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Metode  

• Bedriftsdatabase med alle bedrifter i Norge 

• Kategorisering av bedrifter i Trondheimregionen basert basert på 

koder som ligger i Brønnøysund-registrene mot "Nye verdikjeder" 

• Verdiskaping og sysselsatte fordelt på enkelt-bedrifter 

• Koblet til bedriftenes postnummer – gir mulighet for kart-

fremstillinger 
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Bedrifter i Trondheimsregionen – Nye verdikjeder 

• 1127 aktuelle bedrifter innenfor "Nye verdikjeder" 

av totalt 9571 bedrifter i regionen  



Nye verdikjeder  
(definert i EU`s strategi for vekst og arbeidsplasser Europe 2020) 
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Vurderingskriterier 

Globale trender og markedsmessige muligheter: 

o Klimatiske og geopolitiske forhold. 

o FN`s bærekraftmål (SDG). 

o Befolkningsvekst, tilgang på materialer, mat og energi. 

o Konkrete markedsmuligheter på kort sikt, men med vekstmuligheter. 

  

Har vi regionale fortrinn? 

o Er verdikjeden knyttet opp mot dagens næringsstruktur?  

o Er det bedrifter der det foreligger vekstmuligheter? 

oHar vi regional kompetanse? (teknologi, eierkompetanse etc.) 

  

Hvordan er terskelen for å utløse potensialet? 

o Økonomiske investeringer 

o Tidsperspektiv 

o Kompetanse- og personellmessige investeringer 
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Marked: 
Meget stort potensial : +++ 
Stort potensial: ++ 
Potensial: + 
 
Regionalt fortrinn: 
Regionalt omfang – spredning av 
aktivitet 
Antall bedrifter (volum) 
Kompetanse: +++ 
 
Investering for å utløse potensial: 
Lave investeringer : +++ 
Betydelige investeringer: ++ 
Høye investeringer: + 
Ikke mulig å utvikle: - 
 
 



Helse, demografi og velferd 
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Ultralyd 
Marked: ++ 

Investeringer:++ 
Regionalt fortrinn:  ++ 

Bruk av helsedata 
Marked: ++ 

Inngangsbillett:  +++ 
Regionalt fortrinn: + 

Farmasøytisk industri 
Marked: +++ 

Investeringer: + 
Regionalt fortrinn: ++ 
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Bedrifter i Trondheimsregionen  

Helse, demografi og velferd 
 



Matvaresikkerhet, bærekraftig jord- og 
skogbruk, fiskeri, havbruk og bioøkonomi 
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Ny industri basert på 
nasjonale bioressurser 

Marked:+++ 
Investeringer:++ 

Regionale fortrinn:+++ 

Høsting av organismer 
på lavere trofisk nivå 

Marked:+++ 
Inngangsbillett:+ 

Regionale fortrinn: ++ 

Høsting av havets planter, 
tang og tare 
 Marked: +++ 

Investeringer:++ 
Regionale fortrinn: ++ 
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Bedrifter i Trondheimsregionen   

Matvaresikkerhet, bærekraftig jord- og skogbruk, 
fiskeri, havbruk og bioøkonomi 
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Fornybar energi, sikker energiforsyning 

Eldrebølgen på 
sokkelen 
Marked:+++ 

Investeringer:++ 
Regionale fortrinn: ++ 

 

Subseateknologi ved 
feltutvikling og drift 

Marked: ++ 
Investeringer: + 

Regionale fortrinn : ++ 

Hydrogen for klima og 
sikring av norske 
energiressurser 

Marked: +++ 
Investeringer:++  

Regionale fortrinn: +++ 

Norges rolle i en global 
verdikjede for batterier 

Marked: +++ 
Investeringer: ++ 

Regionale fortrinn:++ 
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Bedrifter i Trondheimsregionen  

Fornybar energi, sikker energiforsyning 



Smart, grønn og integrert transport 
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Autonom shipping som 
industriell satsing 

Marked:+++ 
Regionale fortrinn:+++ 

Investeringer:++  

Biobaserte drivstoff som 
grønne energibærere 

Marked:++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:++ 

Nye forretningskonsept for 
varetransport i byer 

Marked: ++ 
Regionale fortrinn: ++ 

Investeringer: +++ 
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Bedrifter i Trondheimsregionen 

Smart, grønn og integrert transport  



Klima, miljø og sirkulære produksjonssystemer 
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CO2 som fremtidens 
kjemiske råstoff 

Marked:++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:+ 

Utvikling av ikke-fossile 
reduksjonsmaterialer 

Marked:++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:+++ 

Gjenvinning av fosfor i 
sirkulærøkonomien 

Marked:+++ 
Regionale fortrinn:+++ 

Investeringer:++ 

Prosessintensivering ved 
3D-printing 

Marked:++ 
Regionale fortrinn:+ 

Investeringer:++ 

Norske råvarer for det 
grønne skiftet 

Marked:+++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:++ 

Avfallsfri gruveindustri,  - 
gull fra gråstein 

Marked:+ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:+++ 

Klimapositive løsninger 
og verdikjeder 

Marked:+++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer: + 
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Bedrifter i Trondheimsregionen  

Klima, miljø og sirkulære produksjonssystemer 



Infrastruktur og samfunnssikkerhet 
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Digital transformasjon av 
vannforsyningen 

Marked:+++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:++ 

Blågrønne byer, overvann som 
ressurs 

Marked:++ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:+++ 

Ombruk av byggematerialer 
Marked:++ 

Regionale fortrinn:++ 
Investeringer:+++ 

Eksport av klimarobust 
norsk byggeskikk 

Marked:+ 
Regionale fortrinn:++ 

Investeringer:++ 
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Bedrifter i Trondheimsregionen  

Infrastruktur og samfunnssikkerhet 
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"Tilleggsgruppe":  
Teknologi, konsulenter annet kompetansemiljø 
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Verdikjeder Marked Regionale fortrinn 

Investeringer (lave 
investeringer, høy 

score) Sum 

Helse, demografi og velferd 

Ultralyd, utnytte sterke teknologimiljøer  ++  ++  ++ 6 

Utnyttelse av helsedata til næringsutvikling  +  +++  + 6 

Vekst innenfor farmasøytisk industri i Norge  +++  ++  + 6 

Matvaresikkerhet, bærekraftig jord- og skogbruk, fiskeri, havbruk og bioøkonomi 

Ny industri basert på nasjonale bioressurser  +++  +++  ++ 8 

Høsting av havets planter, tang og tare  +++  ++  ++ 7 

Høsting av organismer på lavere trofisk nivå  +++  ++  + 6 

Fornybar energi, sikker elforsyning 

Norges rolle i en global verdikjede for batterier  +++  ++  ++ 7 

Hydrogen for klima og sikring av norske 
energiressurser  +++  +++  ++ 8 

Eldrebølge på norsk sokkel kan gi nye næringer  +++  ++  ++ 7 

Subseateknologier for feltutvikling og drift  ++  ++  + 5 

Smart, grønn og integrert transport 

Autonom shipping som industriell satsing  +++  +++  ++ 8 

Bio-baserte drivstoff som grønne energibærere  ++  ++  ++ 6 

Nye forretningskonsept for varetransport i byer  ++  ++  +++ 7 

Klima, miljø og sirkulære produksjonssystemer 

CO2 som fremtidens kjemiske råstoff  ++  ++  + 5 

Utvikling av ikke-fossile reduksjonsmaterialer  ++  ++  +++ 7 

Gjenvinning av fosfor i sirkulærøkonomien  +++  +++  ++ 8 

Prosessintensivering ved 3D-printing  ++  +  ++ 5 

Norske råvarer for det grønne skiftet   +++  ++  ++ 7 

Avfallsfri gruveindustri-  gull av gråstein  +  ++  +++ 6 

Klimapositive løsninger og verdikjeder  +++  ++  + 6 

Infrastruktur og samfunnssikkerhet 

Digital transformasjon av vannforsyningen  +++  ++  ++ 7 

Blågrønne byer, overvann som ressurs  ++  ++  +++ 7 

Ombruk av byggematerialer  ++  ++  +++ 7 

Eksport av klimarobust norsk byggeskikk  +  ++  ++ 5 

Analysen  
fra  

SINTEF 
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Gruppe 1 Gruppe 2 

Prioritert av begge grupper 

Ny industri basert på nasjonale bioressurser 

Norges rolle i en global verdikjede av batterier 

Autonom shipping som industriell satsing  Analyse  
fra  

workshop 

Prioritert av en av gruppene 

Høsting av havets planter, tang og tare Digital transformasjon av vann 

Fremhevet i tillegg fra en av gruppene  

Utnyttelse av helsedata til næringsutvikling 

Hydrogen for klima og sikring av norske energiressurser 

Eldrebølge på norsk sokkel 

Gjenvinning av fosfor i sirkulærøkonomien 

Klimapositive løsninger og verdikjeder 
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Det finnes også 

utviklingsmuligheter 

på side av den lista 

som her er utarbeidet. 

(turisme, reiseliv, 

gastronomi) 

Prosjekter som 

velges må ha som 

mål og skaffe 

eksportinntekter ! 

Kan vi peke på noen 

fyrtårn?  

Kan vi få konkrete mål? 

Kan vi måle resultater av 

dette.? 

Komparative fortrinn og 

regionale fortrinn må 

vektlegges  

Vurdere korte, lange og/eller 

komplette verdikjeder? 

Geografisk nedslagsfelt.  

Trondheimsregionen vs Trøndelagsregionen. 

(Verdal, Holla, Fosen etc.)  

Prosjektet burde vært gjennomført  

for hele Trøndelag ! 

Det vi være klokt å se på hva som er 

SINTEFs og NTNUs satseområder når 

Trondheimsregionen velger verdikjeder. 

For eksempel Centre of Excellence og 

SFI er i gang vil være viktig. 

Relevante innspill fra workshop 



Næringsaktører i 
Trondheimsregionen 

SINTEF 
NTNU 

Energi 
Norges rolle i en 
global verdikjede 

av batterier 

Bioressurser 
Ny industri basert på 

nasjonale bioressurser 

Transport 
Autonom shipping som  

industriell satsing 

Oppsummering 
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• Forslag til videre arbeid: 
 

• Vurdere de prioriteringer som her er gjort inn 
mot ny Strategisk Næringsplan 

• Gå i samarbeid med bedrifter og 
kompetansemiljø for å utvikle 
("prosjektifisere") de aktuelle verdikjedene 



Teknologi for et bedre samfunn 


