalte Vekstprosjektet adresserer nettopp dette: Å få alle kommunene med i 
Visit Trondheim, på samme måte som har skjedd ellers i landet rundt de større byene.  
 
Dette var tema på det felles formannskapsmøtet for kommunene i 
Trondheimsregionen som ble avholdt før påske, og signalene var positive fra alle 
kommunene. Målet om at alle kommunene skal gå inn fra 1/1-2020 er meget 
ambisiøst, men fortsatt ikke umulig. Det krever imidlertid at Visit Trondheim jobber 
godt opp mot kommuneorganisasjonene og næringslivet i den enkelte kommune. Og 
der møter Visit Trondheim mange har møtt før dem: Det å jobbe fram nye ressurser 
krever en ressursinnsats man ofte ikke har.  
 
Derfor leverte Visit Trondheim i februar en søknad til oss (vedlegg) om støtte til en 
ressurs som eksplisitt skal jobbe med Vekstprosjektet. I samråd med VT avventet vi 
det felles formannskapsmøtet før vi tok stilling til søknaden, og etter de positive 
signalene der er det naturlig å ta det opp som sak i Næringsrådet nå. 
 
 Sekretariatet er enig i de vurderingene som er gjort i søknaden, men det er pga 
turnover ikke lenger aktuelt å sette inn en intern ressurs for å gjøre jobben, det må 
hentes inn eksternt. Av hensyn til tidsperspektivet vil det neppe være aktuelt med en 
ordinær tilsettingsprosess, men det jobbes med alternativer. Søknadssummen på 
625’ er utenfor Næringsrådets fullmakter, men i og med tidsperioden blir en god del 
kortere enn stipulert i søknaden, og at det også bør settes av noe ressurser i VT, 
foreslår sekretariatet at det bevilges NOK 300 000,- til dette prosjektet. 

  
Vedlegg 3: Søknad fra Visit Trondheim.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet bevilger NOK 300 000,- til Visit Trondheim sitt Vekstprosjekt. 
Bevilgningen gjøres ut fra en forutsetning om at prosjektet gjennomføres mest mulig i 
tråd med prosjektbeskrivelsen, og at eventuelle endringer fortløpende avklares med 
daglig leder/prosjektleder SNP. Det bes om at det gis en underveisorientering i 
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Næringsrådet i løpet av høsten 2019, og det leveres regnskap og en kort 
prosjektrapport etter at prosjektet er gjennomført. 

 
 

NR 24/19 Sluttrapport/tanker om veien videre for Interactiv Digital Center 

 

Sak:  
 
 

Næringsrådet har tidligere bevilget midler til arbeidet med Interactiv Digital Center 
(IDC), og prosjektleder Louise Helliksen har vært inne i Næringsrådet og orientert. 
Prosjektet har vært ambisiøst og krevende, men mange partnere med forskjellig 
vinkling på arbeidet. Louise Helliksen vil presentere en sluttrapport og tanker om 
veien videre i Næringsrådets møte. 
 

  
Forslag til vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 25/19 Impelloanalysen om autonome transportformer – hvordan ta det videre? 

 

Sak:  
 
 

I Trondheimsregionen/Trøndelag finnes det mange spennende miljø innen autonome 
transportformer, både i form av bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljø. 
Trondheim kommune ga Impello Analyse et oppdrag om kartlegge hva som finnes, 
men også med en tilleggsbestilling om å gi innspill til disse tre områdene: 

 Hvordan kan vi regionalt skape større verdiskaping av disse prosjektene? 

 Er det mulig å dra ut synergieffekter på tvers av disse prosjektene? Kan det brukes til 

stimulere til klyngeutvikling? 

 Hvordan kan Trondheimsregionen som testarena utvikles videre? Hva vil det kreve av 

organisering, tilrettelegging og ressurser? 

Rapporten ligger ved som vedlegg, hovedpunktene blir presentert under møtet som 
et oppspill til diskusjon om hvordan vi følger opp anbefalingene. 

  
Vedlegg 4: Kartlegging. 
Vedlegg 5: Anbefalinger.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 26/19 Måling av digitaliseringsgrad i næringslivet – sluttrapport fra Junior Consulting 

 

Sak:  
 
 

Dette var et tema også å det siste Næringsrådet, Birger Elvestad vil gi en 
sluttrapportering på arbeidet.  

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 
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.  

NR 27/19 Havromsanalyse for Trøndelag – tilbud fra SINTEF 

 

Sak:  
 
 

SINTEF skal på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune gjennomføre en 
Havromsanalyse for Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune ønsker å få utarbeidet en 
verdiskapingsanalyse for Havrommet i Trøndelag. Prosjektets formål er å fremskaffe 
et solid og oppdatert faktagrunnlag som diskusjon og analyse kan bygge på, bl.a. ved 
utforming av regionale strategier og næringspolitikk. Prosjektet har derfor som mål å 
medvirke til å styrke faktagrunnlaget knyttet til Havrommet. Dette gjøres ved å 
dokumentere og synliggjøre verdiskapingen og ringvirkningene fra aktiviteten i det 
trønderske Havrommet.  
 
Prosjektets geografiske nedslagsfelt er Trøndelag pluss at de skal presentere del-
resultater på økonomiske ringvirkninger Orkdalsregionen, Fosen, Namdalen, 
Innherred og Trondheimsregionen pluss resten av Trøndelag. 
 
Utover dette spør SINTEF om det er kommuner/regioner som kan være interessert i 
en egen tilleggsanalyse som går i dybden på sin kommune/region. En slik 
tilleggsanalyse vil inneholde en analyse av den økonomiske utviklingen i bedrifter og 
næringer i havrommet i regionen. De vil også synliggjøre de økonomiske 
ringvirkningene fra Havrommet i regionen har på andre næringer i regionen. De 
anslår at en tilleggsanalyse vil ligge i størrelsesorden 150.000,- eks. mva. Den endelige 
prisen vil avhenge av omfang og kompleksitet av havromsnæringene i den enkelte 
kommune/region. 
 
SINTEF ønsker en så rask tilbakemelding som mulig på tilbudet. På den ene siden så 
har det å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget vært en rolle som 
Trondheimsregionen har tatt, på den andre siden virker prissettingen av slik 
tilleggsanalyse ganske høy. Sekretariatet har likevel falt ned på å anbefale at 
Trondheimsregionen setter av NOK 150 000,- til å gjennomføre en slik analyse.  
 
 

  
Forslag til vedtak:  

Næringsrådet bevilger NOK 150 000,- til å gjennomføre en ringvirkningsanalyse som 
skissert i tilbudet fra SINTEF. 

  

NR 28/19 Tecuity Cluster Scaleup program 

 

Sak:  
 
 

Tequity Cluster lanserer et scaleup program som starter høsten 2019. Programmet 
retter seg mot teknologibedrifter (scaleups) som har ambisjoner om raskere vekst. I 
programmet vil 6 utvalgte scaleups gå gjennom 4 sentrale temaer. Hvert tema består 
av en fagdag, en arbeidsperiode og en workshop. Mer informasjon finnes på 
www.tequitycluster.no/scaleup og i den vedlagte presentasjonen. Programmet har en 
egenandel per scaleup på kr 5 000 til dekking av kostnader med bevertning og lokaler.  
 
Sekretariatet har vært i kontakt med Tequity om dette og gitt tilsagn om støtte på 

http://www.tequitycluster.no/scaleup
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NOK 25 000,-. DNB og Innovasjon Norge er også inne med støtte. Etter sekretariatets 
mening er dette et godt tiltak som både adresserer det som er allment anerkjent som 
vårt problem – for få som skalerer opp – og som bidrar til å gi Tequity flere føtter å stå 
på. 

 
Vedlegg 6: Presentasjon.  

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

 NR 29/19  Statusoppdatering og restanseliste 

 

  
  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 

 

NR 30/19  Eventuelt  

 

Sak:   
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Innledning – Impellos mandat
Bestilling til Impello Management AS om analyse av 
autonomi-miljøet i Trondheimsregionen:
Det finnes etter hvert flere prosjekt i Trondheimsregionen som prøver ut 
autonomi innen forskjellige transportformer. Det er enten igangsatt eller 
planlegges prosjekt innen autonomi innen forskjellige områder – i luft, på 
land, på sjø og under sjø  - sivil og militær aktivitet. Disse prosjektene 
involverer både FoU-miljø og relevant næringsliv.
Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om dette området, derfor 
ber Trondheim kommune Impello Management lage en analyse 
bestående av disse elementene:
1. En kartlegging av eksisterende og planlagte autonomi-prosjekter i 

Trondheimsregionen, og hvilke testarenaer som finnes. Kjente 
testarenaer utenom Trondheimsregionen (som for eksempel 
Agdenes og Røros) bør også tas med.

2. Kartlegging av hvilke FoU-miljøer og bedrifter som er knyttet til disse 
prosjektene (aktørbilde).

3. Anbefalinger om veien videre innen disse områdene:
a. Hvordan kan vi regionalt skape større verdiskaping av disse 

prosjektene?
b. Er det mulig å dra ut synergieffekter på tvers av disse 

prosjektene? Kan det brukes til stimulere til klyngeutvikling?
c. Hvordan kan Trondheimsregionen som testarena utvikles videre? 

Hva vil det kreve av organisering, tilrettelegging og ressurser?
Det er ønskelig at denne analysen sluttføres innen 1. april 2019. Analysen 
skal utarbeides innen en økonomisk ramme på NOK 200 000.
Desember 2018

2

På oppdrag fra Trondheim kommune har Impello kartlagt autonomi-
miljøet trondheimsregionen. Arbeidet har resultert i to rapporter:
§ Kartlegging av aktører, prosjekter og testområder innen hav (maritim), 

land og luft. Flere av aktørene er aktive i flere av disse sektorene. 
§ Anbefalinger (denne rapporten) til Trondheim kommune om hvordan 

kommunen kan bidra til vekst og utvikling av autonomimiljøet i regionen. 

Kartleggingen er basert på informasjon fra nettsider, prosjektpresentasjoner, 
prosjektsøknader, regnskapsinformasjon og andre offentlig tilgjengelige kilder. I 
tillegg har vi fått oppdatert informasjon i intervjuer med nøkkelpersoner i 
bedriftene og FoU-miljøene i autonomimiljøet. 

Anbefalingene er i hovedsak basert på tilbakemeldinger fra intervjuene. 
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Kilder

Intervjuer

Impello har gjennomført intervju og samtaler med relevante 
personer i bedrifter og FoU-miljø, samt fått tilsendt relevant 
informasjon fra tilknyttede aktører. 

Utgangspunktet for samtalene var følgende: 

1. Hvilke autonomiprosjekter er dere involvert i, og hva er din/deres rolle?
2. Hvorfor har dere valgt Trondheimsregionen for utvikling og testing?
3. Hvilke andre aktører, autonomiprosjekter og initiativ kjenner dere til i 

regionen?
4. Hva er verdien av samarbeidsprosjekter og klyngesamarbeid rundt 

autonomimiljøet i regionen?
5. Hva kan kommunene bidra med (rolle, bidrag) for å tilrettelegge for slike 

initiativ, prosjekter og testarenaer? 

3

§ Ivar Blikø – Fosen Innovasjon AS
§ Vegard Hovstein – Maritime Robotics AS
§ Tor Arne Pedersen – DNV GL AS
§ Nicolai Husteli – Scout Drone Inspection AS
§ Olav Madland – Applied Autonomy AS
§ Asgeir Sørensen – SFI AMOS/NTNU
§ Ørnulf Rødseth – SINTEF
§ Arne Kjørsvik – Eelume AS
§ Erik Dyrkoren – Blueye Robotics AS
§ Per Morten Veierland – Sevendof AS
§ Trond Bakken – SINTEF
§ Ketil Bø – Trollhetta AS
§ Jorulf Husbyn – Stjørdal kommune
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Autonomimiljøet i dag
Autonomimiljøet i trondheimsregionen består av noen store 
virksomheter som er nasjonalt eller internasjonalt eid, flere mindre 
lokale selskap samt forskningsinstitusjonene NTNU og SINTEF.
Det maritime autonomimiljøet i Trondheim er verdensledende. De senere årene 
har flere bedrifter blitt etablert med utgangspunkt i kunnskap og teknologi fra 
NTNU- og SINTEF-miljøet. Eksempler er droner og undervannsfartøy. 

Flere av droneselskapene er etablert i samarbeid med store kunder for å løse helt 
konkrete problemstillinger. For selskap med aktivitet innen maritim og landbasert 
autonomi utgjør løsningene en del av en større transportkjede, og det er derfor 
større etableringshindre og vanskeligere å få innpass i disse markedene. 

Nærheten til forskningsmiljøene og et sterkt universitetsmiljø oppgis som den 
viktigste grunnen til at selskapene oppretter kontorer og deltar i prosjekter i 
trondheimsregionen. Miljøet oppleves som oversiktlig og samarbeidsvillig der 
selskapene involverer hverandre i prosjekter og er positive til kompetanse-
overføring. Med unntak av de aller minste aktørene har de fleste selskapene god 
oversikt over hvilke andre aktører som er en del av autonomimiljøet. 

En styrke ved autonomimiljøet er at NTNU og SINTEF ofte deltar i prosjektene. 
Forskningsmiljøene gir dermed et positivt bidrag i søknadsprosessene, samtidig 
som det genererer aktivitet og oppdrag for bedriftene. 

4

Faksimiler fra Adressavisen
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Anbefalte tiltak
Aktørene i autonomimiljøet i regionen er godt fornøyde med kommunens tidligere tiltak, spesielt støtten til 
etablering av Trondheimsfjorden som testarena. Miljøet synes likevel at engasjementet fra kommunene er 
begrenset og etterlyser en bedre forankring av autonomisatsingen. 
Basert på samtaler med relevante aktører i regionen har Impello skissert fire tiltaksområder der Trondheim kommune (og de 
øvrige kommunene i regionen) kan ta en aktiv rolle og gi et reelt bidrag for å øke aktiviteten og verdiskapingen i autonomi-
prosjektene. Flere av tiltakene kan koples til eksisterende strategier, for eksempel Trondheim kommunes gründerstrategi. 

5

Anbefalte tiltaksområder:
1. Kommunal tilrettelegging: Bli en kompetent medspiller og tilrettelegger, spesielt i prosjekter som krever 

offentlige tillatelser eller kunnskap om regulatoriske forhold. 

2. Kommunikasjon og markedsføring av regionens prosjekter, testarenaer, bedrifter og forskningsmiljø. Dette vil 
øke attraktiviteten og posisjonere regionen som «the place to be» hvis man skal arbeide med autonomi. 

3. Utprøving av ny teknologi i kommunale prosjekter: Kommunen kan bidra til kompetanseutvikling i autonomi-
miljøet gjennom rollen som pilotkunde eller ved strategisk bruk av innkjøpsfunksjonen. 

4. Initiativtaker til samarbeid: Kommunen kan være initiativtaker til å etablere samarbeid. Dette vil bidra til 
kompetanseoverføring, gi synergieffekter og markedsmuligheter for aktørene i regionen
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Tiltak 1: 

Kommunal tilrettelegging
Bli en kompetent medspiller og tilrettelegger, 
spesielt i prosjekter som krever offentlige tillatelser 
eller kunnskap om regulatoriske forhold. 
Kommunene må klargjøre hvor de kan ta en reell rolle og der de 
kan gi et aktivt bidrag i form av kompetanse, tilgang til ressurser, 
og tilrettelegging gjennom sin myndighetsutøvelse. 

Tilrettelegging og forutsigbarhet: Bedriftene og forskningsmiljøene har 
behov for tydelig kommunikasjon og forutsigbarhet om hvordan 
kommunene vil legge til rette for utvikling og testing, og hva som vil 
tillates. Autonomiaktørene mangler oversiktlig og konsistent informasjon. 

Bedriftene opplever at kommunene slår hardt ned på ikke-autorisert 
testing. De etterlyser større vilje til å støtte opp under testforsøk. Dette 
innebærer at kommunene må være tilgjengelig for spørsmål og 
avklaringer i forkant slik at feiltesting unngås. 

Kompetanse om lovverk: Kommunene må bygge opp kunnskap om 
nasjonalt og europeisk lovverk, tillatelser og søknadsprosesser slik at de 
kan bli en kompetent medspiller i planlegging og gjennomføring av 
prosjektene. Som lokal/regional myndighet er det naturlig at  
kommunene er involvert i dialog med f.eks. nasjonale tilsyn 
(luftfartstilsyn, sjøfartstilsynet, mv.).

Det nasjonale og internasjonale lovverket for testing av droner, 
autonome kjøretøy og fartøy er i utvikling. For små selskaper er det 
derfor utfordrende å navigere i et komplisert lovverk, spesielt 
internasjonalt. Som del av tilretteleggingsrollen bør kommunene bygge 
opp nødvendig kunnskap om eksisterende og foreslått framtidig lovverk, 
spesielt i EU. Dermed kan kommunene fungere som en kompetent 
rådgiver og støttespiller. I dag bruker bedriftene store ressurser på å 
forstå dagens lovverk og potensielle pålagte endringer. 

Initiativtaker til møteplasser og samarbeid: Kommunene kan ta et aktivt 
rolle der de tar initiativ til å etablere regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid. Dette kan være samarbeidsprosjekter (som f.eks svensk/ 
norsk samarbeid for droner), møteplasser/forum og andre initiativ. Dette 
kan motivere aktørene i autonomimiljøet til å skape viktig domene-
kunnskap sammen og som kan styrke det samlede miljøet og regionen. 

Konkrete forslag fra aktørene:
§ Utleie av båter fra Trondheim Havn i forbindelse med testing av teknologi. 

Disse egner seg for testing, og kapasiteten blir på langt nær utnyttet 100 %. 
For små bedrifter vil tilgang til slike båter ha stor verdi. 

§ Kommunene (og fylket) kan bidra med «symbolsk» finansiering til nye 
prosjektinitiativ. Bedriftene erfarer at slik finansiering og offisiell «backing» 
ofte kan være utløsende for å oppnå annen finansiering. 

§ Involvering og bidrag i prosjektsøknader og konkurranseutsatte prosjekter.

6
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Tiltak 2: 

Kommunikasjon og markedsføring av autonomimiljøet
Kommunikasjon og markedsføring av regionens 
prosjekter, testarenaer, bedrifter og forskningsmiljø. 
Dette vil øke attraktiviteten og posisjonere regionen 
som «the place to be» hvis man skal arbeide med 
autonomi. 

Markedsføring: Salg og markedsføring av tidligfaseteknologi er alltid 
utfordrende. Trondheim har et maritimt teknologi- og forskningsmiljø 
med kunnskap, laboratorier og testarenaer i verdensklasse. Dette må 
gjøres enda mer attraktivt og markedsføres nasjonalt og internasjonalt. 
Ved å «framsnakke» kompetansen i bedriftene og forskningsmiljøene, og 
infrastrukturen som er tilgjengelig i regionen, kan kommunene bidra til 
økt oppmerksomhet og dermed økt interesse for å engasjere seg i 
autonomimiljøet og skape prosjektene sammen med bedriftene. Dette vil 
bidra til at flere selskaper vil vurdere Trondheim som et attraktivt sted å 
utvikle ny virksomhet. 

Kommunen kan ta initiativ til møter med autonomiselskaper som 
potensielt kan utnytte testfasilitetene og ta en aktiv rolle i nasjonale og 
internasjonale arenaer for å synliggjøre mulighetene som ligger i å 
etablere selskap i Trondheim og nærområdet. 
Kommunikasjon: Offentlig «backing» av autonomimiljøet med et tydelig 
budskap om at regionen i fellesskap satser på forskning, teknologi og 

forretningsutvikling innen autonomi er i seg selv et viktig virkemiddel for 
å løfte bransjen og legge til rette for fremtidig verdiskaping. 

Kommunikasjon med nasjonale myndigheter og tilsyn i forbindelse med 
planlegging og gjennomføring av prosjekter viktig for å øke 
sannsynligheten for at Trondheim og regionen blir et nasjojnalt og 
internasjonalt «fyrtårn» innen autonomi. 

Rekruttering: Det er et sterkt universitetsmiljø i Trondheim. For mange 
virksomheter er dette det viktigste argumentet for å etablere eller 
opprettholde aktivitet i regionen. De små virksomhetene opplever 
imidlertid at det er utfordrende å tiltrekke seg relevant kompetanse fra 
universitetsmiljøet. Synliggjøring av hvilke jobbmuligheter som finnes vil 
derfor være viktig, og der Trondheim kommune kan bidra positivt. 

Konkrete forslag fra aktørene: 
Internasjonal konferanse/messe for maritim autonomi: I dag finnes det 
ingen store konferanser på dette området i verden, og Trondheim har 
alle forutsetninger for å ta denne posisjonen. Dette krever imidlertid en 
felles satsing og med et ambisjonsnivå tilsvarende Aquanor og Nor-
fishing. En slik konferanse/messe er etterspurt i det internasjonale 
miljøet, og dersom Trondheim ikke tar posisjonen i løpet av 1-2 år så vil 
andre land ta den. Trondheimsregionen som initiativtaker til å utrede 
muligheten, men at industriaktørene og forskningsmiljøene blir ansvarlig 
for drift og gjennomføring. 

7
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Tiltak 3: 

Utprøving av ny teknologi i kommunale prosjekter
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Kommunen kan bidra til kompetanseutvikling i 
autonomimiljøet gjennom rollen som pilotkunde 
eller ved strategisk bruk av innkjøpsfunksjonen. . 
Kommunen kan gjennom bruk av innkjøpsfunksjonen gi bedriftene 
relevant markedserfaring, synliggjøre kommersialiseringspotensial 
og gi muligheter for å teste teknologien.  

Pilotkunde: Dersom Trondheim kommune tar en rolle som pilotkunde i 
enkelte av prosjektene i autonomimiljøet så kan kommunene bidra til 
både kompetansebygging og omsetning, noe som over tid kan gi viktige 
ringvirkninger. For små selskaper med ny teknologi er det avgjørende å 
ha med relevante pilotkunder slik at løsningene kan prøves ut i reelle 
situasjoner. 
Aktørene er sterke på teknologiutvikling, men at synes at 
markedsutvikling og tilpasning til kundebehov er utfordrende. 
Kompetansebygging gjennom oppdrag og prosjekter i samarbeid med 
kommunen kan bidra til å utvikle den erfaringen som bedriftene mangler 
for å realisere teknologien kommersielt. Det er avgjørende det er 
oppdrag som er krevende, og som har realistiske vilkår.

Innkjøpsfunksjonen: Trondheim kommune har stor innkjøpsmakt og kan 
medvirke til utvikling av autonomimiljøet gjennom pilotprosjekter, i 
oppdragsprosjekter eller i offentlige innkjøp der det stilles krav om bruk 
av moderne teknologi. 
Mulige målsetninger for kommunen kan være at en viss andel av 
innkjøpene skal være lokalt utviklet teknologi, eller at kommunen har en 
tydelig ambisjon at den skal være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi 
og nye løsninger. 
Bruk av innkjøpsfunksjonen til å støtte autonomimiljøet bør ses i 
sammenheng med avtalen om Trondheim som universitetskommune der 
kommunen og NTNU samarbeider om å gi byen langsiktig tilgang på 
kunnskap, kompetanse og teknologi. Involvering i pilotprosjekter eller 
oppdragsprosjekter som ikke er basert på konvensjonelle/eksisterende 
løsninger vil bidra til å underbygge ambisjonen om at Trondheim og 
regionen skal ha en ledende posisjon innen innovasjon og omstilling i 
offentlig sektor. 
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Tiltak 4: 

Initiativtaker til samarbeid
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Kommunen kan være initiativtaker til å etablere 
samarbeid. Dette vil bidra til kompetanse-
overføring, gi synergieffekter og markeds-
muligheter for aktørene i regionen. 
Samarbeid i ulike former er viktig i utvikling av sterke fagmiljø og 
markedsrelasjoner. Gjennom samarbeid kan selskapene utveksle 
kunnskap, utnytte synergier, samarbeide om markedsføring og 
synliggjøres for potensielle kunder. 

Interkommunalt samarbeid: Trondheim kommune kan initiere 
interkommunale samarbeidsavtaler der formålet er å legge til rette for 
erfaringsoverføring mellom kommunene og autonomibedriftene. Dette kan 
skape nye muligheter, og også gjøre det enklere for lokale aktører å 
samarbeide med andre med lignende teknologi. 
For aktiviteter knyttet til land og luft er det spesielt relevant med nasjonalt 
samarbeid siden miljøet både regionalt og nasjonalt er lite. Etablering av et 
nasjonalt «tyngdepunkt» kan være avgjørende for at norsk teknologi skal 
lykkes internasjonalt. 
For landbaserte kjøretøy er det etablert et sterkt miljø på Kongsberg. 
Strategisk samarbeid (også gjennom kommunen) kan bidra til å styrke 
kompetansen og tilgangen til prosjekter for aktørene i trondheimsregionen. 

For det maritime miljøet er det naturlig å innlede samarbeid med andre 
kommuner i Trøndelag, og eventuelt SAMS-miljøet i Oslofjorden. 
Klyngesamarbeid: Samarbeidet kan forsterkes dersom noen tar initiativ til 
en klyngeetablering (f.eks en Arena-klynge). Autonomiselskapene uttrykker 
at det er stor samarbeidsvilje i miljøet, men at større initiativ er vanskelig å 
gjennomføre siden ingen av selskapene har ressurser selv til å være pådriver. 
Denne rollen kan Trondheim kommune eller Trondheimsregionen fylle. 
Dersom et klyngeinitiativ skal gi verdi for aktørene, så må det være et tydelig 
fokus på kommersialisering og markedsføring. Flere aktører mener at et 
klyngeinitiativ bør spisses mot maritime anvendelser. Noen mener også det 
er klare synergimuligheter mellom hav/land/luft, mens andre oppfatter at 
avstanden mellom teknologitilpasningen i disse bransjene er så store at 
samarbeid er lite aktuelt. Tilbakemeldingene spriker mao. 
Øvrige samarbeidsinitiativ kan omfatte prosjektinitiativ med andre land 
(eks. SØT-samarbeidet mellom Trondheim, Sundsvall og Östersund) eller 
lokale møteplasser og arrangementer for å bygge opp under innovasjon, 
erfaringsoverføring og kunderelasjoner. Workshops mellom potensielle 
lokale kunder og teknologiselskaper er et etterspurt tiltak i likhet med 
opprettelse av et fysiske møteplasser for miljøet der innovasjon og nye 
selskap har hovedfokus. Det er avgjørende at slike initiativ har opphav i 
behovene til autonomiaktørene siden effekt av «sporadiske» møter og 
sammenkomster uten tydelig agenda eller fokus vurderes som lite verdifullt. 
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OM IMPELLO MANAGEMENT

Impello Management er et ledende frittstående 
rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Vi har en 
omfattende kunde- og oppdragsportefølje som inkluderer 
konsern, modne bedrifter, start-ups, vekstselskaper og 
forskningsmiljø innen flere bransjer med særlig fokus på 
IKT, energi, olje og gass, maritim og havbruk. 

Siden oppstarten av selskapet i 2005 har vi vært involvert i 
mer enn 100 transaksjonsprosesser og 700 konsulent- og 
management-for-hire-oppdrag. 

De ansatte har utdannelse på mastergradsnivå som 
økonomer og ingeniører. Selskapet har hovedkontor i 
Trondheim og er 100% eid av de ansatte. 

Impello er eksklusivt norsk medlem av M&A-nettverket 
Globalscope. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne rapporten er utarbeidet av Impello Management AS 
(«Impello») på vegne av Trondheim kommune.

Informasjonen presentert i rapporten er innhentet fra 
diverse offentlige kilder. Impellos oppdrag har vært å 
utarbeide en rapport basert på eksisterende informasjon 
slik som nettsider, prosjektpresentasjoner, prosjekt-
søknader, regnskapsinformasjon og andre offentlig 
tilgjengelige kilder. 

Impello tar ikke ansvar for eventuelle mangler eller feil i 
informasjonen i rapporten. 
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Autonomi – aktører i Trondheimsregionen
Rapporten viser en oversikt over pågående og planlagte 
prosjekter innen autonomi (hav, land, luft) og testområder i 
Trondheimsregionen. I tillegg er bedrifter og FoU-miljøer som 
er tilknyttet disse prosjektene kartlagt. 

Definisjon av autonomi*: «Autonome systemer er selvgående, ubemannede 
systemer – som marine farkoster under vann, førerløse skip/biler eller droner i 
lufta. Et autonomt system har evnen til å ta avgjørelser om egne handlinger 
mens det utfører en operasjon uten å påvirkes direkte av en operatør.»

Autonomi for transportformål: I rapporten er autonomi-definisjonen utvidet til 
også å gjelde prosjekter og aktører innen delvis autonome systemer. Hoved-
fokus i rapporten er autonome løsninger for transportformål (hav, land, luft). 
Dette innebærer at f.eks. autonome sikkerhetssystemer og andre tilgrensende 
teknologiområder som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring ikke inngår. 

3
Foto: Applied Autonomy

Foto: SINTEF

Foto: ThinkStock

* www.sintef.no/siste-nytt/slik-skal-de-hjelpe-industrien-med-autonome-system

http://www.sintef.no/siste-nytt/slik-skal-de-hjelpe-industrien-med-autonome-system
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Om Trondheimsregionen
Trondheimsregionen er et samarbeid 
mellom ni kommuner som gjennom 
samarbeid skal styrke regionens nasjonale 
og internasjonale konkurransesituasjon. 

Trondheimsregionen består av Stjørdal, 
Malvik, Trondheim, Klæbu, Midtre Gauldal, 
Orkdal, Skaun og Indre Fosen.

Mål Trondheimsregionen:
§ Øke regionens andel av landets verdi-

skaping slik at den tilsvarer andelen av 
befolkningen som bor i regionen. 

§ Doble antall teknologibedrifter og 
arbeidsplasser innen 2025.

www.trondheimsregionen.no
5

Illustrasjon: Trondheimsregionen

Indre fosen

http://www.trondheimsregionen.no/
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Autonomi – aktører i trondheimsregionen
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Luft

Land

Hav

Teknologileverandører (underleverandører) Andre aktører
§ NFAS – Norsk forum for autonome skip (interessegruppe)
§ UAS Norway – Norsk forening for ubemannede luftfartøy
§ Fosen Innovasjon AS – regionalt innovasjonsselskap
§ Hell Arena AS - (prosjektselskap bak initiativet Hell Mobility Arena)
§ MarineUAS - dronenettverk som følge av EU 2020-prosjekt (2015–2017) 

Forskning

NTNU
§ Flere institutter

SINTEF
§ SINTEF Ocean
§ SINTEF Digital

SINTEF og NTNU er 
involvert mange 
prosjekter innen 
hav, land og luft

Teknologi

§ Kongsberg Maritime AS
§ Kongsberg Seatex AS
§ DNV GL AS
§ Trondheim Havn IKS

§ Eelume AS
§ Maritime Robotics AS
§ A-Ferry (under etabl.)
§ Trollhetta AS

§ Applied Autonomy AS
§ FourC AS
§ NSB

§ Scout Drone Inspection AS
§ Sevendof AS

Testarenaer

§ Trondheimsfjorden

§ Hell Mobility Arena
§ Marienborg - Øya

§ Røros – Östersund
§ Agdenes Airfield

§ ARM Norway AS
§ Autoagri AS
§ Fugro Norway AS
§ Nordic Semiconductor ASA
§ Norwegian Subsea AS

§ OceanTech Innovation AS
§ Powel AS
§ Q-Free AS
§ Radionor AS 
§ Raven AS

§ Siemens AS
§ Ubiq Aerospace AS
§ Blueimpact AS

Deltakere i autonomiprosjekter
Regionale aktører
§ Anteo AS
§ AtB AS
§ Aqualine AS
§ Blueye Robotics AS
§ Ecotone AS
§ Fosen Yard AS

§ Idletechs AS
§ Lerow AS
§ Marine Design AS
§ Møre Maritime AS
§ Norbit Group AS
§ Norsk Havservice AS
§ Rolls-Royce Electrical 

Norway AS

§ Salmar ASA
§ Scale Aquaculture AS
§ Sealab Ocean Group AS
§ St. Olavs Hospital HF
§ Trondheim Kommune
§ Trønderenergi AS
§ Water Linked AS

§ Acando AS
§ Akvaplan-niva AS
§ Automated Ships LTD
§ Avinor AS
§ Cermaq Norway AS
§ Eiva a/s
§ Equinor ASA
§ Gassco AS
§ HES-SO
§ IKM Technology AS
§ ITS Norway
§ Jernbanedirektoratet
§ Kongsberg Digital AS

§ KU Leuven
§ Kystrederiene
§ Kystverket
§ MacGregor Norway AS
§ Mampaey Offshore 

Industries B.V
§ Marine Harvest ASA
§ Marine Technologies LLC
§ Nettbuss AS
§ NGU 
§ NOFO
§ Norsk Elektro Optikk AS
§ NORUT

§ Oceaneering AS
§ OsloMet
§ Polarinstituttet
§ Sjøfartsdirektoratet
§ Statens Vegvesen
§ Swire Seabed AS
§ Technip Norge AS
§ TriOS GmbH
§ UiT
§ Ulstein Group AS
§ Visimind AB
§ ÅF Norge AS

Nasjonale/internasjonale aktører

Trondheimsregionen består av Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun og Indre Fosen.
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Autonomi – pågående FoU-prosjekter i trondheimsregionen
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Pågående prosjekter
§ Drivers
§ Førerløs buss Marienborg
§ Revolve
§ Sarepta
§ SmartFeeder

Initiativ
§ SFI Autonomi

LAND
Pågående prosjekter
§ Adrosso
§ SFF AMOS
§ Ascend NTNU
§ EUREKA/Sevendof
§ MarLander
§ OceanEye
§ Sarepta
§ Trønderenergi/Eidsiva Nett
�

Initiativ
§ SFI Autonomi

LUFT
Pågående prosjekter
§ A-Ferry
§ Aquasmolt 2025
§ ASTAT
§ Autoferry
§ Autosea
§ Autosit
§ CageReporter

§ Hrönn
§ Hull to Hull (H2H)
§ Massive
§ Oasys
§ Orcas
§ Sarepta
§ SATS

§ Seavention
§ SFF AMOS
§ SFI Exposed
§ Undervannsresidens 

drone Åsgård oljefelt
§ Unlock
§ Vortex NTNU

HAV

Initiativ
§ Nytt EU-prosjekt autonomi
§ SFI Autonomi

Flere prosjekter og initiativ pågår i regionen. Et flertall av prosjektene drives av SINTEF og NTNU, og med næringsliv og offentlige 
aktører som partnere. I tillegg har industrien interne prosjekter som ikke er fullstendig kartlagt. Avsluttede prosjekter er ikke tatt med.
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SFF AMOS
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NTNU er vertskap for SFF AMOS – Centre for Autonomous Marine 
Operations and Systems. Senteret har en varighet på ti år (2013-
2022), og har et totalbudsjett for perioden på over 800 mill. kr. 

Senteret forsker på autonome marine operasjoner og kontrollsystemer 
som skal brukes til å utvikle intelligente skip, autonome fartøy og 
roboter. 

Flere prosjekter som pågår, både innenfor AMOS sine tre 
hovedprosjekter, og som assosierte/randsoneprosjekter. Flere 
prosjekter er også avsluttet. Prosjektene er av ulik størrelse, og 
finansieres gjennom ulike kanaler, flere av dem finansieres eksternt. 
SFF AMOS er delfinansiert av Forskningsrådet og av senterpartnerne. 

Det er mange partnerne som deltar, blant annet Maritime Robotics, 
Kongsberg Seatex, Radionor, Rolls Royce, Equinor, SINTEF, DNV GL og 
andre nasjonale og internasjonale universitet og forsknings-
institusjoner. 

AMOS er tilknyttet flere PhD-stipendiater til enhver tid, og har 
resultert i blant annet fem spinn-off selskaper. 

Hovedprosjekter i SFF AMOS: 
1. Technology for mapping and monitoring of the oceans
2. Marine robotics platforms
3. Risk management and maximized operability of ship and ocean 

structures

2012 - 2022

www.ntnu.edu/amos

800+ mill. kr (69 mill. kr) 
Totalt over ti år (2017)

175 mill. kr 
Forskningsrådet - SFF

Partnere

LUFT

HAV

Bilde: AMOS

Pågående, tilknyttede prosjekter
§ ORCAS
§ SEAVENTION
§ UNLOCK
§ ADROSSO
§ MASSIVE
§ AUTOFERRY
§ ADROSSO

Selskapsetableringer (spin-offs)
§ Eelume AS
§ Blueye Robotics AS
§ Norwegian Subsea AS
§ Scout Drone Inspection AS
§ Ubiq Aerospace AS

Inst. for teknisk kybernetikk 
Inst. for marin teknikk
Inst. for biologi

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

http://www.ntnu.edu/amos


I M P E L L O
Impello Management AS

Autoferry
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Autoferry er et prosjekt ved 
NTNU som utvikler autonome 
og elektriske passasjerferjer. I 
Trondheim er det planlagt at 
ferjen skal gå mellom Ravnkloa 
og Vestre kanalhavn. 

Prosjektet drives i hovedsak 
gjennom seks PhD-stillinger, 
men involverer 19 forskere og 
omfatter også flere master-
studenter og annen aktivitet 
ved NTNU. Blant annet er 
Autoferry et prosjekt i årets 
Eksperter i Team ved NTNU. 

2016 -

www.ntnu.edu/autoferry

ca. 16 mill. kr 
NTNU og EU H2020

Prosjektleder: NTNU 
(Elektroniske systemer, 

Teknisk kybernetikk, 
Marin teknikk) 

Bilde: NTNU, Kai Dragland

HAV

Prosjektdeltagere

Inst. for elektroniske systemer 
Inst. for teknisk kybernetikk 
Inst. for marin teknikk

AUTOSEA

Formålet med AUTOSEA er å 
utvikle kunnskap og metoder for å 
unngå kollisjon mellom autonome 
fartøy. 

Prosjektet er i sluttfasen, og har 
demonstrert komplette 
kollisjonsunngåelsessystemer i 
fullskala eksperimenter i 
Trondheimsfjorden og i 
Nederland. 

Prosjektet er tilknyttet SFF AMOS, 
men er eksternt finansiert. 

2015 - 2019

www.ntnu.edu/autosea

8,1 mill. kr 
Forskningsrådet – MAROFF-2

+ 3 mill. i finansiering 
fra øvrige prosjektdeltagere

Prosjektleder: NTNU 
Kongsberg, DNV GL 
Maritime Robotics

HAV

Bilde: NTNU

Prosjektdeltagere

Inst. for teknisk kybernetikk

http://www.ntnu.edu/autoferry
http://www.ntnu.edu/autosea
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AUTOSIT
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Autosit er en videreføring av 
arbeidet i prosjektene Autosea
og Autoferry, og skal forske på 
situasjonsforståelse for 
autonome overflatefarkoster. 
Målet er å gi de autonome 
skipene noe av den samme 
situasjonsforståelsen en 
menneskelig fører har. 

Utviklede verktøy fra 
prosjektet vil bli testet i SFF 
AMOS og Autoferry.  

2019 - 2022

10 mill. kr
Forskningsrådet – MAROFF2

Prosjektleder: NTNU 
Kongsberg Maritime, 

DNV GL, Maritime Robotics 

HAV

Prosjektdeltagere

Cagereporter er et prosjekt eid 
av Water Linked AS med SINTEF 
som prosjektleder. Målet er å 
benytte autonome fartøy som 
bærere av sensorsystemer for 
datafangst i oppdrettsanlegg. 
Prosjektet skal gi løsninger som 
gir farkostene autonom 
funksjonalitet slik at de kan 
operere i samspill med 
biomassen i anleggene. 

CageReporter

2017 - 2019

www.sintef.no/prosjekter/cagereporter

9 + 9 mill. kr 
Forskningsrådet HAVBRUK2 

+ øvrige

Prosjektleder: SINTEF Ocean 
Water Linked, NTNU, 

Sealab, HES-SO, 
Norsk Havservice 

HAV

Prosjektdeltagere

Illustrasjon: SINTEF

SINTEF Ocean

http://www.sintef.no/prosjekter/cagereporter
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SFI Exposed er et senter for 
forskningsdrevet innovasjon 
som skal utvikle kunnskap og 
teknologi for robust, sikker og 
effektivt fiskeoppdrett på 
eksponerte lokaliteter. Et av 
forskningsområdene ved 
senteret er autonome systemer. 

Senteret fungerer som et 
verktøy for realisering av deler 
av innovasjonspotensialet fra 
SFF AMOS. 

SFI Exposed

2018 - 2022

www.exposedaquaculture.no

96 mill. kr 
Forskningsrådet - SFI

Vertskap: SINTEF Ocean

LUFT

Prosjektdeltagere
Bilde: SINTEF

Førerløs buss Trondheim

Førerløs buss Trondheim er et 
pilotprosjekt for testing av 
førerløs buss mellom 
Marienborg, St. Olavs og Øya.

Planlagt oppstart av kjøring er 
høsten 2019.  

2019 -

Ukjent totalkostnad

NSB, Trøndelag 
Fylkeskommune

Prosjektleder: Applied Autonomy, NSB, 
AtB, Trondheim Kommune, 
Nettbuss, St. Olav Hospital

LAND

Prosjektdeltagere

Bilde: Applied Autonomy

HAV

http://www.exposedaquaculture.no/
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Hrönn er et samarbeid mellom 
det britiske selskapet Automated
Ships Ltd og Kongsberg Maritime 
der det skal utvikles og bygges et 
fullskala autonomt skip til 
offshore operasjoner. Skipet vil 
bli verdens første fullskala, full-
autonome skip. 

Testene i forbindelse med 
utvikling og bygging av skipet 
skal foregå i Trondheimsfjorden. 
Testene skal gjennomføres i 
samarbeid med DNV GL og 
Sjøfartsdirektoratet. 
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Hrönn

2017 -

Nettsted

Prosjektleder: 
Automated Ships LTD 

Kongsberg Maritime, DNV GL

Bilde: SINTEF

Prosjektdeltagere

Bilde: Kongsberg Maritim

Investering: 3,8 mill. euro
2,9 Mill. euro fra EU-midler

HULL TO HULL – H2H
HULL TO HULL er et EU-finansiert 
prosjekt med Kongsberg Seatex
som prosjektleder. 

Prosjektet skal utvikle digital 
tvilingteknologi for å etablere 
soner for nærhet til skip som et 
styringsverktøy for autonome 
fartøy som møter andre 
farkoster. 

Deler av testingen skal foregå i 
Trondheimsfjorden.  

2017 - 2020

www.sintef.no/projectweb/hull-to-hull

2,5 mill. Euro 
EU – H2020

0,5 mill. euro
Øvrige prosjektdeltagere

Prosjektleder: Kongsberg Seatex
SINTEF Digital, SINTEF Ocean, 

Mampaey Offshore Industries, 
KU Leuven

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: Kongsberg Seatex

SINTEF Ocean
SINTEF Digital

HAV

https://www.kongsberg.com/maritime/about-us/news-and-media/news-archive/2016/automated-ships-ltd-and-kongsberg-to-build-first-unmanned-and-fully-autonomous
http://www.sintef.no/projectweb/hull-to-hull/
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ORCAS
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ORCAS er et prosjekt ved NTNU, 
tilknyttet SFF AMOS. Prosjektet 
skal utvikle ny teknologi for 
online risikohåndtering og 
risikokontroll over autonome 
skip. 

Det er NTNU som er 
prosjektleder, med DNV GL og 
Kongsberg Maritime (tidligere 
Rolls-Royce Marine) som 
deltagere. 

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/orcas

10,2 mill. kr 
Forskningsrådet – MAROFF2

+ finansiering fra øvrige 
prosjektdeltagere

Prosjektleder: NTNU
DNV GL, Kongsberg

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: NTNU

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk kybernetikk

Formålet med SAREPTA er å 
utvikle kunnskap om risikoen 
med autonome systemer, og de 
truslene autonomi bringer med 
seg. 

Prosjektet dekker maritim-, luft-, 
vei- og togtransport. 

Prosjektet er finansiert gjennom 
Forskningsrådet i programmet 
Transport 2025. SINTEF leder 
prosjektet med NTNU som 
prosjektdeltager. 

SAREPTA

2017 - 2020

www.sintef.no/projectweb/hfc/sarepta

9 mill. kr 
Forskningsrådet - TRANSPORT

+ øvrige midler fra NTNU

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU

Bilde: SINTEF

LUFT

LAND

HAV

Prosjektdeltagere

Inst. for design
Inst. for datateknologi 
og informatikk

SINTEF Digital
SINTEF Ocean

http://www.ntnu.edu/imt/orcas
http://www.sintef.no/projectweb/hfc/sarepta
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SEAVENTION
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SEAVENTION er et samarbeids-
prosjekt mellom SINTEF, NTNU og 
flere privataktører. 

Prosjektet ledes av SINTEF, og 
formålet er å utvikle kunnskap om 
bruk av  autonome, subsea-fartøy i 
petroleumsindustrien for kostnads-
effektivisering. 

2018 - 2021

www.sintef.no/en/projects/seavention

10 mill. kr 
Forskningsrådet –

PETROMAKS2
+ finansiering fra øvrige 

prosjektdeltagere

Prosjektleder: SINTEF 
NTNU, TechnipFMC, 

Equinor, Oceaneering, 
IKM Technology 

HAV

Prosjektdeltagere

SINTEF Digital 
SINTEF Ocean

UNLOCK er et prosjekt ved NTNU 
med tilknytning til SFF AMOS. 

Prosjektet skal forske på 
utfordringer knyttet til risikoaksept, 
risikomodellering og risikokontroll 
av autonome systemer. 

Formålet er å oppnå økt sikkerhet i 
autonome operasjoner og dermed 
større utbredelse av autonome 
systemer

UNLOCK

2018 - 2022

www.ntnu.edu/imt/unlock

10 mill. kr 
Forskningsrådet - FRINATEK

Prosjektleder: NTNU

LUFT

HAV

Prosjektdeltagere

Bilde: NTNU, AMOS

Inst. for marin teknikk
Inst. for teknisk kybernetikk

http://www.sintef.no/en/projects/seavention
http://www.ntnu.edu/imt/unlock
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Autonomiprosjekter – hav (1)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

A-Ferry: Integrert autonomt system for on-demand, elektrisk og autonom passasjerferje. Testprosjekt av teknologi fra 
Autoferry i forbindelse med planlagt etablering av A-Ferry – nytt selskap fra NTNU TTO. 
NTNU Technology Transfer (prosjekteier)

2018 – 2020
NFR (FORNY2020): 5 mill. kr

AMOS (SFF)*: Senter for autonome marine operasjoner og systemer. Forsker på autonome marine operasjoner og 
kontrollsystemer som skal brukes til utvikling av intelligente skip, autonome fartøy og roboter. 
NTNU (prosjektleder), SINTEF Ocean, SINTEF Digital, DNV GL, Equinor

2013 – 2022
Totalbudsjett: 800+ mill. kr
NFR (SFF): 175 mill. kr

AQUASMOLT 2025: Utvikling av ny teknologi for datafangst, -analyse, autonome operasjoner og vedlikehold i 
smoltproduksjon
Scale Aquaculture AS (prosjektleder), SINTEF Ocean, NTNU, Festo, Posicom, Brimer, Wago Norway, SinkabergHansen, 
Andfjord Salmon

2019 - 2022
NFR (HAVBRUK2): 6,8 mill. kr

ASTAT: Autonome små og elektriske skip på Trondheimsfjorden (Tre case-ruter for frakt på sjø). 
Kongsberg Seatex (prosjektleder), SINTEF, Maritime Robotics, Kystverket, Trondheim Havn, Fosen Yard, Sjøfartsdirektoratet, 
Allskog, Kystrediriene

2017 - 2019
NFR (MAROFF2): 4,4 mill. kr

Autoferry: Utvikling av autonome og elektriske passasjerferjer. Pilotprosjekt i Trondheimsfjorden. 
NTNU (prosjektleder), inst. for Elektroniske systemer, Teknisk kybernetikk og Marin teknikk

2016 à
NTNU + EU H2020: 16 mill. kr

Autosea: Utvikling av kunnskap og metoder rundt kollisjonsunngåelse for autonome fartøy
NTNU (prosjekteier), Maritime Robotics, DNV GL, Kongsberg

2015 – 2019
NFR (MAROFF2): 8,1 mill. kr

* SFF AMOS har prosjekter og aktivitet innen både hav og luft

HAV
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Autonomiprosjekter – hav (2)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

Autosit: Situasjonsforståelse for autonome overflatefarkoster. 
NTNU (prosjektleder), Maritime Robotics, DNV GL, Kongsberg Maritime

2019 – 2022
NFR (MAROFF2): 10 mill. kr

CageReporter: Bruk av autonome fartøy som bærere av sensorsystemer for datafangst i oppdrettsanlegg
SINTEF Ocean (prosjektleder), Water Linked (Prosjekteier), NTNU, Sealab, HES-SO, Norsk Havservice

2017 – 2019
NFR (HAVBRUK2): 9 mill. kr

Exposed (SFI): Senter for forskningsdrevet innovasjon som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv 
fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter. Autonome systemer er et av forskningsområdene. 
SINTEF Ocean (Vertskap), div deltagere herunder: Salmar, DNV GL, Kongsberg, NTNU, Aqualine, Marine Harvest

2018 - 2022
NFR (SFI): 96 mill. kr

Hrönn: Utvikling av full-skala autonomt skip til offshore operasjoner. Testing Trondheimsfjorden. 
Automated Ships LTD (prosjektleder), Kongsberg Maritime, DNV GL

2017 à
EU: 2,9 mill. euro

HULL TO HULL: Utvikling av digital tvilling-teknologi for å etablere soner for nærhet til skip som et styringsverktøy for 
autonome fartøy i møte med andre farkoster. 
Kongsberg Seatex (prosjektleder), SINTEF Digital, SINTEF Ocean, Mampaey Offshore Industries, KU Leuven

2018 – 2022
EU H2020: 2,5 mill. euro

MASSIVE: Design, bygging og operasjon av små satellitter som en integrert del av autonome system for maritim 
observasjon. Tilknyttet SFF AMOS. NTNU Inst. for teknisk kybernetikk (prosjekteier)

2017 – 2022
NFR (IKTPLUSS): 16,1 mill. kr

OASYS: Autonome hav-luft-koordinerte systemer for datainnsamling og overvåkning. Testing vil skje på Trondheimsfjorden 
og Svalbard
OsloMet (prosjektleder), NTNU, Polarinstituttet, TriOS

2018 – 2021
1 mill. Euro totalt
NFR (POLARPROG): 7 mill. kr

HAV
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Autonomiprosjekter – hav (3)
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

ORCAS: Utvikle ny teknologi for online risikohåndtering og risikokontroll over autonome skip
NTNU (prosjektleder), DNV GL, Kongsberg

2018 – 2022

NFR (MAROFF2): 10,2 mill. kr

Sarepta*: Utvikle kunnskap om risikoen med autonome systemer og truslene autonomi bringer med seg
SINTEF Ocean og SINTEF AS (prosjektleder), NTNU institutt for datateknologi og informatikk og institutt for design

2017 – 2020

NFR (TRANSPORT): 9 mill. kr

SATS: Flytte last fra vei til sjø med autonome skip. 
SINTEF Digital og SINTEF Ocean

2018 – 2020 

NFR (MAROFF2): 7,9 mill. kr 

Seavention: Utvikling av kunnskap rundt bruk av autonome subsea-fartøy i petroleumsindustri. 
SINTEF (prosjektleder), NTNU, TechnipFMC, Equinor, Oceaneering, IKM Technology

2018 – 2021 

NFR (PETROMAKS2): 10 mill. kr

Undervannsresidens for drone (UID) ved Åsgard olje- og gassfelt: Testing og utvikling av undervannsresidens 
for slangerobot fra Eelume for inspeksjon og vedlikehold av subsea-installasjoner.
Eelume AS (prosjektleder), Equinor, Gassco, Kongsberg Maritime, Swire Seabed, Norbit, EIVA, DNV GL

2018 – 2021

NFR (DEMO2000): 7 mill. kr 

UNLOCK: Forske på utfordringer knyttet til risikoaksept, risikomodellering og risikokontroll av autonome systemer
NTNU (prosjektleder), inst. for Marin teknikk og inst. for Teknisk kybernetikk

2018 – 2022

NFR (FRINATEK): 10 mill. kr

Studentprosjekt**

Vortex NTNU: Studentprosjekt ved NTNU som utvikler autonome undervannsfartøy (AUV).
NTNU - studenter

Årlig prosjekt. Støttet av Blueye Robotics, 
Equinor, FFU, Water Linked og NTNU

* Sarepta har prosjekter og aktivitet innen hav, land og luft
** Autoferry er en landsby i Eksperter i Team i 2019 ved NTNU der ulike vinklinger på selvkjørende ferjer vurderes 

HAV



I M P E L L O
Impello Management AS

Autonomiprosjekter – land
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

Drivers: Prosjektet skal studere hvordan førerrollen utvikler seg når selvkjørende biler er under utvikling, og skal forstå 
potensielle samfunnskonsekvenser av inntog av selvkjørende teknologi. 
NTNU (prosjektleder)

2018 – 2022
NFR (SAMANSVAR): 8 mill. kr

Førerløs buss Trondheim: Pilot-prosjekt for testing av førerløs buss mellom Marienborg, St. Olavs og Øya. 
Applied Autonomy (prosjektleder), NSB, AtB, Trondheim Kommune, Nettbuss, St. Olavs Hospital

2019 à
Trondheim kommune: 
400.000 kr

SmartFeeder: Prosjektet skal identifisere utfordringer ved bruk av kortdistanse, autonome shuttle-busser (på Gjøvik, 
Kongsberg, Fornebu og Forus) for å gi kunnskap om hvordan kollektivtilbud kan utvides. 
SINTEF (prosjektleder), Jernbanedirektoratet (prosjekteier), Applied Autonomy, ITS Norway, Acando, Statens Vegvesen, 
Forus PRT

2017 – 2019 
NFR (TRANSPORT2): 7 mill. kr

Revolve NTNU: Studentprosjekt som lager (førerløse) racerbiler
NTNU - studenter

Årlig prosjekt. Div. sponsorer inkl. 
Kongsberg Gruppen og NTNU

LAND

* Autonomi inngår som tema i Eksperter i Team ved NTNU under landsbyen Innovativ bytransport i 2019

Studentprosjekt*
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Autonomiprosjekter – luft
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Prosjekt og deltakere Tidsperiode og finansiering

ADROSSO: Bruk av drone til inspeksjon av skip i operasjon.
DNV GL (prosjektleder), Scout Drone Inspection, Norsk Elektrooptikk, Jotun, IDLEtechs

2018 – 2021
NFR (MAROFF IPN): 10 mill. kr

EUREKA/Sevendof: Utvikle industrielt dronesystem bestående av en langdistansedrone kombinert med dronestasjon 
for automatisk re-fyll av drivstoff
Sevendof (prosjektleder), SINTEF, Visimind

2018 à
EUREKA (EU): 19,1 mill. kr

MarLander: Maritimt landingssystem for UAS. 
Maritime Robotics AS (prosjektleder), NTNU, Equinor, NOFO

2017 – 2020
NFR (MAROFF2): 7,5 mill. kr

OceanEye: Prosjektet skal skape et sensor- og datainnsamlingssystem for ubemannede luftfartssystemer.
Maritime Robotics AS (prosjektleder)

2019 – 2022
NFR (MAROFF2): 8 mill. kr

Trønderenergi/Eidsiva nett: Sevendof skal utvikle droneløsning, kundegrensesnitt, autonomi og software for 
gjennomføring av autonome inspeksjoner og vedlikehold av linjer for nettselskap
Sevendof (prosjektleder)

2018 à
Innovasjon Norge: 8,5 mill. kr

Ascend NTNU: Studentprosjekt for utvikling av droner
NTNU - studenter

Årlig prosjekt. Støttet av Kongsberg 
Gruppen, Equinor, Norbit, FLIR, SIEMENS, 
NTNU, Elefun, Falk Nordic, Prototal

LUFT

Studentprosjekt
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Testområder

Trondheimsfjorden
Norges første offisielle testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. Avtale 
mellom Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og 
initivtakerne som bruk av Trondheimsfjorden 
som testarena ble undertegnet 30. september 
2016

Initiativtakere er SINTEF, NTNU, Maritime 
Robotics, Kongsberg Maritime, Kongsberg 
Seatex og Trondheim Havn.
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Hell Mobility Arena
Testområde for førerløse biler. Prosjektet er i 
planleggingsfase.  Skal være en del av Hell 
Arena der andre tester med ITS og biler 
foregår i dag. 

Marienborg - Øya
Testområde for førerløs buss. Pilotprosjekt 
med NSB, FourC og Applied Autonomy med 
oppstart 2019.

Røros – Östersund
Planlagt testområde for droner, helikoptre og 
fly. Initiativet er under utredning. 

Agdenes Airfield
Testområde for autonome fly, helikoptre og 
droner. Mye brukt av droneaktiviteten til 
NTNU. En videreutvikling av testområdet er 
under utredning. 

Testing av autonome løsninger foregår i ulik skala i flere deler av Trondheimsregionen. Flere typer testing foregår i lab ved SINTEF 
og NTNU, i tomme lagerrom, på jorder eller i havet utenfor dedikerte testområder. I denne kartleggingen er det lagt vekt på 
dedikerte testområder som benyttes av flere aktører. Dette er derfor ingen utfyllende liste over alle testområder i regionen.

LAND LUFTHAV
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Trondheimsfjorden
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I 2016 ble det besluttet at Trondheimsfjorden skal bli et dedikert testområde for 
autonome skip og undervannsfartøy. Området var da verdens første testområde for 
autonome skip. I etterkant har det kommet to nye testområder for autonome skip i 
Norge i Horten og Storfjorden. 

Det er flere ulike prosjekter som benytter seg av testområdet, blant annet flere av 
forskningsaktivitetene som gjennomføres i regi av SFF AMOS. 

Aktørene i regionen er godt fornøyde med testområdet. Tilbakemeldinger til Impello fra 
flere sentrale aktører er at testområdet løfter attraktiviteten til Trondheim/regionen og 
for aktørene i bransjen. Flere har gitt utrykk for at et dedikert testområde gjør at 
selskapene er trygge på at møtende trafikk er innforstått med at testaktivitet innen 
autonomi forekommer. 

Utvalgte aktører som benytter Trondheimsfjorden: 
§ Maritime Robotics
§ Kongsberg Maritime
§ Kongsberg Seatex
§ NTNU
§ SINTEF
§ A-Ferry AS (kommersialisering av prosjektet 

Autoferry/milliAmpere)

Utvalgte prosjekter som bruker Trondheimsfjorden: 
§ SFF AMOS (NTNU, SINTEF, mv.)
§ ASTAT (Kongsberg Seatex, mv.)
§ Autosea (NTNU)
§ AutoFerry (NTNU)

Status: 
§ Etablert testområde med godkjenning fra 

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket. 
§ Planlagt som en del av Fjordlab (Trondheimsfjorden, 

Ålesund og Hitra/Frøya).
Foto: SINTEF
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Hell Mobility Arena
Hell Mobility Arena er en planlagt utvidelse av Hell arena til å omfatte testing av el-biler 
og selvkjørende kjøretøy. Arenaen ønsker å bli verdens første testarena som tilbyr 
testing av fire årstider på samme dag. 

Hell er valgt som lokasjon delvis fordi det allerede er miljø for testing av bil her, og fordi 
det er nærhet til universiteter og flyplass. Arenaen skal bestå av blant annet ITS-lab og 
veibane med tråløs ladning. 

Hell Arena AS ønsker byggestart innen utgangen av 2020 og ferdigstillelse i Q1 2022. 
Full utbygging estimeres til en kostnad på 750 millioner. 
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Potensielle brukere av testarenaen: 
§ Forsvaret
§ Blålysetater
§ Transport- og mobilitetsaktører for utvikling av autonomi
§ Trafikkopplæring 
§ Forskningsmiljøene (Nord Universitet, SINTEF, NTNU)

Status:
Forprosjekt pågår. Finansiering (forprosjekt) innvilget 2019:
§ Totalbudsjett prosjektperiode: 3,8 mill. kr
§ 1,2 mill. kr fra Trøndelag Fylkeskommune
§ 1 mill. kr fra Stjørdal kommune

Bilde: Hell Arena AS
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Røros – Östersund
(Airspace Testbed Mid-Scandinavia)

Airspace Testbed Mid-Scandinavia er et ønsket testområde 
for droner og elektriske fly mellom Røros og Östersund. 
Arbeidet med å etablere testområdet er nå inne i en fase 
der muligheten og kostnaden ved etablering utredes.

På oppdrag fra SØT-samarbeidet (utviklingsprosjekt mellom 
Sundsvall, Östersund og Trondheim) har SINTEF utarbeidet 
en rapport* om mulighetene for et testområde for 
elektriske fly og autonome luftfartøyer mellom Røros 
Lufthavn og Östersund flyplass. De har identifisert mulige 
brukere av området, og mulige utfordringer og fordeler av 
plasseringen. Rapporten konkluderer med at det er stort 
behov for et slikt område og at mange aktører i regionen vil 
kunne dra nytte av testområdet. 

Rapporten viser også til mulige synergier med andre 
testområder i regionen gjennom å markedsføre seg 
sammen med Airspace Testbed Scandinavia, og muliggjøre 
test mellom ulike fartøystyper. 

Aktuelle brukere av testanlegget er FoU-miljøer (SINTEF, 
NTNU, NORUT og andre universitet), leverandører av 
teknologi (Maritime Robotics, Kongsberg Gruppen, 
oppstartsselskaper) og myndigheter.

23

Potensielle brukere av 
testarenaen: 
§ SINTEF Energi
§ SINTEF Digital
§ Kongsberg Gruppen
§ Maritime Robotics
§ NTNU
§ NORUT
§ Start-ups: Scout Drone Inspection, 

Sevendof, m.fl.

Status:
§ Prosjektutredning pågår

Mulige testområder er skissert i 
kartene

* «Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Östersund og Trondheim (SØT)», Bakken, Iversen, Kvamstad-Lervold, Myklebust, SINTEF, Trondheim, 2018. 



I M P E L L O
Impello Management AS

24

Figuren viser virksomheter som er aktive i autonomiprosjekter i regionen pr 2019. Det er et begrenset antall aktører som utvikler 
egen teknologi, men mange som deltar i prosjektene, spesielt fra marin og maritim sektor. SINTEF og NTNU er involvert i mange av 
prosjektene og initiativene.

Autonomi – aktører i trondheimsregionen

Luft

Land

Hav

Teknologileverandører (underleverandører) Andre aktører
§ NFAS – Norsk forum for autonome skip (interessegruppe)
§ UAS Norway – Norsk forening for ubemannede luftfartøy
§ Fosen Innovasjon AS – regionalt innovasjonsselskap
§ Hell Arena AS - (prosjektselskap bak initiativet Hell Mobility Arena)
§ MarineUAS - dronenettverk som følge av EU 2020-prosjekt (2015–2017) 

Forskning

NTNU
§ Flere institutter

SINTEF
§ SINTEF Ocean
§ SINTEF Digital

SINTEF og NTNU er 
involvert mange 
prosjekter innen 
hav, land og luft

Teknologi

§ Kongsberg Maritime AS
§ Kongsberg Seatex AS
§ DNV GL AS
§ Trondheim Havn IKS

§ Eelume AS
§ Maritime Robotics AS
§ A-Ferry (under etabl.)
§ Trollhetta AS

§ Applied Autonomy AS
§ FourC AS
§ NSB

§ Scout Drone Inspection AS
§ Sevendof AS

Testarenaer

§ Trondheimsfjorden

§ Hell Mobility Arena
§ Marienborg - Øya

§ Røros – Östersund
§ Agdenes Airfield

§ ARM Norway AS
§ Autoagri AS
§ Fugro Norway AS
§ Nordic Semiconductor ASA
§ Norwegian Subsea AS

§ OceanTech Innovation AS
§ Powel AS
§ Q-Free AS
§ Radionor AS 
§ Raven AS

§ Siemens AS
§ Ubiq Aerospace AS
§ Blueimpact AS

Deltakere i autonomiprosjekter
Regionale aktører
§ Anteo AS
§ AtB AS
§ Aqualine AS
§ Blueye Robotics AS
§ Ecotone AS
§ Fosen Yard AS

§ Idletechs AS
§ Lerow AS
§ Marine Design AS
§ Møre Maritime AS
§ Norbit Group AS
§ Norsk Havservice AS
§ Rolls-Royce Electrical 

Norway AS

§ Salmar ASA
§ Scale Aquaculture AS
§ Sealab Ocean Group AS
§ St. Olavs Hospital HF
§ Trondheim Kommune
§ Trønderenergi AS
§ Water Linked AS

§ Acando AS
§ Akvaplan-niva AS
§ Automated Ships LTD
§ Avinor AS
§ Cermaq Norway AS
§ Eiva a/s
§ Equinor ASA
§ Gassco AS
§ HES-SO
§ IKM Technology AS
§ ITS Norway
§ Jernbanedirektoratet
§ Kongsberg Digital AS

§ KU Leuven
§ Kystrederiene
§ Kystverket
§ MacGregor Norway AS
§ Mampaey Offshore 

Industries B.V
§ Marine Harvest ASA
§ Marine Technologies LLC
§ Nettbuss AS
§ NGU 
§ NOFO
§ Norsk Elektro Optikk AS
§ NORUT

§ Oceaneering AS
§ OsloMet
§ Polarinstituttet
§ Sjøfartsdirektoratet
§ Statens Vegvesen
§ Swire Seabed AS
§ Technip Norge AS
§ TriOS GmbH
§ UiT
§ Ulstein Group AS
§ Visimind AB
§ ÅF Norge AS

Nasjonale/internasjonale aktører
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Kongsberg

www.appliedautonomy.no

5

0,7 mill. kr (2017)

Applied Autonomy er et innovasjons-
selskap som jobber med prosjektledelse 
og fasilitering av pilotprosjekter for 
autonome kjøretøy. 

Applied Autonomy er prosjektleder for 
pilotprosjektet for førerløs buss på 
strekningen Marienborg – St.Olavs – Øya. 

Selskapet ble etablert i 2017 og er eid av 
daglig leder, Kongsberg innovasjon og 
NSB. 

25

Applied Autonomy LAND Blueye Robotics

Blueye Robotics har utviklet en 
undervanns-drone som retter seg mot 
det private og semi-profesjonelle 
markedet. Dronen er i kommersielt salg.
Dronen kan styres via smarttelefon fra 
land og der video overføres i sanntid til 
telefon eller VR-briller. Dronen kan dykke 
ned til 150 meter og har batteritid på 2 
timer. 
Blueye har opphav fra SFF AMOS og ble 
etablert i 2015. Bedriften driver ikke med 
autonomi i dag, men har planer om dette 
i framtiden. Selskapet er eid av blant 
annet Rynning Invest AS og Erik Haugane.

HAV

Trondheim

www.blueye.no

30

1,1 mill. kr (2017)

DNV GL

DNV GL leverer klassifisering, 
sertifisering, tekniske analyser, 
programvare og datahåndtering. I 
Trondheim er virksomheten spisset mot 
digitalisering innen skip, olje og gass og 
havbruk. 

DNV GL er deltager i flere autonomi-
prosjekter i regionen, og samarbeider 
mye med NTNU, blant annet i utviklingen 
av det autonome frakteskipet «Revolt». 

HAV

Trondheim, Oslo ++

www.dnvgl.no

2 024

6 mrd. kr (2017)

http://www.appliedautonomy.no/
http://www.blueye.no/
http://www.dnvgl.no/
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FourC

FourC utvikler infrastrukturplattformer 
for maskin-til-maskin interaksjoner med 
fokus på IoT, transport, automasjon, mv.  

FourC er blant annet involvert i pilot-
prosjekt med førerløs buss i Trondheim. 

Selskapet ble etablert i 2013 og 
kommersielt salg startet i 2016. 
Selskapet er eid av de 13 opprinnelige 
investorene fra 2013, herunder enkelte 
av de ansatte. 

Trondheim, Tiller

www.fourc.eu

10

5,5 mill. kr (2017)

LAND

Eelume har utviklet en autonom slange-
robot til bruk i overvåkning, vedlikehold 
og reparasjon av undervanns-
installasjoner. 
En stasjon under vann er hjem for 
roboten. Her kan den lades og være 
tilgjengelig for oppdrag 24/7. Den vil 
kunne være kontinuerlig under vann. 
Eelume har prosjekter med bla. Equinor 
og oppdrettsselskaper. 

Selskapet ble etablert i 2015 og er eid 
blant annet av Kongsberg Maritime og 
NTNU Technology Transfer. 

Eelume

HAV

Trondheim, Transittgata

www.eelume.com

12

4,2 mill. kr (2017)

Kongsberg Gruppen 

Kongsberg Maritime og datterselskapet 
Kongsberg Seatex leverer integrerte 
skipsløsninger, og utvikler maritim 
elektronikk, blant annet posisjonerings-
systemer og bevegelsessensorer til 
maritim industri. 

Selskapene er involvert i flere prosjekter 
innen autonome fartøy. De var også 
blant initiativtakerne til Trondheims-
fjorden som testarena. 

HAV

Trondheim, Pirsenteret ++

www.km.kongsberg.com

Ca. 1900 (Maritime) 123 (Seatex)

2017: 5,3 mrd. kr (Maritime)

382 mill. kr (Seatex)

http://www.fourc.eu/
http://www.eelume.com/
http://www.km.kongsberg.com/
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NSB

NSB har de siste årene kommunisert at 

selskapet vil satse på selvkjørende 

kjøretøy, blant annet har de kjøpt seg 

inn i Applied Autonomy for å komme 

tettere på den teknologiske utviklingen. 

Sammen har de investert i to 

autonome busser. 

NSB er en deltaker i prosjektet for 

førerløs buss på strekningen 

Marienborg – St. Olavs – Øya sammen 

med datterselskapet Nettbuss.  

LAND

Oslo ++

www.nsb.no

11 500 (konsern)

NSB: 16 mrd. kr (2018)
Nettbuss: 3,7 mrd. kr (2017)

Maritime Robotics

Maritime Robotics utvikler autonome 

droner og båter til bruk i datainnhenting 

i marine miljø, og de utvikler styrings-

systemer og sensorer til bruk i autonome 

system innen olje og gass, havbruk, 

forsvar, mv. 

Selskapet var en av initiativtakerne til 

Trondheimsfjorden som testarena, og er 

aktive i flere autonomiprosjekter i 

regionen.

Maritime Robotics ble etablert i 2005 og 

eies av daglig leder og Leiv Eiriksson 

Nyskaping AS.

HAV

LUFT

Trondheim, Brattørkaia

www.maritimerobotics.com

27

25 mill. kr (2017)

Trondheim, FAKTRY

www.scoutdi.com

9

Scout Drone Inspection utvikler 

autonome droner for ulike inspeksjons-

formål. Teknologien er spesielt godt 

egnet for inspeksjoner i mørke, 

utilgjengelige rom slik som oljetanker. 

Scout Drone Inspection samarbeider 

med DNV GL om prosjektet Adrosso, der 

droner brukes til inspeksjon av tanker på 

skip under operasjoner. 

Scout ble etablert i 2017, og har opphav 

fra NTNU/SFF AMOS. NTNU Technology 

Transfer er største eier. 

Scout Drone Inspection LUFT

http://www.nsb.no/
http://www.maritimerobotics.com/
http://www.scoutdi.com/
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Trollhetta

Trollhetta utvikler programvare for 
overvåkning- og kartleggingssystemer 
primært for olje- og gassbransjen og 
havbruksnæringen. Kjernen i 
virksomheten er sanntids bilde-
behandling og -analyse.

Selskapet har blant annet vært involvert i 
et prosjekt for autonom dokking av 
ferjer. 

Trollhetta ble etablert i 2001 og eies av 
daglig leder. 

Sevendof

Sevendof utvikler dronenettverk der 
droner skal gjøre inspeksjoner og 
gjennomføre vedlikehold og 
reparasjoner autonomt. 
Blant annet er Sevendof involvert i et 
pilotprosjekt med TrønderEnergi og 
Eidsiva Nett der droner skal gjøre 
inspeksjoner av nettlinjer, og etter 
hvert kunne gjøre enkle reparasjoner 
autonomt. 

Sevendof ble etablert i 2016, og er eid 
av flere av de ansatte. 

LUFT

Trondheim Havn er et interkommunalt 
selskap eid av kommunene Trondheim, 
Malvik, Orkdal, Stjørdal, Frosta, 
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, 
Verran, Leksvik, Namsos og Frøya. 
Selskapet forvalter havnevirksomheten i 
disse kommunene. 

Trondheim Havn har en aktiv rolle i 
prosjektet Trondheimsfjorden som 
testarena. Trondheimsfjorden skal, som 
én av tre fjorder/havområder, inngå i 
prosjektet Fjordlab (NTNU/SINTEF).  

Trondheim Havn

Trondheim, FAKTRY

www.sevendof.com

12

1,5 mill. kr (2017)

HAV

Trondheim, Sluppen

www.trollhetta.com

4

1,3 mill. kr (2017)

Trondheim, Verdal, Namsos, Orkanger

www.trondheim.havn.no

70

156 mill. kr (2017)

HAV

http://www.sevendof.com/
http://www.trollhetta.com/
http://www.trondheim.havn.no/


Forprosjekt: Hvordan legge til rette for at campusutbyggingen fører til  større 
verdiskaping og flere kunnskapsintensive bedrifter. 
 
Mandat: 
Forprosjektet skal utrede hvordan campusutbyggingen kan brukes til å få økt verdiskaping 
og flere kunnskapsintensive bedrifter. Det skal avgrenses til å fokusere på hvordan den 
delen av tilgjengelig bygningsareal som ikke bebygges av Statsbygg/campusprosjektet kan 
brukes til å få flere bedrifter til å lokalisere seg i området, hvordan campusutbyggingen kan 
brukes til å jobbe med innflagging av internasjonale bedrifter knyttet til relevante fagmiljø på 
campus, og til å gi innspill til hvordan campusutbyggingen kan brukes til å skape et sømløst 
innovasjonssystem på området. 
 
Bakgrunn: 
Utbyggingen av campus medfører en utbygging av nye universitetslokaler på ca 90 000 m2. 
Tilgjengelig utbyggingsareal er i alt på ca 230 000 m2. For å få bygd mer enn de 90 000 m2 
så kreves det et samspill mellom eiere, eiendomsutviklere, NTNU og Trondheim kommune, 
som går utover det som er campusorganisasjonen sitt ansvar og virkeområde. Det må 
utnyttes til å legge forholdene til rette for økt verdiskaping både regionalt og nasjonalt, og en 
bærekraftig byutvikling med vekt på utvikling av et innovasjonsdistrikt. 
 
En slik utbygging må ha som mål å få mer kunnskapsintensiv virksomhet inn på campus, 
med spesiell vekt på å få nasjonale og internasjonale aktører til å etablere seg. 
Campusutbyggingen gir en unik mulighet til å jobbe intensivt med innflagging av 
internasjonale bedrifter, mer spesifikt utviklingsavdelinger som ser konkurransefortrinn ved å 
lokalisere seg nære sterke fagmiljø og laboratoriefasiliteter. En så stor utbygging som 
campus gir unike muligheter til å styrke samhandlingen mellom akademia og næringslivet, 
også i en internasjonal sammenheng. Dette tidsvinduet er det viktig at vi benytter oss av på 
best mulig måte. 
 
Organisering. 
Det er ønskelig at Næringsforeningen (NiT) tar ansvaret for dette forprosjektet. Det sikrer 
god forankring i næringslivet, og tett kobling til de som må bli sentrale aktører i et slikt 
prosjekt. Det må sikres god samhandling med NTNU og spesielt campus-prosjektet, 
Trondheim kommune og relevant næringsliv (spesielt eiendomsutviklere) i forprosjektet. 
Ellers kobler NiT selv på de aktører som de synes er viktig å ha en dialog med under 
forprosjektfasen. Det skal leveres en rapport med anbefalinger om videre arbeid senest 01. 
juni 2019. Arbeidet skal leveres innen en kostnadsramme på NOK 150 000,-.  
 
Leveranse. 
Forprosjektet skal levere en rapport med anbefalinger innen disse områdene: 

1. Hvordan skal det jobbes med eiendomsutviklere/eiendomsbesittere for å få utviklet 
campus som et attraktivt innovasjonsdistrikt med vekt på etablering av 
kunnskapsintensiv virksomhet. 

2. Hvordan skal det jobbes med innflagging av internasjonale bedrifter, med vekt både 
på krav til hjemmeapparat og samarbeid med Innovasjon Norge sitt uteapparat. 

3. Hvordan et hovedprosjekt bør organiseres, og ressursbehov. 
 
 



Kommentarer til oppbyggingen av leveransen: 
 
Det er en lang “forretningsreise”  fra identifisering av det ledige næringsarealet i 
campusplanen ( kall det gjerne CAMPUS +) til det flytter inn bedrifter som vil kjøpe en aksje i 
campusmiljøet. 
 
Forprosjektet må illustrere og sannsynliggjøre hvordan utvelgelsen av arealer og aktører i 
selve eiendomsutviklingen kan føre til at byggene fylles med utenlandske / innenlandske, 
kunnskapsbaserte selskaper som får betydelige vekstimpulser av lokaliseringen.  
 
Forprosjektet må vurdere den lokale konkurransesituasjonen. Kjeldsberggruppen, Koteng m 
fl har god kunnskap om leietakermarkedet og verdikjedet de arbeider i. Forprosjektet må ta 
stilling til om prosesser rundt salg eller utleie av campus arealer kan trekke nye aktører til 
byen som ønsker å benytte bygningene til egen virksomhet eller gjennom 
eiendomsbesittelsen driver et aktivt salg (for byen) med tilflytting av bedrifter som ligger i 
deres verdikjede eller kundeportefølje.  
 
Som eksempel på dette punktet: Kongsberggruppen (ref Gard Ueland) sonderte for noen år 
siden muligheten for  å få bygge et signalbygg på havna. Skal vi rette CAMPUS + mot slike 
aktører? Enden på visa der ble at Koteng kapret den vekstkraftige aktøren som flytter til 
Grilstad Marina.  
Kjeldsberggruppen har tilbudt seg å holde Siemens med bygninger og skaper et vekstmiljø 
rundt Sluppen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinasjon Trondheimsregionen  
Søknad til dekning av prosjektressurs for videreføring av Regionstrategi for helhetlig 
destinasjonsutvikling i regi av Trondheimsregionen.  
 
Trondheim Kommune: 5001 
v/ Bård Eidet – Tlf: 91695790   bard.eidet@trondheim.kommune.no 
Dato: 10.02.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INNLEDNING  
I 2017 ble det startet et arbeid i Trondheimsregionen med mål om at alle kommunene i 
Trondheimsregionen skulle inngå i et samarbeid med Visit Trondheim senest innen 01.01.19.  
Arbeidet har blitt forsinket med målsetting om oppstart 01.01.20.  
Initiativet til samarbeidet kommer fra Stjørdal kommune, har så langt blitt finansiert av 
Trondheimsregionsamarbeidet og blitt utført av Næringsforeningen i Trondheimsregionen ved 
prosjektleder Hans Petter Kvam, i samarbeid med Visit Trondheim.  
 
BAKGRUNN  
På bakgrunn av Regjeringen reiselivsstrategi «Destinasjon Norge – Nasjonal strategi for 
reiselivsnæringen” lansert i april 2012 iverksatte Nærings- og Fiskeridepartementet en 
strukturprosess med mål om å samle næringen i større, bedre og mer slagkraftige strukturer.   
 
Resultatet etter seks år er store endringer i hvordan næringen og det offentlige har organisert 
markedsføringsarbeidet og prioritert ressursbruken – av eksempler kan nevnes: 
Bergen samarbeider med kommunene; Sund, Fjell, Øygarden, Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, 
Meland, Modalen, Osterøy og Radøy gjennom Visit Bergen/Bergen Reiselivslag. 
Stavanger samarbeider med kommunene; Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hå, 
Hjelmeland, Klepp, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda, Sirdal, Sokndal, Sola, Strand, Suldal 
og Time gjennom Visit Stavangerregionen-Ryfylke. 
19 kommuner på Nordmøre og i Romsdal inkludert Molde og Kristiansund har etablert samarbeid om 
markedsføring gjennom reisemålselskapet Visit Nordvest. 17 kommuner på Sunnmøre har etablert 
samarbeid om Visit Ålesund 
 
Trondheimsregionen har tapt markedsandeler over en lengre periode sett i forhold til de øvrige 
storbyregionene; Oslo, Bergen og Stavanger. Dette forklares blant annet med at reiselivsaktørene i 
de øvrige regionene har vært flinkere til å samarbeide og utvikle sitt markedsapparat. 
Et større samarbeid og en bedre og mer solid fellesgodefinansering vil ha avgjørende betydning for 
utviklingen av næringen i hele Trondheimsregionen.  
Trondheimsregionen - hovedsakelig Trondheim og Stjørdal står for 3 av 4 kommersielle gjestedøgn i 
Trøndelag og har hatt 90 % av all vekst de siste 10 år («Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS”, Menon 
publikasjon nr. 16/2015). Motoren i Trøndersk reiseliv er Trondheim. 
Samarbeidsavtalen Regionsprosjektet skal bygge på må baseres på en felles strategi for næringen for 
Trondheimsregionen.  
 
Det nasjonale analysebyrået Hotelia kom i februar – 19. med sin årlige markedsrapport om den 
norske hotellbransjen. Rapporten bygger bla. på data innhentet fra Statistisk sentralbyrå og 
Statistikknett. 
 
.  

 



 
Markedsrapporten tar for seg utviklingen i det norske hotellmarkedet, med spesielt fokus på de åtte 
største hotellbyene (kommunene). Videre tar den for seg viktige hendelser og begivenheter i det 
norske hotell-og hotelleiendomsmarkedet 
Rapporten gir erfaringsmessig gode indikasjoner på utviklingen i besøksmarkedet generelt og er en 
viktig kilde til å forstå skjevheten i markedstilgang vi nå opplever, hvor Trondheim og regionen ikke 
klarer å ta sin del av markedsaktiviteten på hverken privat – eller forretningsmarkedet.  
Rapporten viser tydelig tilbakegang i Trondheimsmarkedet i 2018 med færre solgte romdøgn og 
lavere priser. Spesielt har tilbakegangen i konferansesegmentet vært kraftig. Total nedgang på dette 
segmentet i 2018 var hele 31,2 prosent.  
 
MÅL OG MÅLGRUPPE  
Av Trondheimsregionens ni kommuner; Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, 
Midte Gauldal og Indre Fosen er det kun Trondheim og Stjørdal som samarbeider. Begge kommuner 
er også deleiere i Visit Trondheim med i underkant av 8% eierandel til sammen.  
 
I ny regionstrategi som vil være i tråd med selskapets vedtekter (flere interessenter og større 
økonomi) må en fremtidig strategiprosess vurdere: 

• Selskapets egenkapitalsituasjon, om den er god nok med et høyere aktivitetsnivå 
• Behov for omorganisering av eierskapsstrukturen, sammensetningen av eiere, vurdere om 

den skal endres i et partnerskap med nye større eiere.   
• Evt. endringer i styringsmodell, herunder styresammensetning, representasjon, eiermøter 

etc.  
 
PROSJEKTORGANISERING OG FORANKRING 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved Hans Petter Øien Kvam har vært prosjektansvarlig fra 
oppstart frem til høst – 18. 
Kvam har vært i tett dialog med Visit Trondheim i perioden.  
Prosjektansvarlig har rapportert til Trondheimsregionen v/ Bård Eidet.  
 
Visit Trondheim ønsker nå å videreføre prosjektarbeidet med en egen dedikert personalressurs som 
skal jobbe fram et felles beslutningsunderlag for et samarbeid mellom alle kommunene i 
Trondheimsregionsamarbeidet. Strukturen er tenkt lik den Region Bergen opererer med. I en slik 
prosjektrolle ligger kunnskap og kompetanse mellom skjæringspunktet overordnet strategi og 
kommunikasjonsarbeid, og konkret markedskompetanse og evne til å sette forankrede strategier ut i 
praksis. 
 
 
 
 

 



Man kan også se for seg at et slikt prosjekt skulle kunne følges oppå av en konkret styringsgruppe, 
eksempelvis Næringsrådet i Trondheimsregionsamarbeidet som er en del av den formelle 
samarbeidsstrukturen og allerede har mandat på næringsutvikling 
 
TILTAK, GJENNOMFØRING OG FREMDRIFTSPLAN 
Regionstrategien for helhetlig regionsutvikling startet våren 2017 og har pågått i underkant av to år. 

 
Hittil i prosjektperioden har man gjennomført følgende operasjoner: 
Høst/vinter 2017:  Innhentet erfaringer fra andre regioner  
Vinter 2017/2018:  Gjennomført møter med kommunene i Trondheimsregionen  
09. mars 2017:  Felles samling for kommuner, organisasjoner og næringsliv – workshop i regi 

av 2469 Reiselivsutvikling AS. 
 
Det har i perioden også blitt avholdt flere møter, mellom bla. Trondheimsregionens ledelse, 
prosjektleder og Visit Trondheim. 
Det har også blitt avhold presentasjon i Trondheimsregionens regionsmøte hvor status på 
regionsprosjektet og videre fremdrift har været fokustema, senest i regionsrådsmøte 16.06.18. 
Det har blitt utarbeidet ulike utkast til samarbeidsavtale, forankret i Trondheimsregionen. 
 
Målet var å få igjennom positive vedtak i Trondheimsregionens kommuner i løpet av høsten 2018 
med planlagt oppstart av et større regionalt samarbeid om reiselivsnæringen fra 01.01.19. 
Dette er en tidsfrist som har dessverre har vist seg å være for optimistisk.  
 
Videre handlingsplan for Regionsprosjektet: 
Mars - 19:  Oppstart ny ressurs/prosjektledelse 
11.04.19: Samling Formannskapsmøtet Trondheimsregionen. I forkant av samlingen ønsker 

NiTr, Trondheimsregionen og Visit Trondheim å arrangere et dialog- og innspillsmøte 
hvor bla. NHO Reiseliv og Innovasjon Norge sentralt løfter frem viktigheten av 
regionsamarbeid rundt storbyen som motor og reiselivets verdiskaping for 
kommunene.  

 
Målet er å igangsette dedikert ressurs, prosjektleder på regionsprosjektet i det videre arbeidet med å 
forberede Trondheimsregionens kommuner på et målrettet samarbeid om utvikling av 
besøksnæringen. Samarbeidet vil skje gjennom fellesressursen Visit Trondheim med endelig oppstart 
01.01.20. 
Av erfaring fra Visit Bergen kjenner man til at prosessen med forberedelser til et evt. 
regionsamarbeid krever endel koordinert innsats også direkte opp mot næringslivet i de enkelte 
kommunene. Arbeidet bør ses i sammenheng med en dedikert langvarig ressurs også opp mot 
Trondheimsregionens kommuner videre.  
 
 

 



Parallelt og i samarbeid må man igangsette overordnet planlegging og fasilitering av selve 
strategiprosessen. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med Trondheimsregionens ledelse, 
prosjektleder på regionsprosjektet og Visit Trondheims ledelse. Til dette arbeidet kreves det høy grad 
av kompetanse innen prosessledelse og her bør man involvere et selskap med denne spesifikke 
kompetansen i kombinasjon med høy grad av kunnskap rundt næringsutvikling og reiseliv.  
 
Strategiprosesser og bred involvering med mange interessenter er tidkrevende. Skal regionen, 
kommunene, NHO, næringsforeninger og medlemmer etc. involveres, få anledning til å uttale seg og 
påvirke strategien før den vedtas må det legges inn tid til dette. Det er også viktig å vurdere hvilke 
faktagrunnlag og underlag som behøves og tid for å fremskaffe dette.  
 
Eksempelvis er det regioner der en som en del av strategiarbeidet har gjennomført kartlegging av 
næringen i kommunene for å gi politikere god bakgrunnsinformasjon.  Økt bevissthet om næringens 
betydning har vært viktig for politikernes vilje til å prioritere ressurser for å støtte næringen. 
 

 
ØKONOMI 
Strategiarbeidet må gi strategier og mål for økt verdiskapning og hvordan dette skal oppnås.  Dette 
vil legge grunnlaget for sterkere og bedre samarbeid og fellesgodefinansiering. 
Strategiprosessen representerer et stort potensial for næringen og selskapet Visit Trondheim AS.   
Visit Trondheim har i dag inntekter på ca. 2,9 mill. kr. fra kommunene: 2,6 mill. fra Trondheim 
kommune og 0,3 mill. fra Stjørdal kommune. 
Det finnes ingen nasjonale standarder for økonomiske modeller i samarbeidet mellom et 
destinasjonsselskap og kommuner. I følge rapporten: ”En kvantitativ analyse av 
destinasjonsstrukturen i Nord-Norge” utarbeidet av TD Consulting AS på oppdrag fra Nærings- og 
fiskeridepartementet, bidrar kommunene i Nord-Norge i snitt med 38,83 per innbygger til 
reiselivsnæringen. På landsbasis strekker kronebidraget per innbygger seg fra kr 11,00 til 45,00 per 
innbygger. De økonomiske modellene er gjerne bygget opp med en kombinasjon mellom grunnbeløp 
og innbyggertilskudd.  
 
I strategiarbeidet må det synliggjøres hva inntektene/merinntektene skal brukes til og hva det vil gi 
tilbake - hva vil det betyr for de som betaler.  
I rapporten «Samarbeid i regionen» fra tidligere strategiarbeid i 2018 gis det føringer på økonomiske 
forhold. Det bla. forutsettes enighet blant de deltakende kommunene om de økonomiske størrelsene 
i modellen samt at innhold i leveransen fra Visit Trondheim må være i samsvar med tilgang på 
nødvendige ressurser for å kunne sikre leveranser av høy kvalitet 
  
 
 
 

 



Hittil har prosjektarbeidet hatt en kostnad på prosjektledelse på kr. 200.000. Det har også blitt 
gjennomført en workshop mars -18, hvor det ble leid inn ekstern prosessledelse fra 
konsulentselskapet 2469 Reiseutvikling AS. 
Det har videre vært lagt ned et betydelig antall arbeidstimer fra Visit Trondheim side siden 2017, 
dette er dessverre ikke dokumentert men kan anslås til et sted mellom 200 – 300 timer.  
 
Visit Trondheim søker herved om støtte til oppfinansiering av en prosjektressurs i 100% stilling frem 
til 01.01.20. Total beløp stort kr: 625.000 i perioden 01.03.18 – 01.01.20. Vi ønsker å benytte en av 
våre interne ressurser i dette arbeidet som allerede er involvert i arbeidet knyttet til 
regionsprosjektet og leie inn vikar for å dekke arbeidsområdene som denne ressursen i dag har 
ansvar for. 
Prosjektlederen vil sammen med reiselivsdirektør i Visit Trondheim inneha en sentral rolle i arbeidet 
med ny strukturprosess for næringssamarbeidet i ny organisering. 
 
Etter 01.01.20 vil prosjektlederstillingen gå over i en permanent stillingsressurs etter modell av 
Region Bergen. Den blir da en del av staben i Visit Trondheim som jobber med vertskap og 
formidling.  
Stillingen vil jobbe med produktutvikling med fokus på nettverksbygging, felles prosjekter, 
fasilitering, konseptutvikling, initiativtaker og tilrettelegging i regionen og være kontaktpunktet 
mellom Visit Trondheim og kommunene gjennom regionsrådet og næringsaktørene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tequity Cluster
ScaleUp Program

Prosjektleder: Pål Ottesen

pal.ottesen@tequitycluster.no

Mob: 93093466
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Bakgrunn

• I 2018 ble 87 nye teknologibedrifter etablert i Trondheimsregionen

• Mindre enn 10% av oppstartsbedriftene i Norge kategoriseres som 
scaleups, som står for 50% av etablering av nye arbeidsplasser

• Problemstillingen er velkjent og påpekt i Trondheimsregionen, 
dokumentert i Impelloanalysen.

• Et påpekt virkemiddel er programmer for skalering av 
entreprenørskap for å øke antall bedrifter som klarer å vokse til 
vekstkraftige og lønnsomme bedrifter
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Målsetning

• Bidra til økt og raskere vekst hos utvalgte ScaleUps i 
Trondheimsregionen

• Tequity Cluster ønsker å gjennomføre et program som øker 
kompetansen til ledelsen i ScaleUp’ene, slik at de er bedre i stand til å 
gjennomføre endringsprosesser som gir grunnlag for økt og raskere 
vekst
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Suksesskriterier

• Eierskap hos styre og ledelse i ScaleUp’ene til å investere tid og 
ressurser til å delta i programmet

• Deltakerne er åpne om egne utfordringer og deler erfaringer

• Deltakere blir sikkerlig involvert og jobber aktivt med egen bedrifts 
utfordringer i løpet av programmet

• Deltakerne gjennomfører endringsprosesser som et resultat av arbeid 
med utfordringer under og etter programmet
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Rammer for programmet

• Målgruppe: ScaleUps
• Teknologibedrifter med evne og vilje til å vokse. Har etablerte kunder av 

produkt/tjeneste. Typisk 5 -15 MNOK i omsetning og mer enn 5 ansatte

• Deltakere: 6 ScaleUps som velges ut etter en søknadsprosess

• Omfang: 1 kick-off og 8 samlinger (2 per tema). Arbeidsperiode 
mellom samlinger innen tema

• Foredragsholdere og rådgivere : Personer fra Tequity Clusters 
medlemsbedrifter

• Egenandel pr ScaleUp:  Kr. 5.000,- (dekking av bevertning og lokaler)
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Forretningsmodell

Tequity Cluster ScaleUp Program

Kunder og marked

Økonomi og 

finansiering

Team og 

organisasjon



Tequity Cluster ScaleUp Program

Tema  1

Forretningsmodell

Samling 1a
Fagdag

Samling 1b
Workshop

Arbeids-
periode

Tema 2

Kunder og Marked

Samling 2a
Fagdag

Samling 2b
Workshop

Arbeids-
periode

Tema 3

Økonomi og Finansiering

Samling 3a
Fagdag

Samling 3b
Workshop

Arbeids-
periode

Tema 4 

Team og organisasjon

Samling 4a
Fagdag

Samling 
4b

Workshop

Arbeids-
periode

Kick-off

6 ScaleUps



Tema

Organisering av tema
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Samling a
Fagdag

Fagforedrag

Plenumsdiskusjon

Innledning til  til arbeid 
med problemstillinger

Gruppearbeid

Samling b
Workshop

Enkeltmøter med rådgivere 
fra Tequity Cluster 
medlemsbedrifter

Presentasjon av 
arbeidsresultat pr ScaleUp i 

plenum

Arbeidsperiode

ScaleUps jobber med egne  
problemstillinger



Fremdriftsplan

9



 

Næringsråd 6.3.19 
 

 
 
 

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 6.3.2019 
Saksbehandler:   Astrid Haugslett Referanse: Dato: 7.3.2019  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 6.3.2019, kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede: Berit Rian, Bård Eidet, Morten Wolden, Katrine Lereggen, Vigdis Harsvik,  
Jan Yngvar Kiel, Torill Nagelhus Hernes, Anna Cecilie Brustad Moe, Gleny 
Foslie og Ole-Christian Iversen. 

Fraværende: Ola By Rise, Jon Uthus, Lisbeth Øyum, Tord Lien, Carl Jakob Midttun og 
Kirsten Indgjerd Værdal.  

 

 

  

  

 Saksliste 

9/19 Konstituering av møtet 

10/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

11/19 Trondheim kommune og SDG Cities 25+5 Leadership Platform 

12/19 Pilotprosjekt handel og digitaliseringsgrad – endring av konsept 

13/19 Regionale næringsfond og fordeling for 2019 

14/19 Grønn næringsutvikling – samarbeid med miljøenheten 

15/19 Prosjektforslag innovasjonsøkosystem 

16/19 Statusoppdatering og restanseliste 

17/19 Eventuelt 

NR 9/19 Konstituering av møtet  
 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 10/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 23.1.2019 godkjennes.  

 

 

NR 11/19 Trondheim kommune og SDG Cities 25+5 Leadership Platform 
Kristian Mjøen, rådgiver i Trondheim kommune, ga Næringsrådet en gjennomgang 
innhold og avtalen knyttet til SDG Cities 25+5 Leadership Platform. Se også vedlagt 
presentasjon.  
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Fra møtet:  - Når det gjelder FN sine bærekraftsmål så kan Midt-Norge bidra med kunnskap 
og teknologiutvikling og – eksport, blant annet for å nå bærekraftsmål #2 Zero 
hunger. I tillegg er regionen god på systemutvikling, som er et viktig bidrag.  
Det handler om å bidra med løsninger og metoder.  

- Trondheim kommune har hatt bærekraft knyttet til egne mål siden 2010. FN 
sine bærekraftsmål kom i 2015, og nå bygges disse inn i Trondheim sine mål. 

- FN jobber med å få planene ned fra statlig nivå til byene, og ønsker å få på 
plass et veikart ila 2019 for hvordan byene kan bidra.  

- FN samarbeider/har arbeidsfordeling med andre tilsluttede organisasjoner og 
NGOer, og SDG Cities 25+5 Leadership Platform er en av disse.  

- Det arbeides med å finne modeller for ”proof of concept” forløsninger for å nå 
målene. 

- Det krever at man jobber med dette i andre prosjekter hvor Trondheim er 
kommet langt i systemutvikling, herunder nevnte prosjekt, +CityxChange, TRD 
3.0 og Stein, saks, papir.  

- Det nasjonale arbeidet rundt innbyggerinvolvering er lagt til Innovasjon Norge 
og Trondheim.  
 

- Ser at samfunnseffekt løftes mer opp, og klarer vi å synliggjøre effekten av det 
vi gjør? Hvordan sikre godeprosjekter/caser som har effektmålsom vi kan 
kommunisere ut? 

o Fasene skapes her og nå. I samarbeid mellom og med flere byer og 
miljøer. Det er ca 40byer som tester ulike løsninger. Trondheim er 
sammen med NTNU invitert til å komme med forslag til hvordan vi kan 
implementere løsninger.  

- Viktig at erfaring og kunnskap deles, og ikke forblir i en engere krets. Her er 
innbyggerinvolvering viktig forspredning og implementering. Det blir viktig å få 
ut effektbevis, resultatmål og suksesshistorier.  

- Vel så viktig at det er logisk og konkret for både næringsliv og folk flest. 
o En pedagogisk utfordring mao når det kommer til hvilke historier som 

skal fortelles. Sjømat Norge har for eksempel definert hvordan de skal 
bidra til nå målene, og regionalt næringsliv kan vise hvordan de kan 
bidra.  

- Hva betyr dette for Trondheimsregionen sine andre kommuner, hvordan kan 
dette operasjonaliseres? 

o Arbeidet er på systemnivå, og TK er regional i mange av sine prosjekter 
og samarbeid. Døren er åpen for andre kommuner, og med referanse 
til kartet over de ulike geografiske punktene med aktivitet, så er det 
uproblematisk om disse er geografisk plassert utenfor TK. Det som er 
viktig er at disse punktene må henge sammen. 

o Også viktig å huske at dette handler om mer enn bare klima og miljø.  
Vedtak:  

  
Saken tas til orientering.   
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NR 12/19  Pilotprosjekt handel og digitaliseringsgrad – endring av konsept 
Fredrik Moger og Magnus Lysholm Lian fra Junior Consulting la frem foreløpige funn og 
konklusjoner knyttet til bruken/nytten av Vainu, og arbeidet med pilotprosjektet. Se 
også vedlagt presentasjon.  
 

Fra møtet:  -  Vainu er en stor bedriftsdatabase som baserer seg på tall og data hentet fra 
offentlig tilgjengelig informasjon (SSB, Proff, web-aktivitet med mer).  

- De har indekser knyttet til web-profiler, som vurderer og gir poeng ut fra ulike 
kriterier.  

- Junior Consulting fikk i oppdrag å se om det var en korrelasjon mellom 
tilstedeværelse på nett og omsetning for bedrifter i midtbyen, med Vainu som 
verktøy. En del av oppdraget var å foreta en kritisk gjennomgang av verktøyet 

o Etter å ha jobbet med Vainu, gått gjennom indekser og snakket med 
selskapet ser man at en del av scorene er ikke like logisk sett opp mot 
innhold. For eksempel graders det å ha en youtube-kana/filml høyt, 
uten tanke på innhold eller antall besøk. En moderne nettside gir 
høyere digitaliseringsscore, selv om denne kan være innholdsløs og 
ikke besøkt. Det å ha nettbutikk/ikke ha nettbutikk ble ikke vektet i 
stor grad.  

o Det er heller ikke mulig å skille ut omsetning og digitaliseringsgrad på 
butikker i kjeder, og det er også en del andre brister som gjør at 
verktøyet ikke fungerer til tenkt formål.   

- I samråd med Trondheimsregionen har Junior Consulting jobbet med å se på 
eksisterende indekser, hvilke som fremstår fornuftig, og se om det er andre 
vektinger og parametre som bør være tilstede dersom man ønsker å se på 
graden av tilstedeværelse på nett og omsetning. De har jobbet med ”web-
scarping”, det vil si hente data fra nettsider, og satt sammen et forslag til 
parametre som kan egne seg til overvåkning. Disse skal testes ut og sees i 
sammenheng med eksisterende indekser for å teste validisering. Kobles til 
forskning etc.  

 
- Positivt at Trondheimsregionen tester tjenester de har anskaffet, det er noe 

flere burde gjøre. Metrikken i denne piloten er tilpasset handel, men hva med 
andre bransjer? Kan dette konverteres til andre næringer?  

o Man vil måtte ta inn andre ting i metrikken om dette skal brukes på 
andre næringer. 

- Fylket har for lenge siden, gjennomført en undersøkelse knyttet til digital 
synlighet for 100 bedrifter i Trøndelag.  De har også akkurat hatt oppstart i et 
pilotprosjekt hvor de skal se på digital synlighet i handelsnæringen i Røros. I 
tillegg skal Næringshagene brukes for å se på en mobiliseringsindeks for 
bedriftene, med referanse til Industri 4.0, og skissere tiltak ut fra behovene. 
Dette omhandler digital modenhet. 

- Spent på oppfølgingen av dette, om man ser modenheten på bedriften, 
vekting av aktive indekser, salgstall mot butikk/nettbutikk, er det en klar 
sammenheng, og interessant å sammenligne med for eksempel et kjøpesenter 
sine butikker. Kvalitativ informasjon er interessant og vil gi mye informasjon 
man ikke nødvendigvis kan Web-scrape.  
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Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 13/19 Regionale næringsfond og fordeling for 2019 
Gleny Foslie fra Trøndelag fylkeskommune ga Næringsrådet en gjennomgang av 
regionale næringsfond og fordelingen av disse. Se også vedlagt presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Regionale virkemidler har blitt redusert fra staten. 
- Bruker deler av fylkets havbruksfond, NOK 20 millioner, sammen med 

resterende midler, som fordeles på ulike poster. Det er ”greit” med midler 
2019, men lite til fordeling til neste år. 

- Totalt er det NOK 9,6 millioner kroner til fordeling 2019 til regionale 
næringsfond. Fylket beholder fjorårets fordeling. Det vil si NOK 0.6 millioner til 
Trondheimsregionen, 1.2 millioner til Trøndelag Sør/Fosen, 1.8 millioner til 
Orkdalsregionen, 2.2 millioner til Midt-Trøndelag og 2.6 millioner til Namdal.  

 
 - Malvik ønsker å disponere ”sine” midler selv siden Midt-Trøndelag har en 

annen rigging for midlene og det er relativt lett å omgå retningslinjene slik at 
man får det inn på den enkelte kommunes egen bruk. Når det er ”åpnet” for 
dette, vil Malvik ha større nytte av å disponere midlene selv. Syns det er trist 
at Trondheimsregionen, som kan forvalte og disponere midlene, får så lite. 

-  Fylket bør ha klare kriterier som er næringspolitisk fundamentert. Målet er å 
skape størst mulig verdi innenfor bærekraftighet, mens distriktsmål er noe 
helt annet. Trondheimsregionen er de som kan skape verdi av midlene, men 
nå er fordelingen litt personavhengig hos den enkelte ordfører.  

- Mye midler går direkte til konsulentvirksomhet, for eksempel Proneo og 
Næringshagene, er det meningen med disse midlene? 

- Fra et kommunalt ståsted er opplevelsen at rettingslinjene ikke er gode nok ift 
å oppnå det som er tanken med dem.  

- NiT er med i andre regionråd i Trøndelag, hvor de ikke vet hvordan de skal 
forvalte/bruke disse midlene, enkelte har ikke satt midlene fra i fjor i 
sirkulasjon engang, og fylket må jo ta en vurdering hva de egentlig får ut av 
disse midlene.  

- Begge alternativene Trøndelag Sør og Midt-Trøndelag startet i 2017, bruker 
fylkets næringsplan, og Oppdal er vertskommune. Disse har ikke brukt 
midlene fra i fjor. 

- Det er en dissonans at Trondheimsregionen er motoren og har behov for 
midlene, men tappes for ressurser. Det er et dårlig signal fra fylket og 
regelverket har åpent for at det blir slik. 

- Man kunne ha hatt en en annen fordeling av midlene, hvor 50 % baserer seg 
på folketall og 50 % er et flatt tillegg per kommune.  

- Ønskelig at fylket presenterer hva som kom ut a virkemidlene fordelt i fjor.  
o Husk at det i all hovedsak er distriktsvirkemidler. 

- Dette fremmer ikke kommunesammenslåing slik det ser ut nå.  
- Kan ikke regionrådene gå sammen om prosjekter, med referanse til smarte 
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samfunn, og for eksempel frikjøpe ressurser i helsetjenesten slik at 
kommunen(e) kan delta i prosjekter.  

 
 

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

 

NR 14/19 Grønn næringsutvikling – samarbeid med miljøenheten 
Chin Yu Lee ga Næringsrådet en gjennomgang av deler av kommunens klimaplan og 
mulighetene knyttet til denne. Se også vedlagt presentasjon.  

 

Fra møtet:  - Dette er et arbeid under utvikling. 
- Klimaplanen kan gjennomføres som en mulighetsplan, den har 6 kapitler, hvor 

Chin-Yu har ansvar for næringsliv, teknologi og det grønne skiftet (NTGS).  
- NTGS kan bidra til grønn næringsutvikling i byen og i Trondheimsregionen.  
- Ønsker å bryte ned siloer og samhandle. Klimaplan 3.0 =TRD 3.0? 
- Jon Svenningsen er prosjektleder for Klimapartnere.  
- Har miljørådgiver i innkjøpstjenesten. Trondheim kommune er største 

innkjøper nord for Dovre med sine NOK 3.5 milliarder/år.  
- Det finnes virkemidler for grønn verdiskaping, for eksempel Enova, Innovasjon 

Norge og Norges Forskningsråd.  
o Når det gjelder bruk av Enovastøtte så er ikke Trondheim kommune 

høyt oppe på listen. Her kan man bli mer målbevisst.  
- Det er flere prosjekter som kan bidra i arbeidet; åpen innovasjon og 

samskaping gjennom f.eks, Climate-KIC, Climathon, +CityxChange, litt 
smartere grønnere hverdag osv.  

- Det offentlige kan bidra som krevende innkjøpere og byggere. Fylket har gjort 
dette gjennom sin anskaffelse av ferger og byggingen av Heimdal vgs.  

- Fylket ønsker å jobbe tettere med Trondheim kommune, med referanse til 
avfallsplanen som er på høring nå. Her er det lite fokus på avfall som næring, 
og det etterlyses en kobling til næring.  

- Hvilke ambisjoner bør/skal vi ha? Utvikling av ny teknologi gjennom innkjøp 
må basere seg på et behov.  

- Hilde Sætertrø i NHO jobber med innovasjon i offentlige anskaffelser, bruk 
henne. 

 
 

                             

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 15/19 Innovasjonsøkosystem 
 

Fra møtet:  - Næringsdepartementet ser på insentiver for kommersialisering fra 
universitetene. NTNU svarer ut denne, men det blir sett internt rundt det som 
skjer i universitetet. Hva skjer etter universitetet? 

o  Er det mangel på kapital?  
o Hvordan fungerer virkemiddelapparatet?  
o Hva med de kommersielle aktørene?  
o NTNU er opptatt av scale-up og hvor tidlig investeringer er på banen.  
o I løypen fra ide til akselerasjon til scale-up, hvordan ser det ut her? 

- Viktig at man er tydelig på hva som skal kartlegges dersom det skal iverksettes 
en kartlegging. Vite hva det er vi ønsker å finne ut av.  

- Opplevelse av at bedriftene stopper opp 2-5 år etter at de er ute av NTNU, og 
”gir” seg på 5-10 millioner. Veldig få som når 100 millioner i omsetning. 
Interessant å ta en analyse av hvorfor det ikke er mer verdi og vekst i 
teknologibedriftene. Det er rett og slett for få som vokser.  

- Hva får man i Oslo som man ikke får her? Er det tilgang på kapital, nærhet til 
marked eller andre ting? Er det et ”sug” mot hovedstaden basert på reelle 
problemstillinger/mangler her, eller er det mer komplekst.  

o Er problemstillingen fra start-up til scale-up, fra etablert til stor? 
o Spisse problemstillingen og se om vi har de riktige aktørene og 

virkemidlene.  
- Kanskje er Trondheim et FoU-NAV? 
- NHO har egen analyse på verdikjeden på støtteapparatet nasjonalt. 
- Det finnes bedrifter som jobber med å hente inn internasjonal kapital. Er det 

der vi mangler vi kontakter i Trøndelag? 
- Hvorfor er det så mange med ”10 ansatte og 10 millioner i omsetning” i 

Trøndelag? 
 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet ønsker at sekretariatet spisser problemstilling slik at de kan 
ta stilling til innhold i en kartlegging.  

 

 

NR 16/19 Statusoppdatering og restanseliste 
Store deler av saken utgikk, men noen av områdene presenteres i referatet. 
Resterende kommer i neste møte/ved behov.  

Fra møtet:  - Luftfartsforum:  
o Avventer svar fra Finnair. 
o  Det igangsettes en samfunnsnytte undersøkelse. Det som opptar 

flyselskapene er risikominimering.  
o Avinor skal i gang med masterplan for Trondheim Lufthavn Værnes 

(midten av mars) der TK er med i referansegruppen.  
o Det opprettes ei strategigruppe for cruise der NiT og Visit vil bli invitert 

inn for å sikre at havn og by har felles ønske for cruise framover. 
Invitasjonen kommer fra havna. Dette bl.a for å ha en felles 
mediestrategi. 
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- +CityXchange: 
o +CxC har blitt brukt i flere sammenhenger som har bidratt til å få 

ytterligere medfinansiering til byen.  
o Kristin Næss blir ansatt fra 15.mars for å ivareta innbyggernedvirkning i 

prosjektet. Ny utlysning på stilling som prosjektutvikler.  
o Prosjektledergruppen for +CxC drar til Limerick for å ha fyrtårnsbymøte 

19-22.mars. Rådmannen deltar fra 21-22. mars for å møte Linericks 
rådmann.  

- Study Trondheim: 
o Satsningsprosjekter for StudyTrondheim 2019 ble vedtatt sist onsdag:   
o Dugnad sommerjobb: øke andelen relevante sommerjobber for 

studenter i Trondheim.  
o Mobilitet i studiebyen: mobilitetsforbedringer i studiebyen. 

Interessenter som allerede er koblet på er Miljøpakken, AtB, VT og 
kommunen. Det vil også være naturlig å koble på Fylket og 
utdanningsinstitusjonene. Mobilitet innen sykkel, gange og kollektiv 
skal stå i fokus.  

o En psykt vanlig uke: forebyggende tiltak psykisk helse og studenter. 
Skape økt bevissthet om psykisk helse, normalisere det å ha det 
vanskelig av og til og å vise frem hjelpetilbudet studenter kan benytte 
seg av.  

o I tillegg løfter styringsgruppa frem nybygg Samfundet er et viktig 
prosjekt for studiebyen i 2019 og håper alle aktører i byen aktivt 
bruker sine nettverk for å fremsnakke dette prosjektet. Eksisterende 
bygg er fra 1929 da det var 700 studenter i byen. I dag er det 37.000. 
Samfundet er det eneste studentersamfundet i Norge som eier og 
driver sitt eget hus, men trenger nå hjelp fra hele byen for å kunne 
realisere nybyggplanene. 

o Profilering av Trondheim: finans- og næringskomiteen i Trondheim 
kommune, i samarbeid med NiT har tatt til ordet for å utforske 
hvordan vi kan forsterke arbeidet med profilering og synliggjøring av 
Trondheim og Trondheimsregionen som et sted å arbeide, studere, 
besøke og etablere bedrifter.  

o StudyTrondheim har med bakgrunn i dette sammen med 
Trondheimsregionen tatt initiativ til å jobbe videre med en ekstern 
analyse av behov og muligheter for samarbeid om profilering i 
Trondheim. 

- Campus: 
o  NTNU-ledelsen går for alternativ C for faglig lokalisering, det vil si 

Økonomi og innovasjon i Hesthagen, Kunst Arkitektur og Musikk (KAM) 
i Høyskolebakken, og Humaniora og samfunnsfag oppå 
Gløshaugplatået . 

  59 innspill påvirket dette valget, en oppsummering av 
merknader til NTNUs rapport om faglig lokalisering er publisert 
(handler om hvem som skal hvor).  

 Innovasjonssenter (innhold og omfang) skal utredes videre 
 NTNU-styret drøfter forslaget 14.mars, deretter beslutter 

rektor. 
o Rådmannens forslag til Planprogram for universitets- og campusformål 
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i Bycampus Elgeseter og Veiledende plan for offentlige rom og 
forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) er nå sendt til politisk 
behandling for fastsetting i Bystyret 25.april. 

 TK anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeid på alle 
områdene NTNU har foreslått, med god utnyttelse av tomtene. 

 TK har nå et godt grunnlag for det videre arbeidet med 
samlingen av campus. Omfang av utbygging, konsekvenser av 
tiltak og opplegg for medvirkning vil bli avklart i 
reguleringsplanarbeidet. 

 Det er utarbeidet en VPOR som skal sikre helheten i 
transportnettet for ulike trafikanter og uterom, byrom og 
parker, og som gir en forutsigbarhet for alle som har 
utbyggingsplaner i området 

 Planprogrammet med vedlegg kan leses her  
 Veiledende plan med vedlegg kan leses her  

o  Felles tenkning og ambisjon om å utvikle Innovasjonsdisktrikt 
Elgeseter    

 TK/TREG, NTNU, Nit, SINTEF og SIVA i dialog 
 Følger opp ulike elementer i dette     

 Innovasjonssenter 

  Forprosjekt innflagging    

  Helhetstenkning innovasjonsdistrikt Elgeseter  
o KS Storbynettverk kunnskapsby- og næring samles i Trondheim 25.-

26.mars: hovedtema Innovasjonsdistrikt, med bl.a. innledning fra Arup, 
fra en rapport om innovasjonsdistrikt i UK, Oslo sin campusstrategi og 
Oslo Science City. 

- Matfokus:  
o Trondheim har fått to restauranter med Michelin stjerne i 2019. 
o Utdeling i Århus, med + 100 internasjonale journalister til stede.   
o Dette gir synlighet internasjonalt, som kan brukes til å vise fram hele 

verdikjeden knyttet til mat. Det jobbes med hvordan byen og regionen 
kan kapitalisere på dette.  

o Århus fikk stjerne i 2014, og etter det økte antall internasjonalt 
besøkende med 17 %. De har satset med god kobling til universitetet 
og matforskning.  

o Tidligere var utdelingene forbehold hovedstedene i Norden, men 
organisasjonen har kommet fram til at råvarene er i all hovedsak ikke 
fra hovedstedene. I år, i Århus, er første gangen at arrangementet ikke 
legges til en av hovedstedene. Man må ha stjerne og et universitet som 
er opptatt av mat for å være relevant vertskapsby for utdeling.  

o I Århus var hele byen involvert, med arrangementer overalt. Det var 
flere journalister til stede i år (+100 sammenlignet med 60-70 normalt 
sett), fordi det regnes som mer eksotisk å dra til en by som ikke er 
hovedstad.  

o Visit jobber godt med å få neste års utdeling til Trondheim i februar, 
men Stavanger (med stjerne) og Bergen (uten stjerne) har meldt seg 
på. Å få arrangementet hit vil sette byen på kartet. Beslutningen tas i 
juni.  

o Trondheim er på ”la mappa foodies”, som er viktige influencere for 
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hvor matinteresserte turister velger å dra. De besøker også andre 
restauranter og matsteder enn de med stjerner.  

o Det har vært møter med fylket og Århus rundt det å hente erfaring og 
få kompetanseoverføring.  

o Det er viktig å jobbe strategisk rundt mat, reiseliv og opplevelser. Det 
vil være samlende for by og land.  

o I mars er det et møte i Catalonia som handler om European regions of 
gastronomy. Det er en plattform man må søke om medlemskap i. Visit 
jobber med dette, Oi er koblet på og Trøndelag reiseliv vil også kobles 
til.  

o Et slikt fellesskapsprosjekt vil være positivt for regionen, og planen er å 
søke 2022. Stavanger søker 2023.   

o Oi kan bruke ”home of the nordivc flavours” i internasjonal 
sammenheng, og dette er et begrep som Visit har jobbet mye med.  

- Ocean Week:  
o 6-8/5 arrangeres det i Trondheim. Bra program. Frøya har trukket seg 

fra å arrangere dag 4. 
                             

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

NR 17/19 Eventuelt  

 - Ingen saker. 
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